
                             ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 15.06.2022г. 

 

На 15.06.2022г. стартира приема на документи по постоянен/ настоящ адрес на живущите в 

обхвата на до сега съществуващата „Синя зона“. Улиците, които влизат в новия обхват са 

следните: 

- ул. „П.Р. Славейков“- влиза в зоната за платено паркиране; улицата става 

еднопосочна с посока на движение ул. „Отец Паисий“- бул. „Тракия“; 

- ул. „Антим I“- влиза в зоната за платено паркиране; улицата става 

еднопосочна в посока на движение „Попска градина“- ул. „Отец Паисий“; 

- ул. „Цар Калоян“- влиза в зоната за платено паркиране; улицата става 

еднопосочна в посока на движение ул. „Хан Омуртаг“- ул.“Републиканска“; 

- ул. „Деспот слав“- влиза в зоната за платено паркиране; 

- Ул. „Клокотница“- влиза в зоната за платено паркиране; 

- ул. „П.К.Яворов“- влиза в зоната за платено паркиране; 

- ул. „Драва“- влиза в зоната за платено паркиране и става еднопосочна с 

посока на движение ул. „Отец Паисий“- ул. „Сан Стефано“; 

- ул. „Руен“ -влиза в зоната за платено паркиране; 

- ул. „Плиска“- влиза в зоната за платено паркиране; 

- ул. „Осогово“- влиза в зоната за платено паркиране; 

- ул. „Завоя на Черна“- влиза в зоната за платено паркиране; 

- ул. „Георги Кондолов“ в отсечката от ул. „Сан Стефано“ към бул. 

„Беломорски“ влиза в зоната за платено паркиране; 

- ул. „Тодор Каблешков“- влиза в зоната за платено паркиране; 

- ул. „Стадионска“- влиза в зоната за платено паркиране‘ 

- ул. „Росица“- влиза в зоната за платено паркиране; 

- ул. „Цар Самуил“ -влиза в зоната за платено паркиране; 

- ул. „Незнаен воин“ до служебен паркинг на община Кърджали влиза в 

зоната за платено паркиране; 

- ул. „Средец“- влиза в зоната за платено паркиране; 

- ул. „Червена стена“- влиза в зоната за платено паркиране; 

- пл. „Хаджи Димитър“- влиза в зоната за платено паркиране; 

- ул. „Климент Охридски“ от пл. „Хаджи Димитър“ до ул. „Софроний 

Врачански“-влиза в зоната за платено паркиране; 

- комплекс „Рилите“- влиза в зоната за платено паркиране; 

- ул. „Булаир“ от ул. „Сан Стефано“ до бул. „Беломорски“; 

Това са улиците, които са част от досега действащата зона за платено 

паркиране. 

До 30.06.2022г. ще се приемат заявления от желаещите да ползват годишен абонамент. 

Документите, които са необходими са следните: 

1. Лична карта- (за справка) 

2. Копие на голям талон на автомобил (оригинала се носи за справка). 

3. Копие от документ за собственост ( проверява се за наличие на гараж). 

4. Удостоверение за настоящ адрес- задължително, ако постоянният адрес на лицето не е 

на посочения адрес. 



Уведомяваме всички, че с промените на Наредбата за транспортната дейност и 

безопасността на движението на територията на община Кърджали са факт следните 

цени за автомобилите, които се регистрират на адрес с абонамент по местоживеене 

Чл.49. ал.1 Лицата, желаещи да се възползват от този режим заплащат 

еднократна такса за една година  в размер на 50 /петдесет/ лева без ДДС в ОП 

„Паркинги, гаражи и зони за паркиране” за първи автомобил, заявен по време. За 

втори автомобил годишната такса е в размер на 85 лв. без ДДС. За трети 

автомобил – 150 лв. без ДДС. За всеки следващ автомобил таксата за абонамент е 

цената на предходния, увеличена с 50%. При заплащане на заявени повече от един 

автомобил еднократно за година, лицето получава 5% отстъпка от цялата сума. 

( за брой автомобили се водят регистрираните на един адрес). 

Когато се подават заявленията за абонамент, всеки е желателно да посочи реда, 

по който ще се таксуват автомобилите. Когато това не е направено от заявителя, се 

подреждат служебно от ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“. 
Цени с ДДС за абонамент по постоянен/ настоящ адрес: 

- Първи автомобил- 60 лв/ година; 

- Втори автомобил- 105 лв/ година; 

- Трети автомобил- 180 лв/ година;  

Абонаментът започва след заплащане на сумата. Подадено заявление не се приема за начало на 

абонамент. 

 

Собствениците и ползвателите на електромобили паркират безплатно във 

всички зони за платено паркиране. Правото се удостоверява с документ издаден от 

ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ след подаване на заявление по 

образец, представяне на лична карта /за справка/ и регистрационен талон на 

автомобила. Документът се издава в 14 дневен срок, след заплащане на стойността 

му и се поставя от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила по 

начин, незатрудняващ осъществяването на контрол. 
Всички собственици на електроавтомобили, могат да подадат заявления в ОП“ Паркинги, 

гаражи и зони за паркиране“ за издаване на стикер. 


