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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 
 
 

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

През месец Март продължи почистването на лявата част от сервитутната 
зона на пътя между гр. Елин Пелин и Гара Елин Пелин. Започна и почистването 
на растителността от лявата страна на сервитутната зона на Общински път 
SFO1230 ( гр. Елин Пелин – с. Григорево). Дейностите обхващат окастряне на 
клони, както и премахване на издънкова и самонастанена дървесна 
растителност покрай платната за движение.  

Към края на месеца започна премахването на опасни и/или изсъхнали 
дървета на територията на гр. Елин Пелин. След приключване на дейностите в 
гр. Елин Пелин, поетапно ще бъде премахната опасна и/или изсъхнала 
дървесна растителност и в други населени места от Общината. Всички 
предвидени за премахване дървета са след издадени разрешения от Еколога 
на Община Елин Пелин. Отсечената растителност се предоставя на хора и 
семейства в затруднено положение. Една част от отсечената растителност е 
дадена за обработване на подходящи размери и дебелини, и след като 
приключат процесите по нейното съхнене, ще се изработят маси и пейки за 
обществено ползване. 
 
„Снегопочистване, поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и 
прилежащите към тях съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и 
вертикална пътна маркировка“: 

През месец Март, продължи отстраняването на образували се дефекти 
(дупки) по Общински път SFO2235 (с. Нови хан – с. Габра). Също така, бяха 
отстранени и дефектите на някой от главните пътни артерии на с. Гара Елин 
Пелин. 
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В първата седмица от месеца, продължи поставянето и подмяната на 
съществуващи пътни знаци, указателни табели и друга пътна маркировка на 
територията на цялата Община.  

За целият месец Март се извършиха много малко обработки по 
снегопочистване и обезледяване на пътищата от Общинската пътна мрежа.  
 

„Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси“ 
 В края на месеца започна поетапното извозване на генерирани био 
(зелени) отпадъци от населените места в Общината, свързани с този период на 
годината. И през Март, се извършиха почиствания на обособените места 
(клетки) за строителни и био отпадъци. 
 . 
 

Направени инвестиции (съгласно Бюджет 2019г.): 
 

Закупуване на леки автомобили: 
- Лек автомобил – 2 бр. 
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