На вниманието на всички граждани на гр. Кърджали
В сайта на общината е качен проект за изменение на наредбата за транспортната
дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали.
https://www.kardjali.bg/docs/aktualno/Izmenenie%20i%20dopalnenie%20na%20Nared
bata%20za%20sinya%20zona.zip
Измененията, които се предлагат засягат както всички живущи в централна градска
част, така и гражданите, които работят или престояват за определен период от време на
центъра.
Срокът за предложения е до 29.05.2022г. като очакваме мнения, предложения и
коментари от страна на всички засегнати.

Отчет за дейността на ОП “Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ гр.
Кърджали до 15.05.2022г.
До момента имаме 420 активни абонаменти по постоянен/ настоящ адрес.
На юридически лица или търговски обекти са предоставени за ползване 102 фиксирани
паркоместа.
Като постъпления от платено паркиране сумата е около 40 000 лв. Методите за плащане
на почасово платено паркиране са следните: чрез мобилното приложение Mobzzo, sms
на кратък номер 13371, на положените на 6 места паркоавтомати:
-

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

и чрез търговските обекти, партньори1. Магазин „Аванти“- ул. Булаир 23 на ъгъла с ул. Сан Стефано
2. Магазин за цигари и алкохол „Френдс“- ул. Екзарх Йосиф в сградата на
комплекс „Орфей“
3. „Istanbul market“ - ул. Сан Стефано 19 срещу СУ „Отец Паисий“
4. Магазин за перилни препарати ИЗИ 2003- ул. Републиканска- паркинга пред
Наталия
5. Павилион за цигари- бул. България- ъгъла до книжарница „Хеликон“
6. Магазин за плодове и зеленчуци- ул. Сан Стефано 16 зад спирката за градски
транспорт
7. Магазин за цигари и алкохол- ул. Републиканска 39- в сградата на старата
ДСК
8. Магазин за хранителни стоки „Айнес- 06“ - ул. Васил Левски 5 срещу
сградата на горското.
9. Магазин за хранителни стоки „Айнес 06“- ул. Червена стена срещу
книжарница Нико-Н

10. Магазин за хранителни стоки „Айнес 06“- ул. Македония 10- до кръговото на
пазара
11. Магазин за цигари и алкохол - ул. В. Априлов- до попската градина
На 01.04. 2022г. започна санкционирането на нелоялните водачи на МПС, които
не заплащат такса за престой на обособените места в обсега на „ Синя зона“.
Постъпленията до момента от санкции са 11200лв.
На водачи, които са причинили повреда или самостоятелно са премахнали
техническото средство- скоба са съставени констативни протоколи, като същите
са заплатили санкции в размера на стойността на скобата и разноските по
поставянето й.
Имаме един случай на водач, който е отстранил скоба сам и е напуснал
местоположението си. За него е подадена жалба в Районна прокуратура, като
след това е установен от служители на МВР. Виновният водач е признал вината
си като заплаща санкция за щетата от около 180 лв. и санкция към МВР за грубо
нарушение на обществения ред.
Проекти, по които работи в момента ОП“ Паркинги, гаражи и зони за
паркиране“
1. Основен ремонт на денонощно охраняем паркинг, намиращ се на ул.
Републиканска 48А- след предоставянето за стопанисване на паркинга на
предприятието от страна на община Кърджали, започна основен ремонт на
материално техническата база, отстраняване на плевели и храсти,
подновяване на навеси, преустройване на неупотребявани сгради в закрити
паркоместа, подмяна на ел. инсталация, ВИК захранване. Към момента
паркингът разполага с около 90 паркоместа, които са заети. След ремонта и
преусрояването се очаква паркоместата да се увеличат на около 160; да се
изгради автомивка за клиентите и денонощно видеонаблюдение.
2. Проект за изграждане на зарядни устройства за електромобили на паркинга
на бул. Беломорски под Стадион „Арена- Арда“- бул. Беломорски е
международен път, през който през летния сезон преминават много голям
брой автомобили. С изграждането на зарядните станции, ще се даде
възможност на преминаващите да спрат в гр. Кърджали и да се насладят на
прекрасния парк „Простор“, към който непрекъснато се добавят атракции и
места за забавления за малки и големи.

