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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 

 

СЕПТЕМВРИ 2020 
 
 
Извършена работа: 
 
По направления „Поддържане на зелени площи“ и „Поддръжка на друга 
растителност“: 

През месец септември се извърши косене на зелените площи с 
обществено значение, поверени за поддържане на Предприятието. В началото 
на месеца бяха окосени и почистени зелените площи в дворовете на училища, 
детски градини, църковни дворове и други обществени места, за които беше 
потърсено съдействие от Предприятието. 

През септември продължи и поетапното почистване на самонастанена и 
самоиздънкова растителност край пътните платна на пътищата от общинската 
пътна мрежа.  
 
По направление „Поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и 
прилежащите към тях съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и 
вертикална пътна маркировка“: 
 И през този месец продължи миенето на главните улици и централните 
части в населените места от общината, като с приоритет бяха измити местата 
около училища и детски градини.  

В началото на месеца започна освежаването и възстановяването на 
хоризонталната пътна маркировка – пешеходни пътеки и изкуствени 
неравности. Отново с приоритет бяха обработени всички пешеходни пътеки и 
изкуствени неравности в близост до училища и детски градини. 

През септември започна профилактичното почистване на отводните 
оттоци от пясък, кал, наноси и други. Дейностите започнаха от гр. Елин Пелин и 
продължиха поетапно и в останалите населени места от общината. 

В последната седмица на месеца общинското предприятие стартира 
новоповерените му дейности свързани с поддържане и отстраняване на 
проблеми по уличното осветление. Дейностите стартираха от с. Петково и 
поетапно ще продължат във всички населени места на територията на община 

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/
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Елин Пелин. След отремонтирането на всички неработещи осветителни тела 
предприятието ще продължи с поддържането и профилактиката на цялото 
улично осветление. 
 
По направления „Почистване на нерегламентирани сметища“ и „Събиране, 
извозване и депониране на строителни отпадъци, земни маси и други 
неопасни отпадъци“:  

През септември се извърши ежемесечното почистване на обособените 
клетки за строителни и биоразградими зелени отпадъци на територията на 
община Елин Пелин.  
  Беше извършено почистване на земни маси от двора на детската градина 
в с. Мусачево.  
 През този месец бяха извършени и почиствания на обрасли и 
непроходими тротоарни зони в гр. Елин Пелин и с. Мусачево. 
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