На улици, площади и паркинги – публична общинска собственост, може да се въвежда
режим за платено почасово паркиране – синя зона на леки и лекотоварни автомобили с
максимално допустима маса до 2.5 тона и на автобуси и микробуси с до 12 пътнически
места.
Към момента в обхвата на „Синя зона“ гр. Кърджали има 500 паркоместа за платено
паркиране.
Режимът на платено почасово паркиране е валиден в дните от понеделник до петък,
включително от 8.00 ч. до 18.00 ч. и събота от 8.00ч. до 13.00ч..
Началото и края на действие на зоните на паркиране в режим на почасово платено
паркиране се сигнализират с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се
указват условията за паркиране, като могат да се оборудват с камери за видео
наблюдение и да се обозначат хоризонтално с пътна маркировка. Паркирането в обхват
на „Синя зона“ на места, които не са маркирани с хоризонтална пътна маркировка е
нарушение и се санкционира по Закона за движение по пътищата.
Таксата за паркиране в зоните за платено почасово паркиране е 1/един/ лев с вкл. ДДС
за един час престой и се заплаща предварително.
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За юридически лица, стопанисващи търговски обекти или банкови
институции в зоните с почасово платено паркиране се допуска издаването на
пропуск “Синя зона “ срещу предварително заплатен абонамент със срок от
един месец до една година. Цената на ежемесечният абонамент за паркиране
за конкретно паркомясто, за часовете от 8 часа до 18 часа е 50 лв. с ДДС.
След одобрение на абонамент в рамките на 14 дни фирмата е задължена да
заплати абонамента си или да откаже. При липса на заплащане абонаментът
се счита за отменен и мястото се освобождава и предоставя за ползване на
друг търговски обект или юридическо лице. Броят на местата за паркиране с
пропуск – абонамент не може да надвишава 20 % от общия брой места в
зоните за почасово платено паркиране.
При изпълнение на служебните си задължения в обхвата на зоните с
почасово платено паркиране се допуска безплатно паркиране на служебни
автомобили на административни и обслужващи звена на община Кърджали,
териториалните структури на държавни институции и аварийни групи на
дружествата, обслужващи техническата инфраструктура. Автомобилите,
ползващи служебен пропуск не разполагат с фиксирано паркомясто- имат
право да паркират на първото свободно паркомясто, което не е с абонамент
за юридически лица или търговски дружества.
На улици, булеварди и паркинги – общинска собственост, където е въведен
режим за платено почасово паркиране” Синя зона” се допуска режим за
платено паркиране на ППС по постоянен и/или настоящ адрес на
собствениците им срещу издаден абонамент. Режимът на паркиране е
постоянен от 0.00 ч. до 24.00 ч. Абонамент не се издава на лица
притежаващи гараж или гаражна клетка в жилищен блок или собствен имот,
попадащ в зоните за платено паркиране, което се доказва с попълнена от
собственика/ползвателя/ декларация. Абонамент не се издава и на
собственици на гаражи, които са променили предназначението им. Лицата,

желаещи да се възползват от този режим заплащат еднократно такса за една
година в размер на 50/петдесет/ лева с ДДС в ОП „Паркинги, гаражи и зони
за паркиране”. При недостиг на паркоместа в близост до местодомуващите,
право на преференциално паркиране по постоянен или настоящ адрес с
абонаменти имат първите заели паркоместата, а останалите паркират на
други места в съответната зона по местоживеене в „Синя зона“.
Притежаването на абонамент не отменя съответната санкция при паркиране
в нарушение на Закона за движение по пътищата или тази наредба.
ОП‘ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ уведомява всички граждани, че
няма краен срок за подаване на заявления по постоянен/ настоящ адрес.
Входирането на заявление за одобрение не освобождава лицата от
отговорността за заплащане на обозначените места за платено паркиране и
евентуално санкцията, която се налага при липса на валидност за платен
престой. Абонаментът става активен след заплащане на таксата.

