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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 

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

Извършена работа: 
 

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

сервитутните зони на пътищата от Oбщинската пътна мрежа, с цел осигуряване 
на безопасност, видимост при движение, както и подготовка за настъпващият 
зимен сезон, като към момента всички пътища от Общинската пътна мрежа са 
готови за зимата. Продължиха и дейности свързани с окастряне и премахване 
на опасни дървета и клони на територията на цялата Община. 
 

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

През месеца с машината за инжекционно запълване на дупки продължи 
обработването (тампонирането на дупки) по пътищата от Общинската пътна 
мрежа, като бяха обработени и останалите пътища от нея, което включва 
следните пътища: 

 SOF1055: I-6 (с. Долни Богров) - граница Общ. София / Общ. Ел. Пелин -
SFO1231 (с. Равно поле) - София  р-н Кремиковци, Елин Пелин; 

 SFO1230: I-6( с. Долни Богров - гр. Пирдоп) - с. Григорево - III-6002 (гр. 
Елин Пелин) - Елин Пелин; 

 SFO3238: I-8 (в.з. Побит камък) - ЖП спирка Побит камък - Елин Пелин; 

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

 SFO3239: I-8 (в.з.Побит камък) - с.Крушовица - Елин Пелин; 

 Както и пътищата за Гладно поле и Сентрал парк.  
От началото на  месец Ноември стартираха дейности по възстановяване 

на осевите линии по Общинската пътна мрежа и по главните пътни артерии в 
гр. Елин Пелин, като дотук е възстановена маркировката на следните пътища: 
SFO1230, SFO1231, SFO2235, както и на по-важните булеварди и улици в гр. 
Елин Пелин. 

И през този месец, продължи обработване на банкетите на пътищата от 
Общинската пътна мрежа с помощта на автогрейдер, като бяха обработени в 
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двете посоки пътищата от гр. Елин Пелин през селата Лесново и Доганово до с. 
Голема Раковица (SFO1232), както и пътя от с. Лесново до с. Гара Елин Пелин 
(SFO3237). 

Отново и през месец Октомври, екипите на Предприятието се включиха 
пълноценно, като с  използването на цялата налична техника – 
многофункционални камиони, челен товарач и комбиниран багер се 
подпомогнаха много и доста дейности свързани на територията на цялата 
Община.  

 

„Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси“ 
 През месеца продължиха и всички дейностите свързани със събиране, 
извозване и депониране на строителни и зелени отпадъци от териториите на 
населените места. Извърши се и почистване на обособените клетки за био и 
строителни отпадъци на територията на Общината. 
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