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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 
 
 

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

През този месец в благоприятните дни – позволяващи косене, 
Предприятието продължи с поддържането на поверените му зелени площи на 
територията на цялата Община. Бяха окосени и почистени зелените площи в 
местността „Побит камък“ за провеждане на ежегодно мероприятие от 
сдружение с нестопанска цел. Също така, бяха окосени от треви и тръни дигите 
на стадиона на с. Гара Елин Пелин. 
 Към края на месеца бяха премахнати (съгласно разрешения) опасни 
дървета на територията на селата Голема Раковица и Потоп. 
 Беше извършено и почистване на пречеща растителност около 
сигнализацията на пътни знаци, табели, кръстовища и други по общинските 
пътища на Общината. 
 
„…поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и прилежащите към тях 
съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и вертикална пътна 
маркировка“: 

Както и през месец Май, така и през този месец, се извършват частични 
ремонти на уличните платна в гр. Елин Пелин чрез тампониране с плътен 
асфалтобетон.  

Започна и поетапната профилактиката на отводнителните оттоци, което 
включва почистването им от наноси и други попаднали материали в тях. 
Профилактиката е втора за годината, като се очаква да обхване всички 
населени места. 

Също така, през този месец през благоприятните дни, започна и 
възстановяването на пешеходни пътеки и изкуствени неравности, като ще 
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бъдат възстановени само пешеходни пътеки и изкуствени неравности, 
отговарящи на Закона за движение по пътищата и съответната наредба. 
 
 
Направени инвестиции (съгласно Бюджет 2018г.): 
 

Закупуване на малка техника и други активи, за нуждите на 
Предприятието: 

- Моторна дробилка Negri – 1 бр. 
- Полиетиленов резервоар 3000л (за поливане на насаждения) – 1 бр. 
- Моторна водна помпа - 3 цола – 1 бр. 
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