
На 01.04.2022г. приключва гратисният период на „Синя зона“ гр. 

Кърджали 

ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ гр. Кърджали приключи с 

административната подготовка. 

Паркоместата за инвалиди са обособени на всички важни за гражданите места- на 

паркоместата за инвалиди е препоръчителен престой не повече от 3 часа на 

автомобилите, за да може да се възползват максимален брой нуждаещи се. 

Обособен е буферен паркинг пред стадион „Арена- Арда“ с около 50 паркоместа, 

където всички желаещи могат да паркират в рамките на деня. Престоят на буферния 

паркинг от 08.00 до 18.00ч. се заплаща на паркоавтомата, който е поставен на място и 

струва 2 лв. за ден. Контролът за заплащането ще се извършва от служителите на ОП“ 

Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ и собствениците на автомобилите не заплатили 

такса за дългосрочен престой не са освободени от санкция. Гратисния период за 

паркиране на буферния паркинг е 2 часа. 

Паркингът зад сградата на НОИ за момента е обособен като свободна зона. 

Призоваваме да се спазват правилата при паркиране. 

На територията на „Синя зона“ са поставени 5 паркоавтомата като местопложението им 

е следното: 

-  паркинга на Пентагона зад обреден дом 

-  площад „Освобождение“ срещу блок 9-ти септември 

- ул. Сан Стефано до детската площадка 

- бул. Тракия- пред нова поликлиника 

- ул. Беласица- пред сградата на НОИ 

 
 

Сключени са договори с търговски обекти, които са обозначени със табели на 

витрините си, от където всеки може да заплати престой за платено паркиране. 



   

Другите начини за заплащане на местата за платено паркиране са  

- чрез мобилното приложение MOBZZO; 

- чрез изпращане на SMS на кратък номер 13371 

Всеки, който използва методите за плащане в „Синя зона“ трябва да внимава 

дали правилно въвежда регистрационния номер на автомобила си. Грешките при 

въвеждане на номера могат да доведат до санкции от страна на служителите на 

ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“. 

Служителите на ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“, които извършват 

контролна дейност не боравят с пари. Те имат спомагателна функция при 

плащане по описаните начини. 

Проведени са разговори с „Арпезос бус“ ООД по отношение на честота и график на 

градски транспорт. Предоставено е разписанието на линиите, които са актуални за 

момента. Фирмата има готовност при нужда да зачести или да направи нови маршрути 

в рамките на настоящия договор, подписан с община Кърджали. 

Делнично разписание на градски транспорт гр. Кърджали 

Автобус № направление часове 

13 Пазара-Възрожденци- Пазара  

 Пазара- Възрожденци 06:45ч; 09:00ч; 10:00ч; 11:00ч; 

12:25ч; 13:00ч; 14:00ч; 15:00ч; 

16:00ч; 16:20ч; 17:00ч; 

17:25ч;18:00ч; 18:20ч; 19:00ч; 

 Възрожденци- Пазара 07:10ч; 09:25ч;10:25; 11:25ч; 

12:50ч; 13:25ч; 14:25ч; 15:25ч; 

16:25ч;16:45ч; 17:25ч;17:50ч; 

18:25ч;18:45ч; 19:25ч; 

   

5 Пазара- Прилепци- Пазара  

 Пазара- Прилепци 08:00ч; 12:00ч;16:50ч; 

 Прилепци- Пазара 08:30ч; 12:30ч; 17:20ч; 

   

113 Пазара -Ардински мост-

Възрожденци -Пазара 

 

 Пазара- Възрожденци 05:50ч; 06:20ч;06:40ч; 07:20ч; 

07:40ч; 

 Възрожденци- Пазара 06:05ч; 06:35ч; 06:55ч;07:35ч; 

07:55ч; 

   

26 Пазара- Гледка- Опълческо- Пазара  

 Пазара- Опълченско 05:50ч; 06:30ч; 07:00ч; 07:30ч; 

07:50ч; 09:00ч; 09:55ч; 11:10ч; 



12:10ч; 13:10ч; 14:55ч; 16:35ч; 

17:10ч; 18:30ч; 

 Опълченско- Пазара 06:20ч; 06:55ч; 07:25ч; 07:55ч; 

08:25ч; 09:25ч; 10:20ч; 11:35ч; 

12:35ч; 13:35ч; 15:20ч; 

17:00ч;17:35ч; 18:55ч; 

   

20 Пазара- Резбарци- Пазара  

 Пазара- Резбарци 06:15ч; 06:55ч;07:40ч; 12:20ч; 

16:25ч; 17:20ч;18:25ч; 19:00ч; 

 Резбарци- Пазара 06:35ч; 07:15ч; 08:00ч; 

12:40ч;16:45ч; 17:40ч; 18:45ч; 

19:20ч; 

   

14 Пазара-Нов мост-Прилепци- 

Веселчани-Жп гара 

 

 Пазара- Жп гара 06:40ч; 07:15ч; 

 Прилепци-Жп гара 06:50ч; 07:25ч; 

   

 Пазара- Островица-Пазара  

 Пазара- Островица 06:50ч; 12:30ч; 18:10ч; 

 Островица- Пазара 07:30ч; 13:05ч; 18:45ч; 

   

 Пазара- Македонци- Пепелище  

 Пазара- Пепелище 05:50ч; 07:50ч;13:25ч; 17:30ч; 

 Пепелище- Пазара 06:15ч; 08:20ч; 13:55ч; 18:00ч; 

   

обиколен Пазара 04:45ч; 20:00ч; 

 

Санкциите, които ще се налагат от 01.04.2022г. са: 

- не заплатен престой на платено паркомясто; 

- превишено време на платения престой т.е времето е изтекло и не е заплатено 

продължение; 

- паркиране на платено паркомясто на юридически лица без тяхно разрешение; 

Поставяне на скоби- 20лв. и по 1 лв. за всеки час престой 


