
1

Укрепване и ремонт на съществуваща 

вериклана пътна маркировка (пътни знаци, 

указателни табели и др.)

30 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

2

Отстраняване на дефекти със САС (студена 

асфалтова смес) на: бул. "София", бул. 

"Витоша", ул. "Стоян Михайловски", ул. 

"Климент Охридски", ул. "Никола Петков" и 

ул. "Лесновска" в гр. Елин Пелин

3`620 кг
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

3
Ремонт на съществуваща вериклана пътна 

маркировка (пътни знаци)
2 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

4

Отстраняване на дефекти със САС (студена 

асфалтова смес) на:  Общински път SFO1231 и 

Общински път SFO1232 /до разклона за с. 

Караполци/

7`100 кг
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

5

Поставяне на стенни закачалки, огледало, 

метални стелажи и парапет на сцена в 

Градски парк, гр. Елин Пелин

1 бр. к-кт

вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин, с 

изключение на 2 бр. метални 

стелажи

6
Поставяне на нова указателна табела на 

Общински път SFO3239
1 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

7

Отстраняване на дефекти с плътен 

асфалтобетон АС12,5/АС8 на:  Общински път 

SFO2234

4`880 кг  

16,50 кг

вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

Годишен отчет на ОП "БКД-ЕЛИН ПЕЛИН" за 2018 година                                 

„Снегопочистване, поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и прилежащите 

към тях съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и вертикална пътна 

маркировка“, "Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и земни 

маси", "Поддръжка на водни корита на реки и други водоизточници", "Почистване 

на нерегламентирани сметища" и други дейности

No обект  
обем 

работа
забележка

м.01-м.03

Табл. 2



8

Частично отстраняване на дефекти 

/рем.дейности продължават и през 

м.04/2018г./ с плътен асфалтобетон 

АС12,5/АС8 на:  ул. "Неофит Рилски" в с. 

Петково

5`000 кг  

20,00 кг

вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

9

Зиммно поддържане на пешеходни зони - 

почистване на сняг и обезледяване. 

Описаните дейности са извършени в селата: 

Доганово, Богданлия, Караполци, Огняново, 

Голема Раковица, Столник, Елешница, Потоп, 

Чурек, Крушовица и в района на ЖП спирка 

Побит камък.

11 бр. 

населени 

места

вложените материали (пясък и 

NaCl) са собственост на Община 

Елин Пелин

10

Довършителни работи на  с плътен 

асфалтобетон АС12,5/АС8 и грундиране с 

битумна паста на  ул. "Неофит Рилски" в с. 

Петково

91`560 кг 

(44`420 кг 

+               

47`170 кг)       

112,00 кг

вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

11

Отстраняване на дефекти с плътен 

асфалтобетон АС12,5/АС8  и грундиране с 

битумна паста на бул. "Витоша" в гр. Елин 

Пелин

13`920 кг  

17,00 кг

вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

12

Обезопасяване на тръбен водосток, сгради и 

огради с СПО тежък тип 86 в района на с. 

Равно поле 

3 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

13

Ремонт на съществуваща вериклана пътна 

маркировка (указателни табели) - с. Гара Елин 

ПЕлин - с. Нови хан

4 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

14

Отстраняване на дефекти (тампониране)  с 

плътен асфалтобетон АС12,5/АС8  на ул. "44" в 

с. Лесново

9`620 кг  
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

15

Отстраняване на дефекти (тампониране)  с 

плътен асфалтобетон АС12,5/АС8  на ул. 

Климент Охридски, ул. Стоян Михайловски, 

бул. София, ул. Никола Петков, ул. Лесновска, 

ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Елин Пелин, 

ул. Десислава, ул. Никола Й. Вапцаров, ул. 

Бели брези, ул. Здравец, ул. Калоян, ул. 

Мургаш, ул. Гео Милев, ул. Акация, ул. Христо 

Ботев, ул. Пейо Яворов, ул. Черноризец 

Храбър, бул. Новоселци, бул. България в гр. 

Елин Пелин

86`340 кг  
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

16
Почистване на улични отводнителни оттоци 

от уличната мрежа на гр. Елин Пелин
44 бр. ---

м.04-м.06



17

Възстановяване на пешеходни пътеки и 

изкуствени неравности на територията на 

Община Елин Пелин

11 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

18
Поставяне на табели в района на 

нерегламентирано сметище – р. Матица
4 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

19

Демонтиране на стара дървена дограма от 2-

та етажа от сградата на Кметството на с. Гара 

Елин Пелин 

2 етажа ---

20

Отстраняване на дефекти (тампониране) с 

плътен асфалтобетон АС12,5/АС8 по уличната 

мрежа в гр. Елин Пелин - м.Юли

60`160 кг  
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

21

Отстраняване на дефекти (тампониране) с 

плътен асфалтобетон АС12,5/АС8 по уличната 

мрежа в гр. Елин Пелин - м.Август

15`260 кг  
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

22

Отстраняване на дефекти (тампониране) с 

плътен асфалтобетон АС12,5/АС8 - Общински 

път SFO1232

3`000 кг  
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

23
Ремонтни дейности на мост над р. Габра, 

находящ се на Общински път SFO3239
1 бр.

една част от вложените 

материали са закупени от БКД-

Елин Пелин, а останалата част от 

материалите са собственост на 

Община Елин Пелин

24

Поставяне на табели по Докладна записка на 

територията на детски площадки - Община 

Елин Пелин

49 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

25

Поставяне на пътни знаци по Докладна 

записка на територията на гр. Елин Пелин, с. 

Гара Елин Пелин и с. Нови хан

38 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

26
Поставяне на пътни знаци по Докладна 

записка на територията на гр. Елин Пелин
75 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

27 Поставяне на указателна табела в с. Огняново 1 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

28

Възстановяване (освежаване) на пешеходни 

пътеки и/или изкуствени неравности на 

територията на Община Елин Пелин - м.Юли

85 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

м.07-м.09



29

Възстановяване (освежаване) на пешеходни 

пътеки и/или изкуствени неравности на 

територията на Община Елин Пелин - 

м.Септември

80 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

30
Ремонт на опасна (пропаднала) шахта на ул. 

"Кирил и Методий" в с. Гара Елин Пелин
1 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

31
Ремонт на опасна (пропаднала) шахта на ул. 

"Липа" в с. Гара Елин Пелин
1 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

32
Почиствеане на отводнителни оттоци в гр. 

Елин Пелин
30 бр. ---

33
Почиствеане на отводнителен отток в гр. Елин 

Пелин
1 бр. ---

34
Почиствеане на отводнителни оттоци в с. Гара 

Елин Пелин
35 бр. ---

35
Почиствеане на отводнителни оттоци в с. 

Нови хан
56 бр. ---

36

Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - Градски 

стадион в гр. Елин Пелин 

2 дни ---

37

Машинно подравняване на терен и товарене 

на земни маси с помощта на комбиниран 

багер-товарач - гр. Елин Пелин

1 ден ---

38

Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - Сметище в гр. 

Елин Пелин 

1/2 ден ---

39

Машинно почистване на терен с помощта на 

комбиниран багер-товарач - Сметище в гр. 

Елин Пелин 

1 ден ---

40

Машинно-изкопни работи по септична яма и 

заравяне на изкопа с помощта на комбиниран 

багер-товарач - Градски стадион в гр. Елин 

Пелин

1 ден ---



41

Машинно профилиране (насипване) на терен 

с помощта на комбиниран багер-товарач - 

Градски стадион в гр. Елин Пелин

1/2 ден ---

42

Машинно профилиране (подравняване на 

земни маси) на терен с помощта на 

комбиниран багер-товарач - Градски стадион 

в гр. Елин Пелин

1/2 ден ---

43

Машинно профилиране (насип и 

изравняване) на терен с помощта на 

комбиниран багер-товарач - Градски стадион 

в гр. Елин Пелин

1/2 ден ---

44

Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - Градски 

стадион в гр. Елин Пелин

1/2 ден ---

45

Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - Градски 

стадион в гр. Елин Пелин

1 ден ---

46

Машинно преместване на дървени статуи с 

помощта на комбиниран багер-товарач - 

Градски парк в гр. Елин Пелин

1/2 ден ---

47

Машинно профилиране и почистване на 

терен с помощта на комбиниран багер-

товарач - гр. Елин Пелин

3 дни ---

48

Машинно понижаване на ниво на терен с 

помощта на комбиниран багер-товарач - с. 

Гара Елин Пелин (Черква)

1 ден ---

49

Машинно-изкопни работи - канал с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Гара Елин 

Пелин (Черква)

1 ден ---

50

Машинно профилиране на терен и монтаж на 

пръстени с помощта на комбиниран багер-

товарач - с. Гара Елин Пелин (Черква)

1 ден ---

51

Машинно профилиране на терен  - полагане 

на фрезован асфалт с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Равно поле

1 ден ---

52

Машинно профилиране на терен и товарене 

на земни маси с помощта на комбиниран 

багер-товарач - с. Равно поле

2 дни ---



53

Машинно профилиране на терен и товарене 

на земни маси с помощта на комбиниран 

багер-товарач - с. Равно поле

1 ден ---

54

Машинно профилиране на терен, както и 

изкопни работи басейн с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Равно поле

6 дни ---

55

Машинно-изкопни работи - канал, както и 

зариване на канал с помощта на комбиниран 

багер-товарач - с. Мусачево (Черква)

1 ден ---

56

Машинно профилиране на улици - полагане 

на фрезован асфалт с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Столник

3 дни ---

57

Машинно профилиране и почистване на 

терен определен за приют за кучета с 

помощта на комбиниран багер-товарач в 

землището на с. Столник

5 дни ---

58

Машинно профилиране и почистване на 

терен с помощта на комбиниран багер-

товарач - кв. Побит камък

1/2 ден ---

59

Машинно профилиране на терен и 

почистване на площадка с помощта на 

комбиниран багер-товарач - кв. Побит камък

1/2 ден ---

60

Машинно-изкопни раноти на канал, 

профилиране на ререн и други дейнсоти с 

помощта на комбиниран багер-товарач - кв. 

Побит камък

5 ден ---

61
Машинно отпадъци - бидони с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Крушовица
1 ден ---

62

Машинно профилиране на терен и 

почистване на площадка с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Габра

1 ден ---

63

Машинно профилиране на улици - полагане 

на фрезован асфалт и други дейности с 

помощта на комбиниран багер-товарач -  

Манастир "Св. Симеон Стълпник и Св. Петка", 

с. Огняново

1 ден ---

64

Машинна корекция на речно корито с 

помощта на комбиниран багер-товарач - с. 

Голема Раковица

1 ден ---



65

Машинно профилиране и почистване на 

терен  с помощта на комбиниран багер-

товарач - с. Григорево

1/2 ден ---

66

Машинно профилиране и почистване на 

терен с помощта на комбиниран багер-

товарач - с. Елешница

1/2 ден ---

67

Машинно-изкопни работи и заряване на 

изкоп с помощта на комбиниран багер-

товарач - с. Елешница

1 ден ---

68
Машинно улична мрежа с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Чурек
1/2 ден ---

69
Ремонт на опасни (пропаднали) шахти в 

гр.Елин Пелин
27 бр.

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

70
Сглобяване на дървена беседка на Градски 

стадион в гр. Елин Пелин
4 дни

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

71

Машинно почистване на корито на канал и 

изграждане на дига в урбанизираната 

територия на с.Гара Елин Пелин

1 ден ---

72

Машинно товарене на фрезован асфалт с 

помощта на комбиниран багер-товарач - 

с.Гара Елин Пелин

1 ден ---

73
Машинно почистване на корито на канал С17 

в урбанизираната територия на с.Мусачево
12 дни ---

74

Отстраняване на дефекти (тампониране)  с 

плътен асфалтобетон АС12,5/АС8 - Общински 

път SFO3236

4`600 кг  
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

75

Отстраняване на дефекти (тампониране)  с 

плътен асфалтобетон АС12,5/АС8 в с. 

Огняново - главна улица

1`500 кг  
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

76

Машинно профилиране на терен и  с помощта 

на комбиниран багер-товарач - в.з. Побит 

камък

1 ден ---

м.10-м.12



77
Поставяне на табела на територията на 

землището на с. Нови хан
1 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

78
Поставяне на пътен знак В27 на центъра в с. 

Григорево
1 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

79

Поставяне на пръстен и решетка на 

отводнителна шахта (4 бр.) и пръстен и капак 

на ревизионна шахта (1 бр.) на ул. "Хан 

Аспарух" в с.Равно поле

5 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

80

Машинно почистване на локално 

нерегламентирано сметище с помощта на 

комбиниран багер-товарач - Гробищен парк 

с.Нови хан

1/2 ден ---

81

Машинно почистване на локално 

нерегламентирано сметище с помощта на 

комбиниран багер-товарач - Гробищен парк 

с.Лесново

1/2 ден ---

82

Отстраняване на дефекти (тампониране)  с 

плътен асфалтобетон АС12,5/АС8 - улици в 

с.Григорево

19`000 кг  
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

83

Машинно почистване на клетки за строителни 

и зелени отпадъци с помощта на комбиниран 

багер-товарач - в.з. Побит камък

1/2 ден ---

84

Машинно почистване на клетки за строителни 

и зелени отпадъци с помощта на комбиниран 

багер-товарач - в.з. Побит камък

1/2 ден ---

85

Машинно откриване на мръсен канал и 

заравляване на изкоп и подравняване на 

терен в ОУ "Христо Ботев" с. Равно поле

1 ден ---

86
Анкериране на парково оборудване (съгласно 

Докладна) в с.Равно поле
1 ден

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

87

Почистване и подравняване на локално 

нерегламентирано сметища в землището на 

с.Доганово

2 дни ---

88

Почистване и подравняване на локално 

нерегламентирано сметища в землището на 

с.Габра

2 дни ---



89

Машинно почистване на локално 

нерегламентирано сметище с помощта на 

комбиниран багер-товарач в землището на 

с.Равно поле

1 ден ---

90
Машинно товарене на бетонни траверси в 

района на гр.Елин Пелин
3 дни ---

91

Машинно откриване на мръсен канал и 

заравляване на изкоп и подравняване на 

улица в с.Столник

2 дни ---

92

Машинно почистване на локално 

нерегламентирано сметище с помощта на 

комбиниран багер-товарач в землището на 

с.Огняново

1 ден ---

93
Ремонт на опасни (пропаднали) шахти на ул. 

"Лесновска" в с. Гара Елин Пелин
2 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

94

Изграждане на фундамент, монтаж на 15м 

пилон и поставяне на знаме на пилон в 

с.Мусачево

4 дни

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

95

Отстраняване на дефекти (тампониране)  с 

плътен асфалтобетон АС12,5/АС8 - разклона 

от I-8 към Центръл парк

3`980 кг  
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

96

Машинно товарене на фрезован асфалт с 

помощта на комбиниран багер-товарач - 

с.Елешница (от база на пътното)

3 дни ---

97

Отстраняване на дефекти (тампониране)  с 

плътен асфалтобетон АС12,5/АС8 - Общински 

път SFО2235

28`080 кг  
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

98

Отстраняване на дефекти (тампониране)  със 

САС (студена асфалтова смес) - Общински път 

SFO1232

2`000 кг  
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

99

Машинно профилиране на терен и товарене 

на материал с помощта на комбиниран багер-

товарач - с.Нови хан

2 дни ---

100

Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - Общински път 

SFO3237

1 ден ---



101

Зимно поддържане на пешеходни зони - 

почистване на сняг и обезледяване. 

Описаните дейности са извършени в селата: 

Доганово, Богданлия, Караполци, Огняново, 

Голема Раковица, Столник, Елешница, Потоп, 

Чурек, Крушовица и в района на ЖП спирка 

Побит камък.

11 бр. 

населени 

места

вложените материали (пясък и 

NaCl) са собственост на Община 

Елин Пелин

102

Зимно поддържане на Общинска пътна 

мрежа - почистване на сняг и обезледяване. 

Описаните дейности са подробно разписани в 

раздел "Зимно поддържане" в сайта на 

Предприятието.

15 бр. 

общински 

пътища

вложените материали (пясък и 

NaCl) са собственост на Община 

Елин Пелин

     инж. Пламен Стоянов Павлов

Директор ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“


