
 

Относно: Необходими пътни знаци на Общинската пътна мрежа на 

територията на Община Първомай, след извършен оглед на място. 

Дължината на общинската пътна мрежа- 219.600 км.  

 

 
Път № Наименование 

PDV1210 / III 667 /Първомай – Караджалово – граница общ 

(Димитровград - Първомай)-Езерово (PDV1218) 

PDV1213 / PDV1210/Първомай-Бяла река-Православен-

Драгойново-Буково 

PDV1214 / III 667, Плодовитово-Първомай/Градина-Крушево-

Добри дол 

PDV1216 /I-8,Поповица-Бяла река/Първомай, кв. Дебър-

Татарево 

PDV1217 /I-8,Поповица-Бяла река/Първомай, кв. Дебър-

Брягово-Искра / PDV3219 / 

PDV1218 /I-8,Поповица-Върбица/Бяла река-Езерово-Воден 

PDV2215 /I-8,Поповица-Първомай, кв. Дебър/-ж.п. гара Виница-

Виница-Първомай / III 667 / 

        

 

 Общински път PDV1213 Първомай-Бяла река /през моста на р. Мечка/-

Православен-Драгойново – Буково,  с километраж  25,600 км. 

   Необходимо е поставянето на пътен знак А4, след моста на р. Мечка посока с. 

Бяла река.   

- пътен знак А3 посока гр. Първомай   

- пътен знак А12- неравности по платното за движение, от началото в двете 

посоки на пътя. 

- необходимо поставянето на пътен знак В4 в двете посоки и А3 и А4.  

-  необходимо е да се постави пътен знак А4- последователни опасни завои по 

пътя  с.Православен – с.Драгойново и  

- пътен знак А12- неравности по платното за движение в началото от двете 

страни на пътя. 

 На мостовите съоръжения на пътя в с. Драгойново е необходимо поставянето на 

пътен знак Б5 и Б6 от двете страни на моста на р. Каялийка.  



 Общински път PDV1213 /PDV1210/ Първомай-Бяла река-Православен-

Драгойново-Буково 

За с. Буково липсват пътните знаци А1, А2, А3, А4 по цялото протежение на пътя. 

Липсва пътен знак А13 за изградените неравности за ограничаване на скоростта в 

началото на с. Буково, няма поставени пътни знаци А12 оказващи неравности 

 Общински път PDV1216  /Първомай, кв.Дебър-Татарево/ -  5,000 км. 

 Необходимо да се постави пътен знак А2 опасен завой наляво и А1- опасен завой 

надясно.  

На изхода на с.Татарево е необходимо да се постави пътен знак  Д12 – край на 

населеното място.  

      Общински път PDV1217 – I-8, Поповица-Бяла река/Първомай, кв.Дебър-

Брягово –Искра /PDV3219/- 18,800 км..  
         След язовира на с. Брягово е необходимо да се постави  пътен знак А4.   

 На входа на с.Искра е необходимо да се постави знак А2 - опасен завой наляво.  

 В с.Искра и с.Брягово липсват пътен знак Д12 – край на населеното място.  

-Общински път PDV1218 /I-8, Поповица-Върбица/Бяла река-Езерово-Воден, с 

километраж 12,000 км. 

. В селата няма вертикална сигнализация. 

       Общински път PDV2215 – I-8, Поповица-Първомай, кв.Дебър/ж.п. гара 

Виница-Виница -Първомай /III 667/, с километраж  9,200 км.  

Необходимо е да се поставят пътни знаци А 13 -изкуствени неравности по платното за 

движение, А 12 - неравности по платното за движение.  

 Общински път PDV1210  Първомай - Караджалово  с километраж – км.9,112 - 

км.   

Липсва пътен знак А12 –неравности по платното за движение.  
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