
                                             ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

07.06.2022 

Относно промяна в наредбата за транспортната дейност и безопасността на движението 

на територията на община Кърджали 

На заседание на Общински съвет, състояло се на 31.05.2022г. са приети промени в 

наредбата за транспортната дейност и безопасността на движението на територията на 

община Кърджали. 

След изтичане на 14-дневният срок за обжалване, т.е. на 14.06.2022г. влизат в сила 

новите промени, които са следните: 

1. Всички улици и междублокови пространства в до сега съществуващата зона за 

платено паркиране стават част от нея. 

- 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. 



Живущите в тези райони могат да подадат заявления по постоянен/ 

настоящ адрес от 15.6.2022г. от 08.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч. 

Гратисен период за живущите ще бъде от 15.06. до 30.06. 2022г. 

На посочените улици ще бъдат сложени табели и пътни знаци, указващи 

посоката на движение. Маркировка ще се полага след предварително 

направени съобщения на отделни участъци с оглед на това да няма 

паркирани коли на пътя за добро очертаване и предпазване на 

автомобилите. 

Моля следете съобщенията на сайта на община Кърджали! 

2. От 15.06.2022г. започват да функционират различни видове абонаменти за 

физически лица, които могат да се закупят както следва: 

- Месечен абонамент за определена зона- закупува се от ОП“ Паркинги, 

гаражи и зони за паркиране“ на ул. „Кап. Петко войвода“1 всеки ден от 

08.00-09.30ч.; 12.00-14.00ч.; 17.00-18.00ч.; 

- Месечен или годишен абонамент за „Синя зона“- закупува се от ОП“ 

Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ на ул. „Кап. Петко войвода“1 

всеки ден от 08.00-09.30ч.; 12.00-14.00ч.; 17.00-18.00ч.; 

- Дневен абонамент за „Синя зона“, седмичен абонамент „Синя зона“- 

може да се закупи от търговските обекти, партньори на ОП“ Паркинги, 

гаражи и зони за паркиране“ или от предприятието. 

 

3. Територията от ул. „Булаир“ към автогара Кърджали с граници бул. 

„Беломорски“ и ул. „Заводска“, ул. „Републиканска“ ще започне да 

функционира след 20.06.2022г., с оглед на това, че цялата територия е нова за 

платено паркиране.  

Приемът на заявления по постоянен/ настоящ адрес ще стартира на 

01.07.2022г.  

Гратисен период за живущите в този район до 20.07.2022г.  

Докато тече приемът на заявления ще се сложат пътните знаци и ще се 

положи маркировката.  

Маркировка ще се полага след предварително направени съобщения на 

отделни участъци с оглед на това да няма паркирани коли на пътя за 

добро очертаване и предпазване на автомобилите. 

Моля следете съобщенията на сайта на община Кърджали! 

 

4. ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ уведомява всички граждани, че ще 

засили контрола в междублоковите пространства за проверки на МПС, които не 

заплащат почасово платено паркиране. 

 

5. 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. 

Чл.53. ал. 1 При установяване на извършено нарушение по чл. 44, в зоните с почасово 

платено паркиране – Синя зона, служители на ОП „Паркинги, гаражи и зони за паркиране”, 

могат да извършват принудително блокиране чрез използване на техническо средство 

/скоба/ на ППС. 

 

ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ ще изнася ежеседмичен 

информационен бюлетин за всички заинтересовани лица. 

Моля, следете внимателно информацията! 


