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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 
 
 

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

През месец Ноември започна основното почистване на пречеща 
растителност от сервитутните зони на пътищата от Общинската пътна мрежа, 
което е и тяхната подготовка за зимният сезон. Бяха почистени една част от 
пътищата, като към момента дейностите по почистването на останалата част 
продължават и се очаква да завършват към средата на месец Декември. През 
изминалият месец, бяха премахнати опасни клони и изсъхнали дървета от 
двора на ОУ „Стефан Стефанов“ в с. Гара Елин Пелин. Също така, бяха 
премахнати опасни изсъхнали клони в района около бул. „София“ 11 в гр. Елин 
Пелин. Другите дейности, които бяха проведени са свързани с почистване на 
зелените площи на спортните площадки на градският стадион в гр. Елин Пелин. 
 
„…поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и прилежащите към тях 
съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и вертикална пътна 
маркировка“: 

В началото на месец Ноември, бяха отстраненти дефекти (дупки) с плътен 
асфалтобетон на няколко улици в с. Гиргорево, както и в района на комплекс 
Сентърл парк. Също така, бяха обработени и част на дефектите на Общински 
път SFO2235 /I-8(с.Нови хан)-с.Габра/, като поради влошаване на времето към 
средата на месеца дейностите бяха прекратени. През месеца бяха 
отремонтирани множество опасни шахти в гр. Елин Пелин и няколко в с. Гара 
Елин Пелин. 
 С помощта на комбинираият багер, се извърши ремонт на канализации в 
селата Равно поле и Столник. 
 След 19-ти бяха извършени няколко обработки по дейностите свързани 
със снегопочистване и обезледяване на Общинската пътна мрежа, както и на 
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пешеходните зони с обществено значение в селата поверени на 
Предприятието. 
 

„Почистване на нерегламентирани сметища“ 
Бяха почистени няколко локални сметища в селата Доганово, Огняново, 

Габра и Равно поле. Също така, бяха и предприети действия по почистване на 
оформените клетки за депониране на строителни и зелени отпадъци.  

Дейностите свързани с почистване на нерегламентирани сметища ще се 
извършват целогодишно, при подходящи метеорологични условия. 
 

http://www.bkd-elinpelin.com/
mailto:info@bkd-elinpelin.com

