
КРАСНО СЕЛО 54410 

Ул. Константин Иречек и 

Даскал Манол 

Паднал стълб – нов  с със 

здрави п.з. Д17,Г4 и Б3 
За възстановяване 

КРАСНО СЕЛО * 

Ул. Дойран 12 при  

зоомагазина-ветеринар 

Наклонен стълб – за нов  

/със здрави със здрави п.з В27, 

Т18.1 + табела/ 

 За възстановяване–  

изпълнено 23.11.22 

КРАСНО СЕЛО * 
ул. Родопски извор 30 

2-3 антипаркинг стълбчета 

„Giroud 

За монтаж –  

изпълнено 30.11.22 

КРАСНО СЕЛО 

Протокол 45/08.11.22 т. 

42 

при завоя на ул. „Юнак“ и ул. 

безимена с посока ул. 

„Церова гора“ №12-14. 

3 (три) антипаркинг стълбчета 

„Giroud“, за да   не паркират на 

завоя 

За монтаж 

КРАСНО СЕЛО* снимка  

ул. Лерин  и ул. Битоля и при  

новия тротоар на 99 ДГ от двете 

страни преди снишаването на 

бордюра 

2 бр. АПС За монтаж 

КРАСНО СЕЛО* 

 

 

Ул. Битоля при паркинга –

тръгвайки от заведение Двете 

халби по Битоля, точно зад 

хидранта в ляво от стълб 

улично осветление – така, че 

да не се паркират върху 

тротоара  

1 бр. АПС За монтаж 

КРАСНО СЕЛО – схема 

Протокол  44/01.11.22, 

т.33 

Ул. Нишава при у-ще Дорис 

Тенеди 

Стълб с п.з Д21, Т17 и  

Т18.1 – виж схема 
За монтаж 

КРАСНО СЕЛО *  

Бул. Гоце Делчев /пряката    

с/у ул. Царево село при кафе- не 

Кайро/ -  острия   завой зад 

кафенето посока бл.2 

10 бр. АПС на тротоара –   

на завоя паркират коли и не се 

минава с детска количка 

За монтаж 

КРАСНО СЕЛО 57775 

Ул. „Софийски герой“ пред 

пешеходната пътека при 51-

во СУ „Елисавета Багряна“   

3 бр. антипаркинг стълбове 

тип Giru - счупени 
За възстановяване 

КРАСНО СЕЛО 

Ул. Връх Тумба при ДГ 134 

Любопитко и ул. Урвич при 162 

ДГ Вихрогонче  

Неравности  Премаркиране 

КРАСНО СЕЛО 54949 

Ул. Захари Круша и на ул. 

„Феликс Каниц“ /еднопосочни 

улици/ в района на 124 ДГ 

Има неравности – да се постави 

В26/30/ - 2 бр.  
за монтаж 

Забележка: Опресняване на пътната маркировка да се извършва при благоприятни атмосферни условия с акрилатна 

боя. 

 


