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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД -ЕЛИН ПЕЛИН“  
 
 

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

През месец май продължи косенето на всички зелени площи с 
обществено значение на територията на населените места от община Елин 
Пелин, което включва паркове, дворове на детски градини и училища, зелените 
площи в дворове на черкви и други зелени площи с обществено значение. 

От средата на месеца започна поетапното косене на зелените площи в 
гробищните паркове в населените места от общината. Дейностите са част от 
планираните годишни активности на предприятието по поддръжка и 
почистване на тези паркове и свързани с Черешова задушница (06.06.2020 г.).  

През май продължиха дейностите по премахване на опасна и/или 
изсъхнала храстовидна и дървесна растителност на територията на населените 
от общината, като премахнатата дървесна растителност се извърши след оглед 
и издадени разрешения от Еколога на Община Елин Пелин. 

От началото на месеца започна и подготовката на обособените зелени 
площи на пл. „Независимост“ и градския парк в гр. Елин Пелин за засаждане на 
различни цветя и храстовидна растителност. 
 
„Поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и прилежащите към тях 
съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и вертикална пътна 
маркировка“: 

През месец май продължи поетапното възстановяване и освежаване на 
пешеходните пътеки и изкуствените неравности на територията на цялата 
община с помощта на собствената машина за безвъздушно полагане на 
хоризонтална пътна маркировка. 
 През целия месец продължи пролетното миене в населените места от 
общината. Миенето се извършва със собствен камион, снабден с цистерна и 
обхваща централните части, както и главните улици в населените места. В тази 

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


 

 

 

 

      ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ       

      „БИТОВО-КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“    

      Община Елин Пелин    

      гр. Елин Пелин   

       пл. „Независимост“ 1                  
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                         +359 897 09 89 75 

                    www.bkd-elinpelin.com 

                    info@bkd-elinpelin.com 
 

 

 

 

 

дейност беше включена и обработка с дезинфектант, като част от мерките за 
превенция във връзка с епидемиологичната ситуация.  

През месец май продължиха ремонтните дейности на компрометирани 
участъци по пътищата от общинската пътна мрежа. Екип на ОП „БКД-Елин 
Пелин“ работи по отстраняването на дефектите по метода на инжекционно 
запълване – с помощта на собствената машина за запълване чрез инжектиране 
на материал (почистване посредством въздух, нанасяне на катионна битумна 
емулсия, полагане на фракция от запълващ материал, смесена с катионна 
битумна емулсия и полагане на покриващ материал отгоре). 
 Бяха поставени около 30 броя нови пътни знаци и указателни табели по 
уличната мрежа в с. Равно поле. 
 
„Почистване на нерегламентирани сметища“ и „Събиране, извозване и 
депониране на строителни отпадъци, земни маси и други неопасни 
отпадъци“: 
 Поетапното почистване на локални нерегламентирани сметища 
продължи и през месец май. Почистени бяха няколко сметища на територията 
на землищата на селата Гара Елин Пелин и Лесново.  
  
„Други дейности, свързани с ремонт и поддръжка на обекти общинска 
собственост“: 

До 13 май предприятието продължи да извършва дезинфекция съгласно 
обстановката и обявеното извънредно положение във връзка с пандемията от 
новия COVID-19. Дезинфекцията се извършваше средно два пъти седмично на 
територията на всички населени места от общината. Дейностите покриха 
спирки на обществения транспорт, територията около сгради на кметства и 
други институции, около големи хранителни магазини и аптеки, паркове, 
детски площадки, около пазари, около автогарата, около болницата и кв. 
„Върбето“ в гр. Елин Пелин, както и жп гарата на Гара Елин Пелин и на други 
места с обществено значение, където има предпоставки за струпване на хора.  

В края на месеца се извършиха и дейностите по външна дезинфекция на 
всички единадесет детски градини на територията на общината във връзка с 
отварянето им на 1 юни. Обработката обхвана дворовете заедно с всички 
детски съоръжения, входовете, външните парапети и други прилежащи части. 
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Беше направена и дезинфекция на двора и входа на Професионалната 
гимназия по керамика в с. Гара Елин Пелин поради провеждането там на 
държавните зрелостни изпити. 

 

Предоставяне на услуги за бизнеса и гражданите 
 

От началото на месец май ОП „БКД-Елин Пелин“ започна активно да 
развива дейности по предоставяне на услуги за физически и юридически лица, 
давайки възможност за наемане мултифункционална техника, специализирани 
активи и служители на предприятието. 
 На разположение на фирмите и гражданите от общината е целият набор 
от услуги на предприятието при нужда от товарене и извозване на строителни и 
други отпадъци, миене с цистерна, машинно запълване на дупки, отстраняване 
на опасни дървета, косене на зелени площи и други съпътстващи дейности. 
Повече за услугите на ОП „БКД-Елин Пелин“ и как да се възползвате от тях 
можете да научитете от кметовете на населените места и на място при нас в гр. 
Елин Пелин, пл. „Независимост“ 1. 
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