
1

Отстраняване на дефекти (тампониране)  със 

САС (студена асфалтова смес) - Общинска 

пътна мрежа

16`110 кг  
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

2
Отстраняване на дефекти (тампониране)  със 

САС (студена асфалтова смес) - гр. Елин Пелин
6`870 кг  

вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

3

Отстраняване на дефекти (тампониране)  със 

САС (студена асфалтова смес) - с. Гара Елин 

Пелин

1`720 кг  
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

4
Демонтаж и монтаж на каучукова изкуствена 

наравност в гр. Елин Пелин
1 бр.

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

5
Поставяне на антипаркинг тела на центъра на 

с. Равно поле
12 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

6
Монтаж /поставяне/, демонтаж, подмяна и 

укрепване на пътни знаци
63 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

7

Машинно почистване на обособени места за 

строителни и био отпадъци с помощта на 

комбиниран багер-товарач - в.з. Побит камък 

и с. Григорево

2 дни ---

м.01-м.03

Таблица 2

Годишен отчет на ОП "БКД-ЕЛИН ПЕЛИН" за 2019 година                                 

„Снегопочистване, поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и прилежащите 

към тях съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и вертикална пътна 

маркировка“, "Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и земни 

маси", "Поддръжка на водни корита на реки и други водоизточници", "Почистване 

на нерегламентирани сметища" и други дейности

No обект  
обем 

работа
забележка



8

Машинно профилиране на терен, както и 

други дейности с помощта на комбиниран 

багер-товарач - с. Нови хан

6 дни ---

9

Машинно профилиране на терен и 

подравневане на улица с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Григорево

1 ден ---

10

Премахване на вътрешни стени съгласно 

указания, събиране и механизирано 

извозване на строителни отпадъци

6 дни ---

11
Корекция на речно корито с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Огняново
1 ден ---

12

Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Столник 

(кучкарник)

1 ден ---

13

Машинно почистване на обособени места за 

строителни и био отпадъци с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Григорево

1/2 ден ---

14

Машинно почистване на обособени места за 

строителни и био отпадъци с помощта на 

комбиниран багер-товарач -в.з. Побит камък

1/2 ден ---

15

Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Столник 

(кучкарник)

2 дни ---

16

Машинно почистване на локално 

нерегламентирано сметище с помощта на 

комбиниран багер-товарач в землището на с. 

Доганово

1 ден ---

17

Машинно почистване на строителни и зелени 

отпадъци с помощта на комбиниран багер-

товарач - в.з. Побит камък

2 дни ---

18

Машинно товарене и подравняване на улица 

и други дейнсоти с помощта на комбиниран 

багер-товарач - с. Григорево

1 ден ---

19

Машинно профилиране на улица с фрезован 

асфалт с помощта на комбиниран багер-

товарач - с. Столник 

1 ден ---



20

Почистване и подравняване на локално 

нерегламентирано сметища в землището на 

гр. Елин Пелин

1 ден ---

21

Машинно товарене на фрезован асфалт с 

помощта на комбиниран багер-товарач - с. 

Елешница (от база на пътното)

1 ден ---

22

Машинно товарене на фрезован асфалт с 

помощта на комбиниран багер-товарач - гр. 

Елин Пелин (от база на пътното)

1 ден ---

23

Машинно почистване на локално 

нерегламентирано сметище с помощта на 

комбиниран багер-товарач в землището на с. 

Богданлия

1 ден ---

24

Машинно почистване на локално 

нерегламентирано сметище с помощта на 

комбиниран багер-товарач в землището на с. 

Доганово

1 ден ---

25
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Лесново
1 ден ---

26
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Петково
1 ден ---

27
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Нови хан
1 ден ---

28
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Мусачево
1 ден ---

29

Машинно профилиране на улица с фрезован 

асфалт с помощта на комбиниран багер-

товарач - с. Равно поле

1 ден ---

30

Товарене и извозване на стари мебели, както 

разтоварване и разнос на нови - ДГ 

"Здравец", гр. Елин Пелин

3 дни ---



31

Зимно поддържане на пешеходни зони - 

почистване на сняг и обезледяване. 

Описаните дейности са извършени в селата: 

Доганово, Богданлия, Караполци, Огняново, 

Голема Раковица, Столник, Елешница, Потоп, 

Чурек, Крушовица и в района на ЖП спирка 

Побит камък.

11 бр. 

населени 

места

вложените материали (пясък и 

NaCl) са собственост на Община 

Елин Пелин

32

Зимно поддържане на oбщинска пътна мрежа 

- почистване на сняг и обезледяване. 

Описаните дейности са подробно разписани в 

раздeл "Зимно поддържане" в сайта на 

Предприятието.

15 бр. 

общински 

пътища

вложените материали (пясък и 

NaCl) са собственост на Община 

Елин Пелин

33

Възстановяване (освежаване) на пешеходни 

пътеки и/или изкуствени неравности на 

територията на Община Елин Пелин - м.Юни

41 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

34

Машинно изкопаване на канла с дължина 

1`200м и дълбочина 1-1,5м с помощта на 

комбиниран багер-товарач в землището на с. 

Столник

12 дни ---

35

Машинно и ръчно пренахване на стари 

тротаорни настилки до и вътре в детска 

градина  и извозването им с помощта на 

комбиниран багер-товарач и камиони 2 бр. - 

гр. Елин Пелин

17+10 дни ---

36

Профилиране на терен - ръчно и машинно. 

Заравняване на място за залена площ в 

района на училището в с. Нови хан

3 дни ---

37
Ремонт на опасни (пропаднали) шахти в 

гр.Елин Пелин
12 бр.

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

38
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в гр.Елин Пелин
10 дни ---

39
Монтаж /поставяне/, демонтаж, подмяна и 

укрепване на пътни знаци
3 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

40
Поставяне на табели в района на 

нерегламентирано сметище – с. Мусачево
2 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

м.04-м.06



41

Машинно почистване на обособени места за 

строителни и био отпадъци с помощта на 

комбиниран багер-товарач и камиони 2 бр. - 

с. Габра, с. Григорево и премахване на клетка 

във в.з. Побит камък

4 дни ---

42

Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Голема 

Раковица

1 ден ---

43

Машинно и ръчно пренахване на стари 

тротаорни настилки на център и извозването 

им с помощта на комбиниран багер-товарач и 

камиони 2 бр. - гр. Елин Пелин

15+5 дни ---

44

Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Гара Елин 

Пелин

3 дни ---

45
Ръчно почистване на регули на централна 

част от наноси, кал и др. - с. Богданлия
1 ден ---

46
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Богданлия
1 ден ---

47

Машинно почистване и други дейнсоти с 

помощта на комбиниран багер-товарач и 

камион 1 бр. - гр. Елин Пелин

1 ден ---

48
Ремонт на опасни (пропаднали) шахти в с. 

Гара Елин Пелин
1 бр.

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

49
Ръчно почистване на регули на централна 

част от наноси, кал и др. - с. Елешница
1 ден ---

50
Изграждане на 6 бр. фундаменти за 3 бр. 

пейки в с. Петково
1 ден

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

51
Изграждане на 5 бр. фундаменти за 5 бр. 

"сърца" за пластмасови капачки
1 ден

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

52
Демонтаж, ремонт и монтаж на антипаркинг 

тела на територията на гр.Елин Пелин
10 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин



53

Демонтаж на стара и монтаж на нова 

градинска чешма на пл. "Независимост" в 

гр.Елин Пелин

1 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

54

Машинно почистване на канал с помощта на 

комбиниран багер-товарач и камиони 1 бр. - 

с. Лесново

2 дни ---

55
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Елешница
1 ден ---

56
Демонтаж и монтаж на известителни сирени 

в селата Огняново и Чурек
1 ден ---

57
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Лесново
2 дни ---

58

Машинно почистване на отводнителен канал 

с помощта на комбиниран багер-товарач и 

камиони 1 бр. - с. Лесново

2 дни ---

59
Ръчно почистване на регули на централна 

част от наноси, кал и др. - с. Богданлия
1 ден ---

60
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Григорево
1 ден ---

61

Машинно почистване на обособени места за 

строителни и био отпадъци с помощта на 

комбиниран багер-товарач и камиони 2 бр. - 

с. Габра

1 ден ---

62
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Караполци
1 ден ---

63

Машинно почистване на нерегламентирано 

изхвърлени строителни и био отпадъци с 

помощта на комбиниран багер-товарач и 

камиони 1 бр. - с. Равно поле

1 ден ---

64
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Равно поле
1 ден ---



65
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Нови хан
1 ден ---

66

Машинно почистване на канал (канавка) с 

помощта на комбиниран багер-товарач и 

камиони 1 бр. - с. Григорево

5 дни ---

67

Поставяне на пътни знаци по Докладна 

записка на територията на гр. Елин Пелин, с. 

Гара Елин Пелин и с. Нови хан

34 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

68

Машинно извършване на дейности свързани 

с организирането на "Шопски празник 2019" с 

помощта на комбиниран багер-товарач и 

камиони 2 бр. - гр. Елин Пелин

6 дни ---

69
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в гр.Елин Пелин
6 дни ---

70
Монтаж на 1 бр. градинско кошче за 

отпадъци в с. Петково
1 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

71
Монтаж на 1 бр. градинско кошче за 

отпадъци в гр.Елин Пелин
4 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

72
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Равно поле
1 ден ---

73

Машинно товарене на фрезован асфалт с 

помощта на комбиниран багер-товарач - с. 

Елешница (от база на пътното)

1 ден ---

74
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Нови хан
1 ден ---

75
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Крушовица
1 ден ---

76

Машинно извършване на дейности 

(подравняване на път) свързани с 

организирането на "Шопски празник 2019" с 

помощта на комбиниран багер-товарач и 

камиони 2 бр.- гр. Елин Пелин

1 ден ---



77
Изработване на 10 бр. подвижни колчета за 

преграждане с въжета
10 бр.

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

78

Извършени дейности свързани с 

организирането на "Шопски празник 2019" в 

гр.Елин Пелин

3 дни

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

79
Възтановяване на ограда на градският 

стадион в гр.Елин Пелин
2 дни

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

80
Машинно и ръчно почистване на регули на 

улици от наноси, кал и др. - с. Столник
3 дни ---

81

Машинно и ръчно пренахване на стари 

тротаорни настилки до болницата и 

извозването им с помощта на комбиниран 

багер-товарач и камиони 1 бр. - гр. Елин 

Пелин

2 дни ---

82
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Столник
1 ден ---

83
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Мусачево
1 ден ---

84
Ръчно почистване на регули на улици от 

наноси, кал и др. - с. Столник
2 дни ---

85
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Доганово
1 ден ---

86

Машинно подравняване на терен за пеш.зона 

и полагане фрезован асфалт с помощта на 

комбиниран багер-товарач и камиони 1 бр. - 

с. Григорево

5 дни ---

87

Машинно товарене и подравняване на улица 

и други дейнсоти с помощта на комбиниран 

багер-товарач и камион 1 бр. - гр. Елин Пелин

1 ден ---

88
Монтиране на 1 бр. пейка до изворна чешма 

с. Елешница
1 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

м.07-м.09



89
Превоз на мебели от с. Доганово до ПК 

"Здравец" в гр.Елин Пелин
1 ден ---

90
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в гр.Елин Пелин
4 дни ---

91
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Чурек
1 ден ---

92
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Огняново
1 ден ---

93
Ръчно почистване на наноси, кал и други 

(съгласно приложена схема) в с. Огняново
1 ден ---

94
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Огняново
1 ден ---

95
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Караполци
1 ден ---

96
Ръчно почистване на наноси, кал и други 

(съгласно приложена схема) в с. Караполци
1 ден ---

97
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Крушовица
1 ден ---

98
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Петково
1 ден ---

99
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Мусачево
1 ден ---

100
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Богданлия
1 ден ---



101

Отстраняване на дефекти на пътна мрежа 

(тампониране)  с машина за инжекционно 

запълване - Общинска пътна мрежа - SFO1231

2`600 кг         

+           

22`970 кг 

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

102
Ремонт на опасна (пропаднала) шахта на ул. 

"Лесновска" в гр. Елин Пелин
1 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

103
Поставяне на табела в района на 

нерегламентирано сметище - с. Лесново
1 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

104
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Доганово
1 ден ---

105
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Нови хан
1 ден ---

106
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Елешница
1 ден ---

107

Възстановяване (освежаване) на пешеходни 

пътеки и/или изкуствени неравности на 

територията на Община Елин Пелин - м.Юли

46 бр.

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

108
Ръчно почистване на отводнителни оттоци в 

гр. Елин Пелин
50 бр. ---

109

Поставяне и/или подмяна на вертикална 

пътна маркировка - знаци, указателни табели 

и др.

26 бр.

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

110

Отстраняване на дефекти на пътна мрежа 

(тампониране)  с машина за инжекционно 

запълване - Общинска пътна мрежа - SFО3236

820 кг            

+           

5`900 кг 

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

111

Отстраняване на дефекти на пътна мрежа 

(тампониране)  с машина за инжекционно 

запълване - Общинска пътна мрежа - SFО1232

6`720 кг            

+           

63`300 кг 

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

112

Отстраняване на дефекти на пътна мрежа 

(тампониране)  с машина за инжекционно 

запълване - Общинска пътна мрежа - SFО3237

1`480 кг            

+           

13`720 кг 

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин



113
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Григорево
1 ден ---

114
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Равно поле
1 ден ---

115
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Габра
1 ден ---

116
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Столник
1 ден ---

117
Ръчно почистване на отводнителни оттоци в 

с. Голема Раковица
9 бр. ---

118

Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Голема 

Раковица

2 дена ---

119
Ръчно почистване на регули на централна 

част от наноси, кал и др. - с. Голема Раковица
1 ден ---

120
Ръчно почистване на регули на ЖП надлез от 

наноси, кал и др. - с. Гара Елин Пелин
10 дни ---

121

Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) на ЖП надлез в с. 

Гара Елин Пелин

1 ден ---

122

Отстраняване на дефекти (тампониране) с 

плътен асфалтобетон АС12,5/АС8 по уличната 

мрежа в с. Гара Елин Пелин

81`690 кг

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

123
Ремонт на опасни (пропаднали) шахти в с. 

Гара Елин Пелин
2 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

124
Поставяне на вертикална пътна маркировка - 

знаци на Общински път SFO1230
2 бр.

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин



125

Възстановяване (освежаване) на пешеходни 

пътеки и/или изкуствени неравности на 

територията на Община Елин Пелин - м.Юли

48 бр.

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

126

Машинно миене с автоцистерна и маркуч на 

градския парк (съгласно приложена схема) в 

гр. Елин Пелин

1 ден ---

127
Машинно миене с автоцистерна и маркуч 

(съгласно приложена схема) в с. Чурек
1 ден ---

128
Дейности по ремонта на административната 

сграда на Община Елин Пелин
2 дена

129
Ремонта на стена на сцена в градския парк на 

гр. Елин Пелин
1 ден

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

130
Машинно профилиране на банкети с 

автогрейдер на Общински път SFO2234
5 дни ---

131
Машинно профилиране на банкети с 

автогрейдер на Общински път SFO2235
14 дни ---

132

Машинно профилиране на терен и други с 

помощта на комбиниран багер-товарач - с. 

Нови хан

1 ден ---

133

Изкопаване на канал 1`200 м, полагане на 

кабел и заравяне на канал с помощта на 

комбиниран багер-товарач

11 дни

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

134
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Огняново
1 ден ---

135

Машинно почистване на терен и други с 

помощта на комбиниран багер-товарач - с. 

Огняново

1 ден ---

136
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Мусачево
1 ден ---



137

Извършени дейности съгласно възлагателно 

писмо с помощта на комбиниран багер-

товарач - гр. Елин Пелин

14 дни ---

138

Извършени дейности съгласно възлагателно 

писмо с помощта на комбиниран багер-

товарач - гр. Елин Пелин

4 дни ---

139
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Лесново
1 ден ---

140

Машинно товарене на фрезован асфалт с 

помощта на комбиниран багер-товарач - с. 

Равно поле

1 ден ---

141
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Григорево
3 дни ---

142

Машинно товарене на строителни отпадъци с 

помощта на комбиниран багер-товарач - с. 

Гара Елин Пелин

1 ден ---

143

Машинно профилиране на терен и товарене 

на строителни отпадъци с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Гара Елин 

Пелин

3 дни ---

144

Машинно изваждане на стара настилка около 

черква с помощта на комбиниран багер-

товарач - гр.Елин Пелин

1 ден ---

145

Машинно почистване на нерегламентирано 

сметище с помощта на комбиниран багер-

товарач - с. Доганово

2 дни ---

146
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Григорево
1/2 ден ---

147
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Доганово
1/2 ден ---

148

Машинно почистване на чашката на 

водосборник с помощта на комбиниран багер-

товарач - с. Потоп

1 ден ---



149
Машинно товарене на отпадъци с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Григорево
1 ден ---

150
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Мусачево
1/2 ден ---

151
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Мусачево
3 дни ---

152

Машинно изземена на пръст (направа на 

изкоп) за ново спортно съоръжение на 

градския стадион в гр. Елин Пелин

7 дни ---

153

Машинно профилиране на терен в ДГ 

"Детелина" с помощта на комбиниран багер-

товарач - с. Мусачево

1 ден ---

154

Машинно профилиране на терен в двора на 

чепква с помощта на комбиниран багер-

товарач - с. Григорево

1 ден ---

155

Машинно почистване на обособени места за 

строителни и био отпадъци с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Григорево

1 ден ---

156

Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Гара Елин 

Пелин

1 ден ---

157
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - гр.Елин Пелин
1 ден ---

158

Машинно почистване на терени след 

ремонтни дейности  с помощта на 

комбиниран багер-товарач - гр.Елин Пелин и 

с. Гара Елин Пелин

4 дни ---

159

Машинно почистване на обособени места за 

строителни и био отпадъци с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Габра

1 ден ---

160

Поставяне и/или подмяна на вертикална 

пътна маркировка - знаци, указателни табели 

и др.

6 бр.

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

м.10-м.12



161

Отстраняване на дефекти на пътна мрежа 

(тампониране)  с машина за инжекционно 

запълване - Общинска пътна мрежа - SFО1230

540 кг            

+           

5`440 кг 

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

162
Машинно профилиране на банкети с 

автогрейдер на Общински път SFO3237
5 дни ---

163

Отстраняване на дефекти на пътна мрежа 

(тампониране)  с машина за инжекционно 

запълване - Общинска пътна мрежа - SFО1055

780 кг            

+           

6`860 кг 

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

164

Отстраняване на дефекти на пътна мрежа 

(тампониране)  с машина за инжекционно 

запълване - Общинска пътна мрежа - SFО3238

820 кг            

+           

13`780 кг 

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

165

Отстраняване на дефекти на пътна мрежа 

(тампониране)  с машина за инжекционно 

запълване - Общинска пътна мрежа - SFО2235

3`160 кг            

+           

27`420 кг 

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

166
Ремонт на пропаднала тротоарна настилка на 

пл. "Независимост" в гр. Елин Пелин
1 ден

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

167
Поставяне на кошчета за отпадъци на пл. 

"Независимост" в гр. Елин Пелин
3 бр.

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

168

Машинно почистване на обособени места за 

строителни и био отпадъци с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Габра

2 дни ---

169
Поставяне на табели в селата Мусачево и 

Равно поле
5 бр.

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

170

Отстраняване на дефекти на пътна мрежа 

(тампониране)  с машина за инжекционно 

запълване - гр. Елин Пелин

3`780 кг            

+           

34`240 кг 

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

171

Отстраняване на дефекти (тампониране)  с 

плътен асфалтобетон АС12,5/АС8 в гр. Елин 

Пелин - м.Август

9`220 кг  
вложените материали са 

закупени от БКД-Елин Пелин

172

Машинно профилиране на терен и други с 

помощта на комбиниран багер-товарач, както 

и изграждане на ограда на градския стадион - 

гр. Елин Пелин

2 дни

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин



173

Машинно почистване на обособени места за 

строителни и био отпадъци с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Габра

3 дни ---

174
Машинно профилиране на банкети с 

автогрейдер на Общински път SFO3237
14 дни ---

175
Ръчно почистване на отводнителни оттоци в 

гр. Елин Пелин
65 бр. ---

176
Ремонт на опасни (пропаднали) шахти в с. 

Гара Елин Пелин
2 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

177
Поставяне на вертикална пътна маркировка - 

знаци, указателни табели и др. в с. Мусачево
2 бр.

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

178
Ремонт на опасна (пропаднала) шахта на ул. 

"Ангел Кънчев" в гр. Елин Пелин
1 бр.

вложените материали са 

собственост на Община Елин 

Пелин

179

Поставяне и/или възстановяване на пътна 

маркировка върху изкуствена неравност 

(съгласно Писмо)

2 бр.

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

180

Подготовка и поставяне на хоризонтална 

пътна маркировка - осева линия на Общински 

път SFO2235

8 дни

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

181

Подготовка и поставяне на хоризонтална 

пътна маркировка - осева линия на Общински 

път SFO1230

5 дни

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

182

Подготовка и поставяне на хоризонтална 

пътна маркировка - осева линия на Общински 

път SFO1231

5 дни

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

183

Подготовка и поставяне на хоризонтална 

пътна маркировка - осева линия на главни 

пътни артерии - гр. Елин Пелин

4 дни

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин

184

Подготовка и поставяне на хоризонтална 

пътна маркировка - осева линия на Общински 

път SFO2234

4 дни

една част от вложените 

материали са собственост на 

Община Елин Пелин, а другата 

са закупени от БКД-Елин Пелин



185

Машинно профилиране на терен и 

извършване на други дейности с помощта на 

комбиниран багер-товарач - гр.Елин Пелин, с. 

Столник и с. Григорево

2 дни ---

186
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - гр.Елин Пелин
1 ден ---

187

Машинно изкореняване на дънери и 

извършване на други дейности с помощта на 

комбиниран багер-товарач - гр.Елин Пелин

1 ден ---

188
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - гр.Елин Пелин
1 ден ---

189
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Доганово
2 дни ---

190
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - гр.Елин Пелин
1 ден ---

191
Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Крушовица
1 ден ---

192
Машинно товарене на земни маси с помощта 

на комбиниран багер-товарач - гр.Елин Пелин
2 дни ---

193

Машинно изкореняване на дънери и 

извършване на други дейности с помощта на 

комбиниран багер-товарач - с. Григорево

1 ден ---

194

Машинно изкопаване на канал и извършване 

на други дейности с помощта на комбиниран 

багер-товарач - гр.Елин Пелин, с. Столник и с. 

Григорево

8 дни ---

195
Машинно товарене на материали с помощта 

на комбиниран багер-товарач - гр.Елин Пелин
1 ден ---

196

Машинно товарене на отпадъци с помощта на 

комбиниран багер-товарач в района на с. 

Столник

2 дни ---



197

Извършване на дейности по премахване на 

опасен павилион с помощта на комбиниран 

багер-товарач в района на с. Столник

3 дни ---

198

Машинно товарене на отпадъци с помощта на 

комбиниран багер-товарач в района на 

гр.Елин Пелин

2 дни ---

199

Машинно профилиране на терен с помощта 

на комбиниран багер-товарач - с. Гара Елин 

Пелин

2 дни ---

200

Зимно поддържане на пешеходни зони - 

почистване на сняг и обезледяване. 

Описаните дейности са извършени в селата: 

Доганово, Богданлия, Караполци, Огняново, 

Голема Раковица, Столник, Елешница, Потоп, 

Чурек, Крушовица и в района на ЖП спирка 

Побит камък.

11 бр. 

населени 

места

вложените материали (пясък и 

NaCl) са собственост на Община 

Елин Пелин

201

Зимно поддържане на Общинска пътна 

мрежа - почистване на сняг и обезледяване. 

Описаните дейности са подробно разписани в 

раздл "Зимно поддържане" в сайта на 

Предприятието.

15 бр. 

общински 

пътища

вложените материали (пясък и 

NaCl) са собственост на Община 

Елин Пелин

     инж. Пламен Стоянов Павлов

Директор ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“


