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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 
 

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

През тези месеци продължи косенето на поверените на Предприятието 
зелени площи с обществено значение на територията на населените места от 
Общината. Също така, преди Черешова Задушница, която беше в средата на м. 
Юни, бяха окосени всички гробищни паркове. 

През месец Юни бяха премахнати или окастрени множество опасни 
и/или изсъхнали дървета на територията на няколко населени места, като 
отсечената дървесина се предостави на хора и семейства в затруднено 
положение. Дейностите по премахване или окастряне на опасна и/или 
изсъхнала дървесна растителност продължават и през месец Юли. 
 
„…поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и прилежащите към тях 
съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и вертикална пътна 
маркировка“: 

През месец Май бяха ремонтирани множество пропаднали и/или опасни 
шахти по уличните платна от пътните мрежи в населените места от Общината, 
като дейностите по ремонтите на шахти ще продължат и през следващите 
няколко месеца. Бяха поставени около 50 бр. пътни знаци, указателни табели и 
друга вертикална пътна сигнализация. Едновременно с това започнаха 
дейности по възтановенето на маркировката на пешеходните пътеки и 
изкуствени неравности. В средата на месец Юни, Предприятието получи нова 
самоходна машина за безвъздушно полагане на пътна маркировка, с която 
започна поетапното възтановяване на осовите линии на пътищата от 
Общинската пътна мрежа. 
 През тези два месеца продължи миенето на централните и главни улици 
в населените места от Общината. Миенето се извършва със собствен 
многофункционален камион снабден с 6,5 тонна цистерна. 
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Комбинираният багер-товарач, телескопичният челен товарач, както и 
многофункционалните камиони, бяха използвани пълноценно, като с тяхна 
помощ се извършиха много и разнородни дейности на територията на цялата 
Община. 

 
„Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси“ 
 През месеците Май и Юни се извършиха няколко почиствания на 
обособените места (клетки) за строителни и био отпадъци. Също така, 
продължиха и дейностите по събиране, извозване и депониране на строителни 
и био (зелени) отпадъци от териториите на населените места. 
 
„Почистване на нерегламентирани сметища“ 
 В края на Май и в началото на Юни, беше извършено с помощта на 
оборудвани с контейнери камиони и товарачна техника  почистването на 
няколко локални нерегламентирани сметища, както и извозване на други 
отпадъци от територията на Община Елин Пелин. 
 
 
 
Направени инвестиции (съгласно Бюджет 2019г.): 
 
- Контейнер за строителни и/или зелени отпадъци с вместимост 14 куб.м – 2 бр. 
- Контейнер за строителни и/или зелени отпадъци с вместимост 7 куб.м – 5 бр. 
- Самоходна машина за за безвъздушно полагане на пътна маркировка – 1бр. 
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