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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 
 
 

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

През месеца се извърши косене на зелените площи в гробищните 
паркове във всички населени места. Продължи и косенето на зелените площи с 
обществено значение на територията на всички населени места от община 
Елин Пелин, възложени за поддържане от предриятието. 

Извършено беше косене на треви и окастряне на растителност по пътя за 
Елешнишкия манастир „Успение на Пресвета Богородица“ и за манастир „Св. 
Симеон Стълпник и Св. Петка Българска" в близост до с. Огняново. 

През месец юли продължи и поетапното отстраняване на треви и храсти 
покрай пътищата от общинската пътна мрежа, което е част от ежегодното 
почистване на крайпътна растителност и обхваща всички пътища от общинската 
пътна мрежа, като така се подобрява видимостта и се намаляват 
предпоставките за инциденти. 

В края на месеца се извърши засаждане на нова цветна растителност в 
обособените зелени площи на пл. „Независимост“ 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“: 
 През месец юли продължи миенето на главните улици и централните 
части в населените места от общината. Миенето отново се извършва със 
собствен камион, снабден с цистерна и включва обработка с дезинфектант.  

Продължиха и ремонтните дейности на компрометирани участъци по 
пътищата от общинската пътна мрежа по метода на инжекционно запълване с 
помощта на собствената машина. Бяха тампонирани всички дупки по уличната 
мрежа на с. Нови хан, където технологията за инжекционно запълване е 

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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приложима. Извърши се и тампониране на дупките по пътя за Елешнишкия 
манастир. 
 През месеца бяха поставени антипаркинг колчета и оградни съоръжения 
по пешеходните зони в центъра на с. Равно поле. 
 
„Почистване на нерегламентирани сметища“ и „Събиране, извозване и 
депониране на строителни отпадъци, земни маси и други неопасни 
отпадъци“: 
 И през месец юли предприятието продължи с поетапното почистване на 
локални нерегламентирани сметища на територията на землищата на 
населените места на общината. Почистени бяха обособените клетки за 
строителни и биоразградими зелени отпадъци в близост до гр. Елин Пелин и с. 
Лесново.  
 Извърши се и почистване на общински терен в района на гр. Елин Пелин 
след подаден сигнал от местни жители.  
  
„Други дейности, свързани с ремонт и поддръжка на обекти общинска 
собственост“: 

И през този месец предприятието се включи активно със собствена 
техника в дейности по изграждането на алеи в района на градския стадион в гр. 
Елин Пелин. 
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