
 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА – ДОСПАТ“ 

УЛ. „КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА“ 3 

e-mail:op_dospat@b-trust.org     

 
ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДОСПАТ 

 

 

Г О Д И Ш Е Н    О Т Ч Е Т  

от Емил  Лавчиев – 

Директор на ОП „Озеленяване, Благоустройство и Чистота - Доспат” 

 

 

Относно: Във връзка с изпълнението на  чл. 12 от Правилника на ОП”ОБЧ – Доспат” 

представям Годишен отчет на ОП „Озеленяване, Благоустройство и Чистота – 

Доспат” 

 

Уважаеми Господин Председател на Общински съвет, 

Уважаеми Общински съветници, 
 

През календарната 2019г. Общинско предприятие „Озеленяване, Благоустройство и 

Чистота – Доспат” изпълняваше ежедневните дейности по осигуряване нуждите на местното 

население: 

 

I. Ежедневните дейности по сметопочистване и сметоизвозване се изпълняваха 

ежедневно като общо за годината бяха извозени 1250,600 тона битови отпадъци. 

Периодично бяха почиствани обществени зелени площи, като общото количество на 

зелените отпадъци възлизат на 275,400кг. 

 

II. По направление Горски дейности през 2019г. в общината бяха добити и доставени 

дърва за огрев на всички детски градини в община Доспат, общинска 

администрация Доспат и Кметствата по населени места в Общината . Общото 

количество заредено по институциите е 1224,57 пространствени  кубика дърва и 

техн. дървесина, като резерв при необходимост 241,57  кубика на стойност  общо 

27038,51 лв. 
 

             От проведените  процедури за сеч, добив и разкройване на дървен материал от 

Общински горски територии през 2018г. с Анекси към тях за 2019г. , към момента същия 

материал е продаден съгласно НУРВИДГТ и до 31.12.2019г. продажбите са следните 

количества: 787,54 плътни кубика на стойност 82219,56 лв.  

 

              За 2019г. са събрани такси от Селски фонд в размер на 12402,09 лв. 



 

              Продадени дърва за огрев на  ЦОП и ДЦДУ на стойност 1192,32лв.   

                                      

              Приходи от вършина и шикла , ползване на недървесни продукти от ОГТ на община 

Доспат на стойност 1092,00лв. 

 

               Към 31.12.2019г. има добита налична дървесина на временен склад по Договори за 

сеч – 129,31м3 плътни и от суха и паднала маса приета дървесина в наличност на временен 

склад СПМ – 134,00 м3 пространствени. Дървесината ще бъде извозена през 2020г. за 

нуждите на община Доспат. 

 

              Със Заповед № РД 05-312/06.12.2019 год. , на основание на чл.5 , ал.1 , т.1 от 

Устройствения правилник на Регионалните дирекции по горите и Заповед № РД 49-

57/19.03.2019 г. на министъра на земеделието , храните и горите , беше утвърдено Изменение 

на Горскостопански план за горските територии , собственост на община Доспат , 

попадащи в териториалните граници на ТП „ДГС“ – Доспат , изработен през 2019 г. Предмет 

на това Изменение на Горскостопански план са горите и земите , собственост на община 

Доспат , които не са били включени като общинска собственост 2012 г. при изготвянето на 

Горскостопанския план на Община Доспат. 

               Те са обособени  , след приключване на процедурите и законоустановените срокове 

за земите по чл.19 от ЗВЗЗ. Със Заповед № РД 49-57/19.03.2019 г. на МЗХГ , са с променено 

предназначение в горски територии.Като за посочените имоти Община Доспат разполага с 

документи за общинска собственост и скици от АК. 

               Съставянето на Горскостопанския план на типологична основа , позволява да се 

определи оптимален бъдещ състав за всяко насаждение. Този оптимален бъдещ състав 

отговаря на екологичните фактори на месторастенето и типа гора и предполага значително по 

-  висока продуктивност. Чрез целевия състав или бъдещото разпределение на площите по 

дървесни видове  и по бонитети , се цели да се постигне увеличение на основното средство 

за производство  - дървесния запас и съответния прираст , с цел използуването на 

дървесината като  финансов приход  за Община Доспат и задоволяване нуждите на Общината 

с дърва за огрев през отоплителния сезон. 

 

 

 

III. По дейността „Благоустройство” през 2019г. бяха извършени следните дейности: 

– гр. Доспат   

1. За изграждане на тротоар от щампован бетон и бетониране на 

част от улица - 190,00 кв.м. положен 19,00 куб. м. бетон. 

2. За направа на шахти -  40,00 кв.м. положен 4,20 куб. м. бетон. 

3. За направа на склад в сградата на Община Доспат – 30,00 кв.м. 

положен 2,90 куб.м. бетон. 

4.  За обновяване на чешмата и беседката в м. „Мейзинова 

вода“ – 250,00 кв. м. положени 24,70 куб.м. бетон и 2,70 куб.м. 

бетонова замазка. 

5. За изграждане на тротоар в м. „Събора“ – 110,00 кв.м. 

положени 6,00 куб.м. бетон и 5,80 куб.м. бетонов разтвор. 

6. За изграждане на шахти и канализация в м. „Къркъма“ –   

150,00 кв.м. положени 14,30 куб.м. бетон и 150 м. тръби ф500. 
-    с. Змейца  

1. За бетониране на част от тротоари - 350,00 кв.м. положен 35,00 

куб. м. бетон. 
 



- с. Барутин                                                                                                                                      

1. За бетониране на част от тротоари - 53,00 кв.м. положен 5,30 

куб. м. бетон. 

2. За направа на речни прагове и укрепване на мост – 85,00 кв.м. 

положен 8,50 куб.м. бетон. 

- с. Любча 

1. За бетониране на част от улица – 70,00 кв.м. положен 7,00 куб.м. 

бетон. 

2. За укрепване на подпорна стена – 45,00 кв.м положен 4,50 

куб.м. бетон. 

3. За запълване на дупки – 10,00 кв.м. положен 1,00 куб.м. бетон. 

 

- с. Чавдар 

1. За бетониране на улици – 1320,00 кв.м. положен 132,00 куб.м. 

бетон. 

 

- с. Бръщен 

1. За бетониране на част от тротоари – 85,00 кв.м. положен 8,50 

куб.м. бетон. 

 

- с. Късак 

1. За бетониране на част от тротоари -  60,00кв.м положен 6,00 

куб.м. бетон. 

2. За укрепване на мост – 55,00 кв.м. положен 5,50 куб.м. бетон. 

3. За изграждане и укрепване на подпорна стена – 265,00 кв.м. 

положен 26,50 куб.м. бетон. 

4. За обновяване на „Чакалня“ на разклона за с. Късак – 30,00 

кв.м. положен 3,00 куб.м. бетон. 

- с. Црънча 

1. За бетониране на част от тротоари – 52.00 кв.м. положени 4,00 

куб.м. бетон и 1,50 куб.м. бетонов разтвор. 

2. За ремонт на детската градина -  37,00 кв.м. положен 3,70 куб.м. 

бетон. 

3. За укрепване на подпорна стена – 60,00 кв.м. положен 6,00 куб.м. 

бетон. 

 

 

 

ОП „Озеленяване, Благоустройство и Чистота – Доспат” ежедневно осъществяваше и 

осигуряваше ежедневните нужди на населението в община Доспат с ремонти, поддръжка на 

сгради и обекти общинска собственост, улични осветления, озеленяване, поддръжка и ремонт 

на хоризонтална и вертикална маркировка, чистене на улиците от общинска пътна мрежа. 

  

 

 

С уважение, 

 

ЕМИЛ ЛАВЧИЕВ 
Директор на ОП „ОБЧ – ДОСПАТ” 

 
 ПП/ 


