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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 
 
 

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

От средата на месеца, започна премахването на изсъхналата 
растителност от зелените площи в парковете и от центъра на гр. Елин Пелин. 
След почистването на терените и обработването им, се засади множество 
декоративна растителност – иглолистни и широколистни храсти, вечнозелени 
храсти, както и едногодишни и многогодишни растения. 

Преди Черешова Задушница, всички гробищни паркове на територията 
на Общината бяха своевременно окосени. 

И през този месец, Предприятието продължи с поддържането на 
поверените му зелени площи на територията на цялата Община, като с 
приоритет се обработваха – косиха, зелените площи в селата, в които се 
проведоха селищни празници през периода. 
 
„…поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и прилежащите към тях 
съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и вертикална пътна 
маркировка“: 

От началото на месец Май и към този момент, се извършват частични 
ремонти на уличните платна в гр. Елин Пелин чрез тампониране с плътен 
асфалтобетон. Ремонтните дейности обхващат дефектите в асфалтовите 
настилки, като дефектите се почистват, грундират, поставя се плътен асфалт, 
който се уплътнява с помощта на валяк или виброплоча. Към момента са 
отстранени дефектите по ул. Климент Охридски, ул. Стоян Михайловски, бул. 
София, ул. Никола Петков, ул. Лесновска, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Елин 
Пелин, ул. Десислава, ул. Никола Й. Вапцаров, ул. Бели брези, ул. Здравец, ул. 
Калоян (частично), ул. Мургаш, ул. Гео Милев, ул. Акация, ул. Христо Ботев 
(частично), ул. Пейо Яворов, бул. Новоселци (частично), ул. Черноризец Храбър 
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и бул. „България“ (частично). Очаква се до края на месец Юни да бъдат 
отстранени дефектите изцяло по бул. Новоселци, бул. „България“, ул. Калоян, 
ул. Христо Ботев, както и на ул. Любен Каравелов, ул. Гайдарец, ул. Алеко 
Константинов, ул. Средец, ул. „Иглика“, ул. „Владимир Заимов“, ул. „Георги 
Бакалов“, ул. „Чавдар Войвода“, ул. „Екзарх Антим I“, ул. „Детелина“ и ул. 
„Иван Вазов“. 

През последната седмица на месеца, се извърши частичен ремонт на 
уличните платна чрез тампониране с плътен асфалтобетон на ул. „44“ в село 
Лесново. 
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