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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 
 
 

Отчет за дейностите на ОП „Битово-комунални дейности“ за месец 
Януари на 2019г.: 
 
Извършена работа: 
 
 „Поддържане на зелени площи“ и „Поддръжка на друга растителност“: 

В благоприятните дни на месеца, когато времето позволяваше, се 
извърши почистване на издънкова и самонастанена растителност в „Западния 
парк“ на село Доганово. Също така, през Януари продължиха и дейностите по 
почистване на пречеща растителност от сервитутните зони на пътищата от 
Общинската пътна мрежа.  
 
„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, започна отстраняването на образували се дефекти 
(дупки) по Общинската пътна мрежа със САС (студена асфалтова смес), като 
най-подходяща за зимните месеци. Досега са обработени следните Общински 
пътища: SFО1231 (от с. Мусачево през с. Равно поле до границата на Общината 
– кв. Верила), SOF1055 (от с. Равно поле до границата на Общината в посока с. 
Долни Богров), SFO2234 (от гр. Елин Пелин към с. Петково до границата на 
Общината) и SFО1230 (от гр. Елин Пелин през с. Григорево до „Подбалканският 
път“). В с. Равно поле има образували се две големи дупки от ВиК аварии в 
района на центъра и детската градина, за които, не е ефективно да бъде 
положена САС и те ще бъдат обработени при първа възможност с плътен 
асфалтобетон в началото или средата на месец Февруари, при започване на 
работа на асфалтовите бази. Дейностите по отстраняване на дупки със САС ще 
обхванат всички пътища от Общинската пътна мрежа, както и няколко по важни 
пътни артерии в гр. Елин Пелин и в с. Гара Елин Пелин. 
 С помощта на комбинираият багер, бяха извършени дейности свързана с 
профилиране на терен с фрезован асфалт в кв. Верила на с. Равно поле, както и 
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почистване и профилиране на терен в района на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
в с. Нови хан.  

През целият месец Януари се извършиха общо 23 броя обработки по 
снегопочистване и обезледяване на пътищата от Общинската пътна мрежа. 
Също така, бяха извършени и дейности по ръчно снегопочистване на места с 
обществено значение в населените места, за които Предприятието се грижи. 
 

„Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси“ 
 През месеца, се извършиха няколко почиствания на обособените места 
(клетки) за строителни и био отпадъци. 
 
„Да извършва и други дейности, свързани с ремонт и поддръжка на обекти 
общинска собственост“ 
 Предприятието се включи активно с помощ при извършващи се ремонтни 
дейности в ДГ „Здравец“ и филиала на СУ „Васил Левски“ в град Елин Пелин. 
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