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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 
 
 

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

През този месец продължиха дейностите по почистване на издънкова и 
самонастанена растителност в „Западния парк“ на село Доганово. Също така, 
започна и почистването на лявата част от сервитутната зона на пътя между гр. 
Елин Пелин и Гара Елин Пелин. Преди няколко месеца, беше почистен канала 
покрай пътя и сега е наред облагородяването на участъка, в който след 
почистването му ще бъде засадена нова дървовидна растителност. 
 
„Снегопочистване, поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и 
прилежащите към тях съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и 
вертикална пътна маркировка“: 

През Февруари, продължи отстраняването на образували се дефекти 
(дупки) по Общинската пътна мрежа със САС (студена асфалтова смес) и гр. 
Елин Пелин. През месеца бяха остранени дефектите по Общинските пътища 
SFO1232 (пътя от гр. Елин Пелин до с. Голема Раковица, през селата Лесново и 
Доганово), SFO3236 (пътя от разклона за с. Караполци, през с. Богданлия до с. 
Доганово), както и SFO3237 (пътя между селата Лесново и Гара Елин Пелин). 
Бяха остранени и образували се дупки по всички главни пътни артерии на гр. 
Елин Пелин. Също така, през този месец започна и отстраняването на дефекти 
по Общински път SFO2235 (с. Нови хан – с. Габра). Успоредно с това, ще бъдат 
отстранени и дефектите на главните пътни артерии на с. Гара Елин Пелин, 
когато времето позволява. 

В кара на месеца започна поставянето и подмяна на съществуващи пътни 
знаци, указателни табели и друга пътна маркировка на територията на цялата 
Община. Предвидено е да бъдат поставени и подменени общо около 100 пътни 
знака, указателни табели, както и друга вертикална пътна маркировка. Също 
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така, дейностите обхващат преместване и/или пренареждане на съществуваща 
вертикална пътна маркировка, съгласно действащите законови разпоредби. 
 С комбинираният багер, започнаха дейности свързани с изграждане на 
пешеходна зона от лявата страна на пътя от моста на канала до параклиса на с. 
Гара Елин Пелин по посока на с. Лесново до входа на Гробищният парк.   

През целият месец Февруари се извършиха общо 11 броя обработки по 
снегопочистване и обезледяване на пътищата от Общинската пътна мрежа. 
Също така, бяха извършени и дейности по ръчно снегопочистване и 
обезледяване на места с обществено значение в населените места, за които 
Предприятието се грижи. 
 

„Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси“ 
 И през този месец, се извършиха няколко почиствания на обособените 
места (клетки) за строителни и био отпадъци. 
 
„Поддръжка на водни корита на реки и други водоизточници“ 
 В началовто на месеца беше почистено част от коритото и беше укрепена 
дигата на р. Матица преминаваща в близост до с. Григорево, а в средата на 
месеца беше почистено част от коритото и укрепена дигата на р. Лесновска в 
урбанизираната територия на с. Огняново. 
 . 
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