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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 
 

Отчет за дейностите на ОП „Битово-комунални дейности“ за месец 
февруари на 2020 г.: 
 
Извършена работа: 
 
 „Поддържане на зелени площи“ и „Поддръжка на друга растителност“: 
В първата седмица на месеца беше извършен обход по цялата общинска пътна 
мрежа, като бяха предприети и дейности по отстраняване на пречещи и опасни 
клони в близост до пътните платна. В благоприятните дни на месец февруари 
беше почистена издънкова и самонастанена храстовидна растителност от 
уличната пътна мрежа на село Елешница. Извършени бяха и довършителни 
дейности по почистването на самонастанена и самоиздънкова растителност от 
двора на черквата в с. Караполци. Беше почистена централната част на с. 
Крушовица от клони, листа и други. 
През месеца беше извършена подготовка на зелените площи в двора на 
сградата на Общинска администрация в град Елин Пелин за засаждане на 
тревна и храстовидна 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 феврусри бяха поставени и подменени няколко пътни знака и указателни 
табели в района на гр. Елин Пелин. Бяха ремонтирани няколко опасни и 
пропаднали шахти, както и отводнителни оттоци на общински път SFO1232 в 
района на с. Лесново.  
Почистен беше отводнителен канал в с. Столник. 
През месец февруари бяха подменени с нови част от антипаркинг колчетата на 
пл. „Незасивсимост“ в гр. Елин Пелин.   
Изградени бяха няколко фундамента – за поставяне паметник в градския парк 
на гр. Елин Пелин и на „Сърце за капачки“ в центъра на с. Мусачево.  
В района на „кръговото“ в гр. Елин Пелин бяха извършени дейности по 
оформяне на отремонтирана детска площадка. 

http://bgfirms.info/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8
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През целия месец се извършиха общо 14 броя обработки по дейностите, 
свързани със зимно поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа. 
Освен това бяха извършени и дейности по ръчно зимно поддържане 
(снегопочистване и обезледяване) на места с обществено значение в 
населените места, за които Предприятието се грижи. 
 

„Почистване на нерегламентирани сметища“ 
През месеца беше почистено образувало се нерегламентирано сметище в 
района на с. Гара Елин Пелин. 
 
„Извършване на други дейности, свързани с ремонт и поддръжка на обекти 
общинска собственост“ 
Предприятието се включи активно в дейности, свързани с почистване на 
стадиона в гр. Елин Пелин, както и по организация на IV-то издание на 
фестивала за маскарадни игри "На гости у Шопско", проведен на 15 и 16 
февруари. 
Беше извършен ремонт и беше укрепен пешеходен мост над реката в с. Нови 
хан. 
През месеца бяха извършени и множество логистични дейности по подмяна на 
съдове за битови отпадъци (от 1100 л.) на територията на цялата община.  
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