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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 

Отчет за дейностите на ОП „Битово-комунални дейности“ за месец Юли 
на 2019г.: 
 

Извършена работа: 
 

 „Поддържане на зелени площи“ и „Поддръжка на друга растителност“: 
През този месец продължи косенето на поверените на Предприятието 

зелени площи с обществено значение на територията на населените места от 
Общината, които са около 250 дка.  

През месец Юли продължиха дейности свързани с премахване или 
окастряне на множество опасни и/или изсъхнали дървета на територията на 
населените места от Общината, като отсечената дървесина беше предоставена 
на хора и семейства в затруднено положение.  

От последната седмица на месеца започна и окастрянето на пречещи 
клони на нормалното движение на превозни средства по уличната мрежа в гр. 
Елин Пелин. Окастрянето е свързано и с подготовката на уличната мрежа за 
дейностите по зимно поддържане – снегопочистване и обезледяване. 
 

„…поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и прилежащите към тях 
съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и вертикална пътна 
маркировка“: 

През месец Юли започна ежедневното използванто на машината за 
инжекционно запълване на дупки, като първоначално започна запълването на 
образувалите се дупки по Общинската пътна мрежа. След обработването на 
цялата Общинска пътна мрежа, ще започне и поетапното запълване на дупки и 
в населените места от Общината, където технологията е приложима. 
 И през този месец продължи миенето на централните и главни улици в 
населените места от Общината. Отново миенето на улиците се извършва със 
собствен многофункционален камион снабден с 6,5 тонна цистерна. 

Комбинираният багер-товарач, телескопичният челен товарач, както и 
многофункционалните камиони, бяха използвани, така че с тяхна помощ се 
извършиха много и разнородни дейности на територията на цялата Община. 

 

„Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси“ 
 През месеца продължиха и дейностите по събиране, извозване и 
депониране на строителни и био (зелени) отпадъци от териториите на 
населените места. 
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