ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 29.08.2022г.
Към днешна дата продължава дейността по разширение на „Синя зона“ в централна
градска част ха гр. Кърджали.
От 12.09.2022г. започва контрол и санкциониране на територията на улиците бул.
„България“, ул. „Волга“, ул. :Пирин“, ул. „М. Михайлова“, ул. „Миньорска“, ул. „Сан
Стефано“, ул. „Пети септември“. По всички посочени улици ще има поставени табели,
положена маркировка. В междублоковите пространства маркирането ще се извърши на
по-късен етап, защото предстоят ремонтно-възстановителни дейности.
На ул. „Македония“ на кръстовището с ул. „Добруджа“ е поставен паркоавтомат за
улеснение на хората да извършат заплащане на зоната за платено паркиране.
Заплащане вече се извършва и в Агро магазин намиращ се на ъгъла на ул. „Македония“
на кръстовището с ул. „Хан Аспарух“ срещу сградата на „Кърджъ“.
Уведомяваме за пореден път всички, че ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“
санкционира не само за незаплатена „Синя зона“, но и за нарушения по следните точки:
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.
Заплащането на паркиране в зоната за платено паркиране не освобождава
водачите от отговорността да спазват Закона за движение по пътищата.
Всички, които имат абонамент по местоживеене трябва да се съобразят със следното:
- Не може да паркират на платени паркоместа от фирми и юридически лица;
- Не може да паркират на места обозначени за хора с увреждания, ако самите те
не са;
- Не може да паркират безплатно извън зоната, за която са заплатили абонамента
си;
- Не може да нарушават правилата за паркиране посочени в Закона за движение
по пътищата;
Юридическите лица, които имат заплатени паркоместа към ОП“ Паркинги,
гаражи и зони за платено паркиране“ в рамките на месец септември трябва да
уведомят предприятието за продължение или отказ от паркоместата. Ще се
извършат маркирания на паркоместата и ще се изготвят табели за тях еднакви за
всички клиенти. Всички останали видове табели ще се считат за невалидни.

