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О Т Ч Е Т
на дейността на Общинско предприятие „Трънска гора"гр. Трън през 2021 година
Oбщи данни за дейността:
Настоящият отчет се изготвя на база чл. 11, ал.1, т.1 от Правилника за
дейността на ОП Трънска гора и има за цел да направи обстоен анализ на
дейността на предприятието за периода 01.01.2021г. до 31.12.2021г.
Общинско предприятие „Трънска гора“ е създадено на основание чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, чл.51, ал.3, чл.52, и чл.53 от ЗОС с предмет на дейност:
управление, ползване, възпроизводство и опазване на горите и земите от
горските територии, частна общинска собственост.
Служителите, които са ангажирани да изпълняват всички тези дейности в
ОП „Трънска гора” към настоящият момент са както следва:
 Директор – 1бр.
 Зам.Директор – 1бр.
 Главен счетоводител – 1бр.
 Техник лесничеи – 6бр.
 Технически секретар – 1бр.
 Касиер-Домакин – 1бр.
 Шофьор – 1бр.
 Хигиенист – 1бр.
Според сега действащият ГСП общата площ на Общински горски територии
възлиза на общо 18 133,8 ха горски и земеделски територии или 49,6 % от обща
площ на горските територии. В това число са включени и
 Гори и земи със стопански функции -6876,7 ха или 37,9%
 Защитни гори и земи – 271,2ха или 1,6%
 Гори и земи със специални функции – 10985,9ха или 60,5% в т.ч.
I.






Семепроизводствени насаждения – 3,1 ха
Зелена зона – 4,8 ха
Курортни гори – 21,4 ха или 0,1%
Защитени гори по НАТУРА 2000 – 10 956,6 ха или 60,4%

Законова база:
Устойчивото управление на горските територии, общинска собственост е
регламентирано в Законa за горите от 09.04.2011г, с което се постави
равнопоственост между държавната и общинска собственост по отношение на
правата, задълженията и изискванията при стопанисване на горите.
II.
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В общинските територии като недържавна собственост, обаче водещ е
поземленият имот, независимо в колко насаждения попада или обхваща, с което
реално се завишиха изискванията по отношение на трайно поставените граници
на насажденията/имотите в сравнение с тези на държавните гори.
Законовата основа при стопанисването на горските територии, общинска
собственост с обща площ на поземлените им имоти над 50 ха предвижда изготвяне
на Горскостопански план на общинските територии за десетгодишен ревизионен
период при спазване на всички предвидени в него мероприятия и насоки.
Първият Горскостопански план на Община Трън с обхват на действие/20122021г./ бе изготвен през 2011-2012г., одобрен със Заповед РД-05-130/ 29.03.2013г.
на Директора на РДГ Кюстендил и към момента е с изтекъл срок на действие.
През 2021г. започна процес на нова инвентаризация на всички горски
територии и изготвяне на нов Горскостопански план на Община Трън за следващ
период 2022-2031г. след изготвяне на Задание за ГСП, одобрението му от РДГ
Кюстендил и възлагане на обществена поръчка. Към момента този план е в процес
на изготвяне, предстои провеждане на редица Лесоустройствени проверки и
съвещания до неговото окончателно одобрение и утвърждаване.
III. Стопанска дейност:
Към настоящия момент всички горскостопански мероприятия, които се
извършват в общинските горски територии, вкл. и обемите на ползване на
дървесина се осъществяват в съответствие с изготвени и одобрени Планизвлечения на ОП „Трънска гора” за 2022г. и Годишния план за ползване, приет
от Общински съвет съгласно чл. 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските теротории - държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за всяка
календарна година.
В изпълнение на чл.81 от ЗГ през 2020г. започнахме процедурата по
промяна на предназначението на всички насаждения, които по КВС попадат във
вид територия земеделска земя, която обаче се оказа доста тежка, поради
изключително големият брой на тези насаждения в Горскостопанският ни план,
големият набор от документи, необходими за доказване на горепосочените
обстоятелства, забавянето в издаване на нужните съгласувателни писма от
РИОСВ и т.н. Въпреки това към настоящият момент за около 85 % от
предвидените за промяна площи са налице Заповеди за промяна на
предназначението, които промени са отразени в Картата на възстановената
собственост, както и в изготвящият се в момента нов Горскостопански план на
Община Трън.
Предприятието осъществява своята стопанска дейност основно съгласно
чл.112 от Закона за горите чрез предоставяне ползването на дървесина от
горските територии чрез продажба на стояща дървесина на корен.
IV. Финансови резултати
През 2021г. бяха проведени 19 бр. процедури за предоставяне ползването
на стояща дървесина на корен от общинските горски територии посредством
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търг с явно наддаване на обща стойност 1470657 лв. без ДДС, от които 3бр.
процедури на стойност 358992 лв без ДДС за осигуряване на дърва за огрев на
физически лица, с постоянен адрес на територията на общината.
Както през последните няколко години, така и през 2021г. приоритетно се
обслужваха насаждения с влошено санитарно състояние и осъществяване на
ползването от тях чрез извеждане на санитарни сечи, след одобрение на
съответните план-извлечения за промяна интензивността и вида на сечта и/или
Сведения за издаване на предписания от РДГ Кюстендил относно констатираните
повреди по иглолистните култури и насаждения.
Съобразно изискванията на дърводобивния и дървопреработвателен бранш и
в изпълнение на Годишният план за добив на дървесина през 2021г. беше
осъществено ползване на дървесина от общо 195 бр. насаждения, иглолистни и
широколистни, за които са издадените съответно позволителни и разрешителни за
сеч за обща площ 332 ха/3320 дка/ и 46 739 пл.к.м лежаща маса, от които
санитарни сечи на площ 202 ха/2020дка/ и 43076 пл.к.м. лежаща маса, отгледни
сечи-45,76 ха/4576дка/ - 4352 пл.к.м. лежаща маса и възобновителни сечи – 86,32
ха/8632 дка/ –5802 пл.к.м. лежаща маса дървесина.
В резултат на гъвкавата лесовъдска намеса и управленска политика на ОП
Трънска гора през 2021 г. бе усвоена дървесина от насаждения с обща площ в
размер на 179 ха/1790 дка/, от която са добити 5426 пл.к.м. широколистна
дървесина и 29374 пл.к.м. иглолистна дървесина. Общо добита дървесина е 34800
пл.к.м лежаща маса.
Приходите от цялостната дейност на предприятието през 2021 г. възлиза на
1 222 242 лв. с ДДС.
Разходите за управление и осъществяване на цялостната стопанска дейност на
ОП „Трънска гора“ възлизат на 439 272 лева.
V. Здравословно състояние на горите
През последните 9 години рязко се влоши здравословното състояние на
иглолистните култури и насаждения на територията на общината, което се
превърна в основен проблем и обект на дейност. На територията на Общинско
предприятие „Трънска гора” се провежда непрекъснато наблюдение за
здравословното състояние на горите. Вследствие на масовото нападение на
върхов корояд като цяло на територията на страната запасите от бял бор
намаляха значително, а увредената дървесина се усвоява поетапно и
своевременно.
През 2021г. не са установени нови огнища на зараза, добив се извършва
предимно в стари огнища с изсъхнала вече дървесна маса, а освободените площи,
вкл. и тези следствие на пожара през 2012г. се характеризират с много добро
възобновяване, наблюдава се както възобновяване с иглолистни дървесни видовебял и черен бор, така и възстановяване с естествените за месторастенията
широколистни дървесни видове –бк, дб, гбр, ак.
Въпреки това през 2019г. започнахме процеса на залесяване на определени
площи чрез собствено финансиране. След извършване на инвентаризацията през
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2021/2022г. и с изготвянето на новият Горскостопански план на предприятието ще
бъдат посочени действително нуждаещите се от залесяване площи и направени
необходимите за това процедури.
На територията на Общинско предприятие „Трънска гора” се провежда
непрекъснато наблюдение за здравословното състояние на горите. За
констатираните повреди са подадени и въведени в информационната система на
ИАГ 62 бр. сигнални листове за нансени щети от абиотични и биотични фактори в
подотдели - собственост на община Трън. Успоредно с тях своевременно са
изготвени и представени в РДГ Кюстендил План извлечения за промяна вида и
интензивността на сечта или Сведения за издаване на Предписание за извеждане
на санитарна сеч.
VI. Основна задача:
Основна задача на Общинското предприятие е задоволяване нуждите на
местното население с дърва за огрев на база изготвени списъци на постоянно
живущи физически лица на територията на общината, желаещи да закупят дърва
за огрев на преференциални цени. Трудностите, които имаме в тази посока са
много, но най-съществената от тях е поддържането на ниска цена на дървата за
огрев предвид финансовото състояние на местните хора в района, което съответно
води до липса на желаещи да извършват тази услуга.
Въпреки това за задоволяване нуждите на местното население с дърва за
огрев през 2021г. Община Трън с решение № 81 /16.06.2021г. на Общински съвет
Трън определи начинът за тяхното осигуряването. Разпределянето на добива и
продажбата на дървата за огрев между няколко изпълнители по региони
чувствително улесни своевременната продажба и доставка на дърва за
отоплителен сезон 2021-2022г. Създадената организация се оказа сполучлива и
печаливша, както във финансов аспект, така и предвид епидемичната обстановка в
страната.
За периода 01.07.2021г. до 30.11.2021г. е извършен добив на дърва, които са
извозени до крайния потребител в размер на 5306 простр. к.м. широколистни
дърва за огрев от бук и гбр на общо 566 бр. домакинства. Общата стойност на
приходите от продажбата на корен на обекти за добив на дърва за огрев за
местното население на Община Трън, които са добити и продадени на физ.лица
през 2021г е 67121 лв без ДДС. Налице е остатък от дървесина, която ще бъде
реализирана през 2022г., както и своевременно ще постъпят приходите от нея.
VII. Рекапитулация на стопанската дейност:
След извършената рекапитулация за 2021г. са отчетени следните добити и
извозени количества дървесина по вид гори, сеч, площ и категория дървесина:

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРЪНСКА ГОРА”
2460 ГР.ТРЪН

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” 25

OP_TRANSKA_GORA@ABV.BG

07731/22-64

Добито при сечта в плътни куб. метри

усвоена площ - ха

Стояща
маса м3

Категории дървесина

Лежаща
маса - м3

Едра - Средна Др Всичко Дърва м3
- м3 еб строите
м3
3
на лна - м
м3

I. ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ
1. Възобновителни СЕЧИ
2. Санитарни сеч по ГСП

0,3
11

2. Санитарни сеч
2.1.Санитарна сеч /ЗТОС/
3. Отгледни СЕЧИ
ВСИЧКО ИГЛОЛИСТНИ

21
2290

5
15
320 1706

20
2026

12,75

20
2039

79 19956 188 19539 3 19730
29 5999 20 5940
5960
15 1695 330 1155
1484
134 29960 862 28355 3 29220

114
22
6
154

19844
5982
1490
29374

28

2081

5139

5139

13

3110

3081

3081

4

296

283

283

45

5487

5422

5426

2918

2918

II. ШИРОКОЛИСТНИ ГОРИ
1. Възобновителни СЕЧИ
2. Техн и принуд.сечи
Б.Отгледни СЕЧИ
ВСИЧКО ШИРОКОЛИСТНИ
От които дърва физ.лица

ОБЩО ИГЛОЛИСТНИ И
ШИРОКОЛИСТНИ

3000

4

4

4

4

179.3 35447 862 28355 7 29224 5576

34800

VIII. Охрана и опазване на горските територии, общинска собственост:
Освен със стопански функции в обхвата на отговорност на ОП „Трънска
гора” са и дейностите по предотвратяване и установяване на нарушения на
разпоредбите на Закона, които са предоставени на петима служители на ОП
„Трънска гора” с лесовъдско образование, които изпълняват всички действия,
делегирани им в Закона за горите и вписани в съответните им длъжности
характеристики.
В тази връзка с опазването на горските територии в предприятието са
заети общо 8 бр. лица, в съответствие с щатното разписание за 2021г.
изискванията на чл. 190, ал.1. от ЗГ.
През годината са извършвани редица проверки на работата на предприятието
от контролните органи, в които са констатирани и дадени положителни оценки по
отношение спазване на нормативните изисквания при работа и организиране на
лесовъдските и управленски дейности в ОП Трънска гора“.
В процеса на осъществяване на дейностите по предотвратяване и
установяване на нарушения в общинските горски територии през 2021г. са
извършени около 76 бр. проверки на обекти, като 44 бр. са в обекти за добив на
дървесина, за които са изготвени входирани констативни протоколи от
служителите по опазване на ГТ, от които 10 бр. са с констатирани нарушения по
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чл.266, ал. 1 от ЗГ и съставени АУАН и съответно издадени наказателни
постановления съгласно чл. 275, ал.1, т.1 от ЗК и чл 53, ал.1 и 2 от ЗАНН.
. На територията на ОП не са установени нарушения на разпоредбите,
касаещи строителството в горските територии, ползването на недървесни горски
продукти и паша на селскостопански животни.
Достъпът до горските територии, собственост на община Трън се
осъществява при условията и по реда, регламентиран в Наредба № 1/30.01.2012 за
контрола и опазване на горските територии на МЗХ и МВР.
След направеният обстоятелствен анализ на дейността по опазване на
общинските горски територии за 2021г. след делегираните права по Закона за
горите и Наредба 1/30.01.2012г. и съобразно предоставените ни пълномощия, се
констатитира намаляване броя на нарушенията, свързани с незаконни ползвания и
увреждания. По-голямата част от нарушенията касаят спазването на правилата за
сеч и добив на дървесина от обекти, отдадени за ползване на стояща дървесина на
корен.
В ОП „Трънска гора” е създадена цялостна организация по опазване на
горските територии, собственост на община Трън при спазване на всички
нормативни документи и правила, касаещи дейността, която включва регулярни
проверки на всички насаждения, обект на добив от упълномощените длъжностни
лица чрез изготвяне на Констативни протоколи за състоянието на сечта с
препоръки и мерки за нейното подобряване.
В заключение, след направената равносметка на изминалата 2021г. може да се
каже, че Годишният план за изпълнение на всички дейности е преизпълнен освен
като финансови показатели, реализиране на максимално количество увредена
дървесина, с което е минимизирана в максимална степен загубата на дървесен
ресурс, вследствие заразата от корояд, успешно и своевременно задоволяване на
нуждите на местното население на общината с дърва за огрев на изключително
социална цена, така и по отношение на подобряване на организацията на работа,
контрола и опазването на горските територии и с ясното съзнание за ролята и
мисията, която всички ние имаме в качеството си на добър стопанин на зеленото
богатство на Община Трън.
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