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                            П Р О Т О К О Л 

 
   от обхода и огледа на Общинските пътища на територията на Община Първомай  

                                    по   график  от  05.10.2021г. до  05.11.2021г. 

 

         Днес 05.11.2021г. във връзка със Заповед  № РД-15-658 от 13.10.2021 г. на основание 

чл.44, ал. 2 от ЗМСМА  и  Писмо вх. № 06-00-215 от 29.09.2021г. от Областен управител на 

област Пловдив относно предстоящето изготвяне на доклад и годишна план програма за 2022г.  

Комисия в състав: 

1. Анна Матова - гл. специалист “КР”при ОбА Първомай 

2. Атанас Василев-  спец. „ОС“ при ОбА Първомай 

3. Данаил Степанов- ст. спец. „ ССИ“ при ОбА Първомай 

4. Ганчо Ганчев – мл.инспектор при РУ на МВР гр. Първомай     

 извърши обход и оглед на място по Общинската и уличната пътна мрежа на територията на 

Община Първомай по график от 05.10.2021г. до 05.11.2021г. за състоянието на вертикалната 

сигнализация обозначена с пътни знаци и хоризонталната пътна маркировка, видимост в 

хоризонталните криви, дървета и храсти в крайпътното пространство и настилка и 

предприемане на необходимите мерки преди настъпване на есенно-зимния сезон 2021-2022.  

       След извършеният обход и оглед на пътната мрежа на територията на Община Първомай, 

относно състоянието на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация, се 

констатира следното:  

 

       Дължината на общинската пътна мрежа – 103. 432 км. + 116.168 км РП = 219.600 км.,  

а дължината на уличната пътна мрежа е  407.500 км.  

        

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

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

 

  Липсва хоризонтална маркировка по цялата дължина на пътя - осова линия и банкетна. По 

пътното платно на места има пропадане на участъци от пътната настилка и е извършено 

частично  изкърпване. Няма дървета и храстовидна растителност пречеща на видимостта.  

В населените места обслужвани от пътя /урбанизирана територия/ няма хоризонтална 

маркировка и липсват пътни знаци за регулиране на кръстовищата.  

Състоянието на пътят между селата  Православен и  Драгойново е за основен ремонт, има 

слягане на участъци на пътното платно и множество дупки. Временно се извършва изкърпване 

на нарушените участъци.  

На пътят с. Драгойново - с. Буково пътната настилка е добра, няма хоризонтална 

маркировка, липсват пътните знаци А1, А2, А3, А4 по цялото протежение на участъка.   

Извършено е почистване на  дърветата и храстовидната растителност за по добра видимост по 

цялата дължина на пътя.  

Пътят Православен –Драгойново за основен ремонт. Извършва се частично изкърпване на 

дупките на пътната настилка в нарушените участъци на пътя.  
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2. Общински път PDV1214 / Първомай- Градина – Крушево- Добри дол, /общински 

път/ с километраж 9, 000 км. 

 

Участъкът на общинския път е изцяло прав, множество дупки по пътното платно, няма 

поставени пътни знаци А12 оказващи неравности, няма хоризонтални маркировки.  Има  

поставени обозначителни табели – за  начало и край на населеното място. 

 

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

 

 Пътят няма хоризонтални маркировки, на места е необходимо почистването на храстовата 

растителност за по добра видимост. Участъци от пътната настилка на пътя е за изкърпване. Има 

изготвен проект за рехабилитация и реконструкция на пътя. 

 

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

Искра /PDV3219/, с километраж 18,800 км. 
5.  

        На пътят от кв. Дебър до с. Брягово е извършен основен ремонт по одобрен проект за 

„Рехабилитация и реконструкция на общински път /PDV 1217/ Първомай, кв. Дебър-Брягово-

Искра, в участъка от път, републикански път І-8 /Поповица-Бяла река/ до с. Брягово“, който 

включва нова настилка, хоризонтална маркировка, оформени банкети, почистена храстовидна 

растителност и вертикална сигнализация с поставени необходимите пътни знаци. 

       В участъка на пътя с.Брягово-с.Искра на места е необходимо почистване на крайпътната 

растителност, пътната настилка е добра, няма хоризонтална маркировка.. И в двете населени 

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

Хисаря е за основен ремонт с множество дълбоки дупки на пътното платно, необходимо е и 

частично изкърпване на улиците в селото. 

 

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

километраж 12,000 км.  

 

Пътната настилка е в добро състояние, на две места има пропадане на пътното платно /при 

водостока и до моста на р. Каялийка“/ за ремонт и възстановяване. Няма хоризонтална 

маркировка. Няма вертикална сигнализация. На места е необходимо почистването на 

храстовидната растителност за подобряване на видимостта на пътя в хоризонталните криви.  

В селата по уличната пътна мрежа няма хоризонтална маркировка и на възловите 

кръстовища няма вертикална сигнализация. 

 

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

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

 

       Няма хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Пътната настилка от гр. 

Първомай до с. Виница е частично изкърпена и възстановена. Пътят за основен ремонт. 

 

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

 

      Пътната настилка на пътя  е лоша, частично се изкърпва, няма хоризонтална маркировка.  

В селото липсват пешеходни пътеки и хоризонтална маркировка. 



 

Предвид направените констатации при проверката на общинските пътища и поради 

неналичието на изготвена и одобрена от компетентните органи План-схема за сигнализация с 

пътни знаци и пътна маркировка на общинските пътища на територията на община Първомай,  

не може по категоричен и безспорен начин да се определи конкретните места по общинските 

пътища, където следва да има и да се поставят пътни знаци, отговарящи на изискванията на 

Наредба №18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, както и точно каква 

(местоположение, силует, материал за изработка, цвят, коефицент на яркост, размер, отстояния, 

ниво на плътност, износоустойчивост) пътна маркировка да бъде поставена в съответствие с 

Наредба № 2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. 

                                            

 

 

 

                                                              Комисия:  
 

1. …………П…………… 

 

 

                                                                                 2. …………П…………….. 

 

 

                                                                               3. …………П…………….. 

 

 

                                                                               4. …………П………………                                                                         

 


