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С. ПАСАРЕЛ 

1. Екология  

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони  

2. Строителство  

 202 ОУ: Подмазване около сменени прозорци  

 182 ДГ: Ремонт автоматичен ел. прекъсвач  

 182 ДГ: Шпакловка и боядисване  

 Ремонтни работи ВОИ - котелно  

 Почистване канавки  

 Гробищен парк  

3. Инфраструктура / Асфалтиране 

 Текущ ремонт на асфалтови настилки - 840 м2 

1. Екология  

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони -  

2. Строителство  

 182 ДГ: Ремонт ОВИ  

 Детски съоръжения  

1. Екология  

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони  

2. Строителство и инфраструктура  

 202 ОУ: Подмяна на котел и отоплителна  инсталация  

 ДГ 182: Ремонт осветителна ел. Инсталация  

 Ремонтни работи ВОИ бойлер, котел  

 Гробищен парк  



3. Инфраструктура / Асфалтиране 

 Текущ ремонт на асфалтови настилки - 485 м2 

 

1. Екология  

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони –  

 Програма „Зелена София“  

 Програма „Зелена София“  

 

2. Строителство  

 Читалище: Ремонтно-възст. работи след земетресение  

 202 ОУ: Ремонтно-възст. работи след земетресение  

 182 ДГ „Пчелица“: Ремонтно-възст. работи след земетресение  

 Кметство: Ремонтно-възст. работи след земетресение  

 Отпушване на канали и почистване на шахти  

 Почистване на речни корита  

3. Инфраструктура / Асфалтиране 

 Текущ ремонт на асфалтови настилки - 1033 м2 

1. Екология  

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони -  

 Програма „Зелена София“  

 

2. Строителство  

 Ремонт на гробищен парк  

 Плочник пред спортен комплекс  

 Ремонт на детски и спортни площадки  

 202 ОУ: Ремонт на санитарни възли  

 202 ОУ : Подмяна на олуци и водосточни тръби  

 202 ОУ : Подмяна на помпа в котелно помещение  

 Конструктивно обследване на висящ мост над езерото  



3. Инфраструктура / Асфалтиране   

 Текущ ремонт на асфалтови настилки - 632 м2 

 Текущ ремонт на тротоарни настилки - 217 м2   

 

1. Екология  

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони  

 Забранителни табели 6 бр.  

 Програма „Зелена София“  

2. Строителство  

 Ремонт на парапети на Пасарелки  

 Ремонт на решетки по улици  

3. Инфраструктура / Асфалтиране  

 Текущ ремонт асфалтови настилки - 1119,51 м2 

 Ремонт на тротоарна настилка на площада - 586,05 м2 

 Цялостен ремонт на паважна настилка на ул. „Хвойна” - 524 м2  
 

 

 Строителство, ремонти, инфраструктурни мероприятия и 

екология 

 
1. Екология  

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони  

 Кастрене и отсичане на дървесна растителност 

 

2. Строителство и ремонт  

 Ремонт на гробищен парк  



 Саниране на сградата на ДГ 182 „Пчелица“ 

 

 

 

Инфраструктура / Асфалтиране  

 Текущ ремонт асфалтови настилки  

 

 

 Строителство, ремонти, инфраструктурни мероприятия и 

екология 

 
1. Екология  

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони  

 Кастрене и отсичане на дървесна растителност 

 



2. Строителство и ремонт  

 Авариен ремонт спортна  площадка   

 Ремонт на въжен мост над р. Искър до яз. Пасарелско езеро   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реновиране на два броя съществуващи детски площадки и паркова 

мебел в ДГ 182  „Пчелица“  

 



 Ремонт на гробищен парк 

 Изграждане на отводнителен канал  

 

3. Инфраструктура / Асфалтиране  

 Текущ ремонт асфалтови настилки  

 

 

 Строителство, ремонти, инфраструктурни мероприятия и 

екология 

 
1. Екология 

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони  

 Програма „Зелена София“  

 Планово почистване на р. Ракита и отводнителния канал 

 

2. Строителство  

 Ремонт на физкултурен салон в 202 ОУ „Христо Ботев“ 

 Ремонт на 3 бр. детски площадки  

 Ремонт на покрив на кметството 

 

3. Инфраструктура / Асфалтиране  

 Текущ ремонт асфалтови настилки – 129, 80 м2 

 Ул. „Здравец“ – асфалтиране по съществуващо положение- 1 

965,08 м2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Строителство, ремонти, инфраструктурни мероприятия и 

екология 

 
1. Екология 

 Спечелен проект по програма „Зелена София“ 

 Раздадени  81 бр. компостери за домашно компостиране 

 

2. Строителство и ремонт  
 Ремонт на детски площадки  

 Ремонт на ограда на гробищен парк  

 

3. Инфраструктура / Асфалтиране   

 Текущ ремонт на настилки – 727 м2  

 

 

 

 


