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ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДОСПАТ 

 

Г О Д И Ш Е Н    О Т Ч Е Т  

от Емил  Пържанов – 

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

 

 

Относно: Във връзка с изпълненито 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 Господа общински съветници, 
 

През календарната 2017г. ОП „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 1254,400 тона битови отпадъци. 

Периодично бяха почиствани обществени зелени площи, като общото количество на 

зелените отпадъци възлизат на 230,100кг. 

 

II. По направление Горски дейности през 2017г. 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 1179,67 пространствени кубика и 204,95 кубика дърва, като 

резерв при необходимост. 

Проведени бяха процедури за сеч, добив и разкройване на дървен материал от 

Общински Горски Територии като, към момента същия материал е продаден 

съгласно НУРВИДГТ и до 12.12.2017г. продажбите са следните количества: 629.85 

плътни кубика на стойност 73928.53лв. продължава извозването на останалите 

количества. Добива беше реализиран съгласно одобреният годишен план за 2017г.– 

одобрен през 2016 г. с общо 2134 кубика. 

За 2018г. прогнозните количества строителна дървесина за добив са около 1600 

плътни кубични метра. Очакванията са за още 2000 кубични метра дървесина 

допълнително  при съставянето на новия лесоустройствен проект ,който е внесен за 



разглеждане и одобряване в РДГ – Смолян. 

За 2017г. са събрани такси от Селски фонд в размер на 5607,10лв. 

Продадени дърва за огрев на стойност 3479,36 лв. ,вършина и шикла на стойност 

1320,00лв. 

 

III. По дейността „Благоустройство” през 2017г.  

– беше извършен цялостен ремонт на покрива на Поликлиниката в гр. Доспат 

– изграждане на тротоар от щампован бетон в гр. Доспат – 1 510,00 кв.м. положен 

160,00 куб. м. бетон 

– извършен ремонт и реконструкция на сцената в м. „Рибарска среща” за удобство 

на гражданите и гостите на тържествата 

– беше изградена нова алея с зелени площи на ул. „Тракия” гр. Доспат 

– в населените места Змейца беше извършена реконструкция на 280,00 кв.м.  

тротоарна настилка и в с. Барутин също 280,00 кв.м.  тротоари 

– в град Доспат бе извършена реконструкция и подмяна на общо: 1 510,00 кв.м. 

тротоарна настилка 

– Общо във всички населени места бяха изградени или новопостроени подпорни 

стени с общо: 119,00 куб.м. бетон 

– извършени реконструкции по населените места  на канализационни и отпадни 

води общо: 184 кв.м. 

 

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. 

 

   

 

 

Вносител: 

 

ЕМИЛ ПЪРЖАНОВ 

Директор на ОП „ОБЧ – ДОСПАТ” 

 
 ПП 


