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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 

Отчет за дейностите на ОП „Битово-комунални дейности“ за месец 
Септември на 2019г.: 
 

Извършена работа: 
 

 „Поддържане на зелени площи“ и „Поддръжка на друга растителност“: 
През месеца продължи поетапното косене и окастряне на сервитутните 

зони на пътищата от Oбщинската пътна мрежа, с цел осигуряване на 
безопасност и видимост при движение. През този месец продължиха и 
дейности свързани с поддържането на зелените площи в населените места с 
обществено значение, като главно дейностите – окастряне и премахване на 
опасни дървета и клони, както и косене се извършиха в дворове на детски 
градини и училища. 
 

„…поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и прилежащите към тях 
съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и вертикална пътна 
маркировка“: 

И през месец Септември с машината за инжекционно запълване на дупки 
продължи обработването (тампонирането на дупки) по пътищата от 
Общинската пътна мрежа и уличната мрежа в населените места, като вече са 
обработени по-голямата част на улиците от уличната мрежа на гр. Елин Пелин и 
следните пътищата от пътната мрежа:  

 SFO1231: III-6002 (с. Мусачево) – с. Равно поле – граница общ. София / 
общ. Елин Пелин; 

 SFO1232: III-105 (гр. Елин Пелин) – с. Огняново – с. Голема Раковица – 
граница общ. Елин Пелин / общ. Горна Малина; 

 SFO3236: SFO1232 (с. Доганово) – с. Богданлия – с. Караполци – SFO1232 
(мост) – гр. Елин Пелин; 

 SFO3237: III-105 (с. Гара Елин Пелин) – SFO1232 (с. Лесново) – гр. Елин 
Пелин; 

 SFO2234: III-105 (гр. Елин Пелин) – с. Петково - граница oбщ. Елин Пелин / 
oбщ. Горна Малинa; 

 SFO2235: I-8 (с. Нови хан) – с. Габра – Елин Пелин.  
В първата септемврийска седмица започна освежаването на пешеходните 

пътеки и изкуствени неравности на територията на цялата Община, като 
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дейностите се извършиха поетапно, при подходящи метеорологични условия и 
продължиха през целият месец. 

От началото на месец Септември, започна обработване на банкетите на 
пътищата от Общинската пътна мрежа. През този месец бяха обработени в 
двете посоки пътищата от с. Нови хан до с. Габра (SFO2234), както и пътя от гр. 
Елин Пелин през с. Петково до границата на Общината (SFO2235). 

Екипите на Предприятието се включиха пълноценното, като с  
използването на цялата налична техника – многофункционални камиони, челен 
товарач и комбиниран багер се подпомогнаха доста дейности свързани с 
изграждане на различни съоръжения и инфраструктурни обекти на територията 
на цялата Община.  

 

„Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси“ 
 През месеца продължиха и дейностите свързани със събиране, извозване 
и депониране на строителни и зелени отпадъци от териториите на населените 
места. Също така, се извърши и почистване на обособените клетки за био и 
строителни отпадъци на територията на Общината, както и почистване на 
няколко локални нерегламентирани сметища. 
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