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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 
 
 

Отчет за дейностите на ОП „Битово-комунални дейности“ за месец Април 
на 2018г.: 
 
Извършена работа: 
 
 „Поддържане на зелени площи“ и „Поддръжка на друга растителност“: 

От началото на този месец Предприятието, започна поддържането на 
поверените му зелени площи. По данни от Кметовете на населените места, 
зелените площи за поддържане (косене) са около 250 дка, като в тях, не са 
включени зелените площи на гр. Елин Пелин и част на залените площи на с. 
Гара Елин Пелин. В големите населени места, е ангажиран и допълнителен 
персонал, за по навременното и по-бързо извършване на дейностите свързани 
с косенето. С приоритет се обработват, зелените площи в дворове на детски 
градини, училища, паркове, детски площадки и т.н. 
 Също така, плановете са преди Черешова Задушница (26 Май), всички 
гробищни паркове на територията на населените места от Общината да бъдат 
своевременно окосени. 
 
„…поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и прилежащите към тях 
съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и вертикална пътна 
маркировка“: 

През първата седмица на месеца, се извърши частичен ремонт на 
уличните платна на бул. „Витоша“ в гр. Елин Пелин. Ремонта обхвана дефектите 
в асфалтовите настилки от „Черният мост“ до края на булеварда – до началото 
на ул. „Стоян Михайловски“. 

През месец Април, продължиха и ремонтите дейности на ул. „Неофит 
Рилски“ в с. Петково, като ремонтираният участък беше удължен (участъка от 
улицата, който е в индустриалната зона – в района на мебелните фабрики, 
мелниците и т.н.), като ремонтните дейности продължават и към момента, и се 
очаква да приключат най-късно до 10-ти Май. 
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В средата на месеца, се поставиха липсващи и се отремонтираха  
еластични огради на мост на Общински път SOF1055 (на излизане от с. Равно 
поле), както и се поставиха еластични огради за обезопасяване на сгради и 
огради на ул. „Равнополска пролет“ в с. Равно поле. 

 
През месец Май, ще започне ремонта и възстановяването на всички 

пешеходни пътеки и изкуствени неравности, които отговарят на съответната 
наредба. 
 
 
Направени инвестиции (съгласно Бюджет 2018г.): 
 

Закупуване на малка техника, за нуждите на Предприятието: 
- Моторен свредел – 1 бр. 
- Свредло за почва Ф120 – 1 бр. 
- Ъглошлайф – 1 бр. 
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