
 

 

 

 

      ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ       

      „БИТОВО-КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“    

      Община Елин Пелин    

      гр. Елин Пелин   

       пл. „Независимост“ 1                  
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                         +359 897 88 79 18 

                   bkdelinpelin@gmail.com 

                      bkd-elinpelin@abv.bg 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 
 
 

Отчет за дейностите на ОП „Битово-комунални дейности“ за месец 
Февруари на 2018г.: 
 
Извършена работа: 
 

От месец Февруари, Общинското предприятие започна отстраняването на  
дефекти (дупки) в асфалтовите настилки по главните пътни артерии в 
населените места от Общината и по Общинската пътна мрежа. Дефектите в 
асфалта, се обработват със САС (студена асфалтова смес), като най-подходяща 
за този период на годината. Обработени са: бул. „София“, бул. „Витоша“,  ул. 
„Стоян Михайловски“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Никола Петков“ и ул. 
„Лесновска“ в гр. Елин Пелин.  

Започна отстраняването на дефекти по Общински път SOF1231 (III-6002 (с. 
Мусачево)-с. Равно поле-граница Общ. София/Общ. Ел. Пелин-АМ "Тракия") от 
0,00 до 9,70 км.  

Заради влошеното време, дейностите се спираха и при възможност се 
подновяваха. 
 
 „Поддържане на зелени площи“ и „Поддръжка на друга растителност“: 

През първата седмица на месеца, се довърши почистването на пречеща 
(издънкова и самонастанена) растителност от уличната мрежа в с. Огняново. 

На 5-ти и 6-ти, се извърши премахване на опасни и изсъхнали дървета 
(съгласно разрешения на Еколога на Община Елин Пелин). Премахнаха се  
паднали и опасно наклонени или наклонени дървета от ветровете през 
почивните дни. Отсечената дървесина се предостави на две многодетни 
семейства в затруднено положение. 

Почистването на уличните мрежи от издънкова и самонастанена 
растителност, ще се извършва поетапно във всички населени места, като целта 
е бъдат почистени най-належащите места за нормалното преминаване на ППС. 
В последващи етапи ще се предприемат по-широки действия по почистване на 
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останалата издънкова и самонастанена растителност по уличните мрежи в 
населените места на Общината. 

От началото на втората седмица на Февруари, се почиства пречеща 
растителност от Общински път SFO3237 /III-105(с. гара Елин Пелин)-SFO1232(с. 
Лесново)/ от 0,00 до 5,20 км, като действията са силно затруднени от 
дъждовните дни и последвалите снеговалежи. 
 
„Снегопочистване, поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и 
прилежащите към тях съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и 
вертикална пътна маркировка“: 

Към края на месеца, се извършаха дейностите по поддържане на 
пешеходни зони през зимата поверени на ОП „БКД-ЕЛНИ ПЕЛИН. Както и 
досега, се почистваха се от сняг и се обезледяваха зоните в близост до спирки 
на общественият транспорт, както и места с обществено значение – детски 
градини, училища, кметства, читалища, здравни служби и т.н.  
 
 
Направени инвестиции (съгласно Бюджет 2018г.): 
 

Закупуване на малка техника, за отстраняване на дефекти в асфалтови 
покрития и друга техника свързана с ремонтни дейности и поддръжка: 

- Трамбовка (Виброплоча) – 1 бр. 
- Фугорез – 1 бр. 
- Ударен перфоратор къртач – 1 бр. 
- Ръчен циркуляр – 1 бр. 
- Гайковерт – 1 бр. 
- Инверторен електрожен – 1 бр. 
- Инверторно телоподаващо – 1 бр. 
- Бензинов трифазен генератор – 1 бр. 
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