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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 
 
 

Отчет за дейностите на ОП „Битово-комунални дейности“ за месец 
Януари на 2020г.: 
 
Извършена работа: 
 
 „Поддържане на зелени площи“ и „Поддръжка на друга растителност“: 

В благоприятните дни на месец Януари, се извърши почистване на 
издънкова и самонастанена храстовидна растителност от уличните мрежи на 
селата Равно поле, Огняново и Богданлия. Също така, бяха почистени от 
нежелана растителност двора на черквата в с. Караполци, както и двора на 
детска градина „Кокиче“ в с. Равно поле. Беше извършено и окастряне на 
Общински път SFO2235 /I-8(с.Нови хан)-с.Габра/ от пречеща растителност. 
 
„Снегопочистване, поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и 
прилежащите към тях съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и 
вертикална пътна маркировка“: 

През втората седмица на месеца, започна отстраняването на образували 
се дефекти (дупки) по Общинската пътна мрежа със САС (студена асфалтова 
смес), като най-подходяща за зимните месеци. Дейностите по отстраняване на 
дупки със САС обхванаха всички пътища от Общинската пътна мрежа, както и 
няколко по важни пътни артерии в гр. Елин Пелин. 
 През Януари се поставиха и подмениха около 40 броя пътни знаци и 
друга вертикална пътна сигнализация. Също так,а беше и поставена еластична 
ограда на мост на общински път SFO3238 /I-8(в.з.Побит камък)-ЖП спирка 
Побит камък/. 

През целият месец се извършиха (през втората и третата седмица) общо 5 
броя обработки по дейностите свързани със зимно поддържане на пътищата от 
Общинската пътна мрежа. Също така, бяха извършени и дейности по ръчно 
поддържане на места с обществено значение в населените места, за които 
Предприятието се грижи. 
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„Почистване на нерегламентирани сметища“ 
 През месеца, се извършиха почиствания – оборки на сервитутните зони 
на пътищата от Общинската пътна мрежа. Също така, се извършиха и 
почиствания на локални сметища в селата Петково и Гара Елин Пелин. 
 
„Да извършва и други дейности, свързани с ремонт и поддръжка на обекти 
общинска собственост“ 
 В средата на месеца, бяха поставени славени при ремонт предпазни 
решетки на сградата на Кметство Гара Елин Пелин. По сигнал, бяха 
отремонтирани и пейките в градския парк на гр. Елин Пелин.  

Предприятието се включи активно в необходими дейности по 
почистването на общински сгради в с. Равно поле и с. Елешница. 
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