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С. КОКАЛЯНЕ 

 Строителство, ремонти, инфраструктурни мероприятия и 

екология 

1. Екология  

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони  

2. Строителство  

 Гробищен парк  

 Почистване шахти  

 Ремонт на клуб ”Кокалянско ханче”  

 

3. Инфраструктура / Асфалтиране 

 Текущ ремонт на асфалтови настилки - 3000 м2 

 

 

 Строителство, ремонти, инфраструктурни мероприятия и 

екология 

1. Екология  

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

2. Строителство  

 Авариен ремонт канал Ф300  

 Ремонт покрив в гробищен парк  

 Премахване ограда в м. ”Валозите”  

 Ремонт на ограда и сграда на стадиона  

 



 Строителство, ремонти, инфраструктурни мероприятия и 

екология 

1. Екология  

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони  

2. Строителство  

 Гробищен парк  

 Гробищен парк - тоалетна  

 Подмяна стъкла и боядисване на клуб ”Кокалянско ханче”  

 

 

3. Инфраструктура / Асфалтиране 

 Инжекционен метод - 19 м3 

 Текущ ремонт на паважни настилки – 546 м2 

 Строителство, ремонти, инфраструктурни мероприятия и 

екология 

1. Екология  

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

 Почистване на дерета  

2. Строителство  

 Отпушване на канали  

 Ремонт и реконструкция на ограда СБДПЛР ”Панчарево” ЕООД  

3. Инфраструктура / Асфалтиране 

 Инжекционен метод - 7 м3 

 Текущ ремонт на паважни настилки – 1 261 м2 

 Текущ ремонт на асфалтови настилки  - 1 313 м2 



 Строителство, ремонти, инфраструктурни мероприятия и 

екология 

1. Екология  

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

2. Строителство  

 Подпорна стена на ул. „Старата река”: Проектиране  

 Ремонт на сградата на кметството  

 Ремонт на гробищен парк  

 Ремонт на детски площадки  

 Ремонт на обреден дом  

 Ремонт на покрива на физкултурен салон на „СБДПЛР-Панчарево”  

 

 

 

 

3. Инфраструктура / Асфалтиране  

 Текущ ремонт на асфалтови настилки  - 543 м2 

 Текущ ремонт на асфалтови настилки - 392 м2 



 Строителство, ремонти, инфраструктурни мероприятия и 

екология 

1. Екология  

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони  

 Забранителни табели 6 бр.  

2. Строителство  

 Изграждане на подпорна стена на ул. „Старата река”  

 Приет ПИП за изграждане на ВиК мрежата и ЛПСОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ремонт на участък от ул. „Слатин дол”  

 Ремонт на клуб на ул. „Ведена”  

 



 

3. Инфраструктура / Асфалтиране  

 Текущ ремонт на асфалтови настилки - 896,24 м2  

 Цялостен ремонт на паважна настилка на ул. „Ралица” - 1000 м2 

 

 

 

 Строителство, ремонти, инфраструктурни мероприятия 
и екология 
 

1. Екология  

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони 

 

2. Строителство  

 

 

 

 Строителство, ремонти, инфраструктурни мероприятия 
и екология 
 

1. Екология  

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони 

  

2. Строителство  

 Ремонт детски площадки  

 

 

 

 

 



 Строителство, ремонти, инфраструктурни мероприятия 
и екология 

 

1. Екология 

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони 

 Кастрене и премахване на опасна дървесна растителност 

 

 

 

 

2. Строителство и ремонт   

 Отпушване на 1 бр. дъждовна канализация на ул. „Ведена“  

 Ремонт на гробищен парк – сграда обредна дом  

 Отпушване на 3 бр. ревизионни шахти, 7 бр. улични оттоци и около 

60 м.  – улични канали по ул. „ Искър“, ул. „Околовръстна“ и ул. 

„цар Иван Асен II”   

 Ремонт на детска площадка в парк „Орниче“  

 Изграждане на улични оттоци и монтаж на PVC тръби в дъждовен 

канал минаващ по ул. „Димитър Благоев“  

 Изготвяне на проект „възстановяване на пътека със стълби и 

подпорна стена за пешеходен достъп от автобусна спирка 

„Кокалянско ханче“ до СБДПЛР „Панчарево“  

 

 

 

3.   Инфраструктура / Асфалтиране  

• Текущ ремонт на улична настилка – 539.09 м2  

 

 

 

 

 



 Строителство, ремонти, инфраструктурни мероприятия 
и екология 
 

1. Екология 

 Косене на тревни площи, ежеседмични оборки, дробене на клони 

 Кастрене и премахване на опасна дървесна растителност 

 Раздадени са 58 бр. компостери за домашно компостиране 

 

 

2. Строителство и ремонт  

 Възстановяване на пътека със стълби и изграждане на подпорна 

стена за пешеходен достъп до автобусна спирка „Кокалянско 

ханче“  

 



 

 Ремонт на трибуните на стадиона  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ремонт на детска площадка  

 Ремонт на гробищен парк  

 

 

3.  Инфраструктура / Асфалтиране  

 Напра на асфалтови кръпки по улиците на селото – 729 м2 

 Текущ ремонт на настилки – 2 584 м2 

 
 


