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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 
 
 

Отчет за дейностите на ОП „Битово-комунални дейности“ за месец Март 
на 2018г.: 
 
Извършена работа: 
 
„Снегопочистване, поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и 
прилежащите към тях съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и 
вертикална пътна маркировка“: 

През благоприятните, но по-студени дни на месец Март, се обработиха 
със САС (студена асфалтова смес), общински път SOF1231 и част от път SFO1232 
до разклона за с. Караполци. Това бяха и последните участъци, при които се 
използва студена асфалтова смес.  

Със задържането на положителните температури, започна отстраняване 
на дефекти с топла асфалтова смес (ТАС). Първият участък, който се обработи е 
Общински път SFO2234 /III-105(гр.Елин Пелин)-с.Петково-граница Общ. 
Ел.Пелин/Общ. Горна Малина-SFO2170 (с.Долна Малина)/. Започнаха и 
ремонти дейности и на ул. „Неофит Рилски“ в с. Петково, който продължават и 
към момента.  

Към края на месеца, започна отстраняването на дефекти (дупки) в 
асфалтовите настилки по Общинската пътна мрежа с помощта на машина за 
инжекционно запълване (тампониране).  

Първият Общински път, който се обработи е SOF1055 /I-6(с.Долни 
Богров)-граница Общ. София/Общ. Ел.Пелин-SFO1231 (с.Равно поле)/. Веднага 
след него, се обработи и път SFO1231 /III-6002(с.Мусачево)-с.Равно поле-
граница Общ. София/Общ. Ел.Пелин-АМ"Тракия"/.  

Плановете са в началото на месец Април и при подходящи 
метеорологични условия, да бъдат обработени поетапно, следните Общински 
пътища: SFO1232 /III-105(гр.Елин Пелин) - с. Огняново - с. Голема Раковица-
граница Общ. Ел. Пелин / Общ. Горна Малина-III-6004 (с. Байлово), път SFO3236 

/SFO1232 (с.Доганово)-с.Богданлия-с.Караполци-SFO1232(мост)/, както и път 
SFO3237, /III-105(с.гара Елин Пелин)-SFO1232(с.Лесново)/.  
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След това, ще се извършат и ремонтни дейности на Общински пътища - 
SFO2235 /I-8(с.Нови хан)-с.Габра/, път SFO3238 /I-8(в.з.Побит камък)-ЖП спирка 
Побит камък/, път SFO1230 / I-6(с. Долни Богров - гр. Пирдоп)-с.Григорево-III-
6002(гр.Елин Пелин)/ и път SFO3239 / I-8(в.з.Побит камък)-с.Крушовица /. 

При падналите снеговалежи, към края на месеца, Предприятието 
извърши снегопочистване на поверените му пешеходни зони. 
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