
                                 Информационен бюлетин 21.07.2022г. 

 

Приключи дейността по разширението на територията на до сега съществуващата Синя 

зона в гр. Кърджали. Цялата площ, включително и междублоковите пространства са в 

обхвата на зоната за платено паркиране. Слагат се последните указателни табели, като 

маркиране се извърши само на обособените за платено почасово паркиране места. 

Другите територии няма да се маркират, водещ е знака. 

Служителите на ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ регулярно минават на 

проверка и контрол, като целта не е само да се глобява, а да се научат гражданите да си 

заплащат или да спазват Закона за движение по пътищата. 

Започна дейност по втората част от разширението на Синя зона от ул. Булаир до 

автогара гр. Кърджали. Поради не зависещи от нас обстоятелства срокът за стартиране 

на зоните се удължава и продължава приема на заявления по местоживеене или за 

платени паркоместа на юридически лица. Когато зоната е готова да се пусне в 

експлоатация всички заинтересовани ще бъдат уведомени. 

ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ гр. Кърджали моли за съдействие всички 

при очертаването на маркировките. Предварително ще бъдат поставяни табели, че ще 

се извършва маркировка, като същата ще се прави след 19.00ч. Когато видите такава 

табела на вашата улица, молим за няколко часа да не паркирате там, за да можем да 

положим качествена маркировка. 

1. Зона № 7: 

7.1. бул. „България“ от ул. „Булаир“ до ул. „Металург“; 

7.2. ул. „Металург“ от бул. „България“ до бул. „Беломорски“ 

7.3. ул. Миньорска от бул. „България“ до ул. „Булаир“ 

7.4. ул. „Сан Стефано“ от ул. „Булаир“ до ул. „Металург“ 

7.5. ул. „Ген. Делов“ 

7.6. ул. „Жълтуша“ 

И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства. 

 

1. Зона №8: 

8.1. бул. „България“ от ул. „Волга“ до бул. „Беломорски“ 

8.2. ул. „Републиканска“ от ул. „Волга“ до ул. „Заводска“ 

8.3. ул. „Заводска“ 

8.4. ул. „Мара Михайлова“ от ул. „Републиканска“ до ул. „Металург“ 

8.5. ул. „Пирин“ от ул. „Волга“ до ул. „Булаир“ 

8.6. ул. „Металург“ от ул. „Мара Михайлова“ до бул. „България“ 

И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства. 

 

1. Зона №9: 

 

9.1.ул. „Мара Михайлова“ до ул. „Заводска“ 

9.2. бул. „България“ от ул. „Металург“ до кръгово кръстовище на автогара 

9.3. паркинг „Автогара“; 

9.4. ул. „Строител“ 

И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства. 
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. 

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

начало на абонамент. 

Заявление за фиксирано платено паркомясто на юридически лица и търговски обекти 

1. Заявление по образец (качени в секция заявления). 

2. Документ, удостоверяващ собственост или наем. 

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

начало на абонамент. 

Напомняме отново, че служителите на ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ гр. 

Кърджали санкционират нарушители по чл. 44 от Наредба за организацията на 

транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община 

Кърджали  

Чл. 44. В зоните за почасово платено паркиране не се допуска: 

 1. Паркиране на ППС, без да е поставен от водача на видно място валиден 

пропуск или талон; 

 2. Времетраене на паркирането, по-голямо от отбелязаното на поставения 

попълнен пропуск или талон; 

 3. Паркирането на места за преференциално паркиране на ППС, превозващи 

хора с увреждания, обозначени с пътен знак Д 21”Инвалид” и с плътна пътна 

маркировка с изобразен международен символ “Инвалид”; 

 4. Паркирането на места, определени и обозначени за абонаментно паркиране.  

 5. Паркирането в нарушение на правилата за движение, определени по тази 

наредба и ЗДП. 

 

 

 

 


