
 
 

Д О К Л А Д 
 

 

за изпълнението на финансовия план на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП гр. Шумен 

към 31.12.2021г. 
 

 

1.  Финансово състояние 
Разглежданият отчетен период е четвърто тримесечие на 2021 г., съгласно представените 

финансови отчети към 31.12.2021 год. При анализа са ползвани данните от изготвения  Отчет за 

изпълнение на Финансовия план към 31.12.2021 г. и извлечения от счетоводните сметки отчитащи 

приходи,разходи,активи и пасиви.  Предприятието реализира общи приходи в размер на 46 174 хил. 

лв.,което е 94,59% изпълнение на ФП.  Анализът на структурата на всички приходи показва, че 

приходите от продукция – продажба на дървесина, съставляват 79,98% или общо 36 931 хил. лв. 

Приходите от дейности в горите са 1504 хил. лв. или 3,26% от всички приходи. Приходите от 

ловностопанска дейност са 871 хил.лв или 1,89% от всички приходи за периода.  Приходите от 

странични дейности са 5 065 хил. лв. или 10,97% от всички приходи.  Приходите от 

административно-стопански дейности са 1 802 хил.лв или  3,9% от общите приходи за периода. 

Отчетените общо разходи по отчет на финансовия план са в размер на 45 373 хил. лв.,което е 

93,46% спрямо ФП. С най-голям дял са административно-стопанските разходи в размер на 27 586 

хил.лв., или 60,8% от всички разходи. Следват разходите от ползване на дървесина – 9 929 хил.лв 

или 21,88%. Разходите от странична дейност са в размер на 3 594 хил.лв, което представлява 7,92% 

от всички разходи. Разходите от ловностопанска дейност – 2 182 хил.лв и от дейности в горите – 

2082 хил.лв съставляват съответно 4,81% и 4,59% от общите разходи. 

По икономически елементи, структурата на разходите включва: 

Разходи за суровини и материали – 3 551 хил.лв и за външни услуги – 13 048 хил.лв. Общо 

съставляват 36,63% от всички разходи. Разходите за персонала – възнаграждения и осигуровки – са с 

най-висок дял в общия размер на разходите, 21 843 хил.лв или 48,2%. Разходите за амортизации и 

обезценки са 2 943 хил.лв или 6,49%. Другите разходи са в размер на 3 448 хил.лв, което е 7,61% от 

общите разходи,намаление на запасите от продукция и незавършено производство – 476 

хил.лв.,1,05%. Финансовите разходи са в размер на 10 хил.лв или 0,02% от всички разходи. 

Общият финансов резултат за периода е счетоводна печалба в размер на 801 хил. лв. ,което е 

300 % изпълнение на ФП. 

Краткосрочните вземания от клиенти  са общо в размер на 939 хил. лв. Общата стойност на 

задълженията към доставчици е 506 хил. лв. и не са в просрочие. 

Коефициентът на ефективност на разходите е 1,0175, т.е. срещу 100 лв. разходи са 

реализирани 101,75 лв. приходи.  

 

   Коефициенти на ликвидност: 

   Коефициент на обща ликвидност               2,39 

   Коефициент на бърза ликвидност               2,07 

   Коефициент на незабавна ликвидност       1,81 

Видно от горните коефициенти, предприятието е в добро финансово - икономическо  

състояние. 



Средносписъчната численост на персонала на ДП е 923 човека, в т.ч.: 284 бр. 

административен персонал, 508 бр. персонал, зает в стопанската дейност и 131 бр. работници. 

Спрямо ФП общата численост е със 73 бр. по-малко.  

Отчетената средна месечна работна заплата за предприятието е 1 620 лв. По категории 

персонал е както следва: 

Административен персонал                        1 928 лв. 

Персонал, зает в стопанската дейност       1 601 лв. 

Работници                                                     1 026 лв.  
 

2. Фонд „Инвестиции в горите”, Фонд „Резервен“, Инвестиционна 

програма.  
            За отчетния период държавното предприятие отчита приходи по фонд „Инвестиции в горите“  

на обща стойност 1 229 160 лв., в т.ч., съгласно ПМС № 343/15.12.2011г., последно изм. 07.07.2020 в 

размер на 1 157 335 лв. и 72 000 лв. получени приходи под формата на възстановени разходи от 

предходни години.  От фонд „Инвестиции в горите” за периода са изразходвани средства в размер на 

979 056 лв. Средствата във Фонда  към 31.12.2021 год. са в размер на 12 098 826 лв. 

Във Фонд „Резервен“ не са начислявани средства, а наличните средства във фонда към 

31.12.2021г. са 2 037 382 лв. Неразпределена печалба от минали години няма. 

 

Отчет за изпълнението на инвестиционната програма по ФП 

 

Разрешени от МЗХГ средства за строителство на пътища от фонд ИГ през 2021г. –    0 лв.  

Разрешени от МЗХГ средства за залесяване от фонд ИГ през 2021г. – 985 227 лв. 

Разрешени от МЗХГ собствени средства за закупуване на ДМА през 2021г – 572 918 лв. 

            Разрешени от МЗХГ средства по Европейски програми за закупуване на ДМА – 810 600 лв. 

            Отчетените разходи по инвестиционната програма за 2021 г. със собствени средства в размер 

на 965 827 лв., за: 

- строителство на сгради за 29 381 лв. 

- закупуване на ДМА в размер на 449 011 лв., в т. ч. транспортни средства за 285 006 лв. и 

специализирана техника  за 92 730 лв.; 

           - комптри и софтуер за  10 816 лв.; 

           - друго оборудване  за   60 459 лв.; 

- основен ремонт – 48 776 лв.; 

- изготвяне и изработка на горскостопански план - 423 040 лв.; 

 - горска сертификация – 15 619 лв. 
 

Отчетени са разходи за закупуване на специализирана горска техника със средства по две  

Европейски програми в размер на 816 926 лв. 

   

Разходите от фонд „Инвестиции в горите” за периода са в размер на 979 056  лв., в т.ч.: 

I. За строителство на горски пътища –   371 094  лв. 

II. За залесяване  –  570 469 лв. 

в т.ч.: 

            За залесяване  – 37 124 лв. 

            За семепроизводство  –  5 826 лв. 

За подпомагане на естественото възобновяване – 113 957 лв. 

За почвоподготовка – 92 386 лв. 

За отглеждане на култури – 226 066  лв. 

За попълване на култури – 42 237 лв. 

За горски разсадници – 23 535лв. 

За почистване на площи за залесяване – 27 002лв. 

За ограждане на култури – 2 336 лв. 

III. За закупуване на горски територии 37 493 лв.  

 

 



3. Ползване на дървесина 
Средногодишното ползване на дървесина по горско-стопански планове от горските територии - 

държавна собственост е 662 272 куб. м. Планираната реализацията на дървесина по финансов план 

на предприятието за 2021 г. е общо 628 061 куб. м, или 94% спрямо ЛУП. 

Към 30.12.2021 г. са реализирани общо 592 136 м
3
, или 94 % изпълнение на планираното за 

годината количество по финансов план.  

Реализацията на стояща дървесина на корен за годината е общо 204 284 м
3 

(34,39% от общата 

реализация). Средната отчетена цена за реализацията на стояща дървесина на корен след проведени 

процедури е 52,09 лв./м
3
, при разчетена средна цена в размер на 53,01 лв./м

3
. 

От склад са реализирани 377 488 м
3 

дървесина, в т.ч. на местните преработватели, на фирми по 

ценоразпис, на заводите – преработватели на технологична дървесина, дърва за отопление за 

населението и др. Средната продажна цена на добитата дървесина от временен склад към 31.12.2021 

г. е 68,84 лв./м
3
. Добитата дървесина по реда на чл. 116 „б“ от ЗГ за нуждите на ТП ДГС/ ТП ДЛС е 

348 м
3
, а тази по реда на чл. 193 от ЗГ – 10 016 м

3
. 

За посочения период, чрез възлагане услугата сеч и извоз на дървесина са добити са 325 498 

пл.куб.м дървесина. Средният разход за добив на дървесина за периода е 21,97 лв./м
3
, при разчет от 

22,50 лв./м
3
. Добитата дървесина със собствени работници е 14 209 м

3
. 

Продажбата на дървесина на търговци се извършва след провеждане на публично оповестени 

търгове, което е правилен начин за намиране на реалната пазарна цена на дървесината, в т.ч. за 

периода на електронни търгове са продадени общо 65 957 пл.м
3
 дървесина. 

 

4. Лесокултурни дейности, опазване и защита на горските територии 
4.1. Залесителни дейности.  

4.1.1. Залесяване – През 2021 година общо за предприятието са предвидени за залесяване 1449 

дка, като към 31.12.2021 г. са залесени 776 дка ( 53,6%) на обща стойност 165 350 лв.  

Неизпълнението на предвидените залесявания се дължи на неблагоприятните климатични 

условия, а именно падналите валежи от началото на м. ноември, които продължиха периодично до 

края на годината и условия за извършване на на почвоподготовката на  площите за залесяване, бе 

невъзможно. Основно това са площи по подмярка 8.4. от ПРСР, което доведе до анексиране на 

договорите с краен срок за изпълнение 15.04.2022 г. Видно от ФП за 2022 г. площите предвидени за 

залесяване са почти два пъти от предвидените по ГСП. 

Отчетеният среден разход за залесяване на единица площ е 213 лв./дка, при разчетени 263 

лв./дка. 

Средствата за компенсационно залесяване на 263 дка са в размер на 50 649 лв. 

Изразходваните средства за залесяване на 228 дка от Фонд „Инвестиции в горите“ за периода са 

в размер на 37 124 лв., като от тях 19 365 лв. са за съфинансиране на залесяване на 137 дка по 

проекти на програма LIFE+ на Европейския съюз. С европейски средства по проекти на програма 

LIFE+ на Европейския съюз е финансирано залесяването на 10 дка на стойност 2 179 лв. 

По подмярка 8.4. на ПРСР са залесени 285 дка на стойност 75 361лв., финансирани с 

европейски средства. 

Собствените средства са в размер на 37 лв. 

4.1.2. Почистване на площи за залесяване - при годишен разчет 1 985 дка, са изпълнени 1 620 

дка при среден разход 190 лв./дка. Общата стойност е 308 334 лв, от които 27 002 лв. от ФИГ (в т.ч. 

26 581 лв. за съфинансиране на 266 дка по проекти на програма LIFE+ на Европейския съюз), 15 537 

лв. средства от компенсационно залесяване (139 дка), 1 042 дка на стойност 251 309лв., финансирани 

по подмярка 8.4. на ПРСР, 117 дка на стойност 5 879,13 лв., финансирани с европейски средства по 

проект на програма LIFE+ на Европейския съюз и 47 дка на стойност 8 607лв. собствени средства. 

4.1.3. Почвоподготовка - при годишен разчет 2 194 дка, са изпълнени 1396 дка при  среден 

разход 246 лв./дка.  

Общата стойност е 343 290 лв,, от които 45 370 лв. са средства от компенсационно залесяване 

(226 дка), 194 928 лв. финансирани по подмярка 8.4. на ПРСР (781 дка) и 92 386 лв. - от ФИГ (357 

дка), от които 85 383 лв. за съфинансиране на проекти на програма LIFE+ на Европейския съюз (282 

дка), 10 593 лв. европейски средства по проекти на програма LIFE+ (32 дка) и 13 лв. собствени 

срества. 



Причините за неизпълнението и на дейностите по почистване на площите и почвоподготовка са 

същите, описани при залесяванията.  

4.1.4. Отглеждане на култури – Планираното отглеждане за 2021 г. е 6 706 дка, като към края 

на 2021 г. са извършени дейности върху 5 913 дка. на обща стойност 334 794 лв., в т.ч. 226 066 лв. от 

ФИГ (от които 32 632 лв. за съфинансиране по проект на програма LIFE+), 98 252 лв. от 

компенсационно залесяване, 5 850 лв. европейски средства, по проект на програма LIFE+ на 

Европейския съюз и 4 627 лв. собствени средства. 

4.1.5. Попълване на култури – При разчет от 197 дка са попълнени 257 дка на обща стойност 

61 069 лв., съответно от ФИГ – 42 237 лв.,  компенсационно залесяване – 18 107 лв., както и 725 лв. 

собствени средства. 

4.1.6. Ограждане на култури - При разчет от 2 300 л.м. са изпълнени 2 300 л.м. на обща 

стойност 4 753 лв., от които 2 336 лв. за съфинансиране по проект на програма LIFE+ (990 л.м.), 

1 558 лв. с европейски средства по проект на програма LIFE+ (660 л.м.) и 859 лв. от компенсационно 

залесяване (650 л.м.). 

4.1.7. Разсадници – През 2021 г. за производство на 724 620 бр. фиданки в горските разсадници 

на СИДП ДП са изразходвани 203 987 лв., в т.ч. 23 535 лв. със средства от ФИГ за съфинансиране 

производството на фиданки по проекти на програма LIFE+ на Европейския съюз. 

4.1.8. Семепроизводство – От разчетените 14 245 лв., към 31.12.2021 г. са изразходвани 9 634 

лв., от които 5 826 лв. от ФИГ (от които 810 лв. за съфинансиране по проект на програма LIFE+), 381 

лв. с европейски средства по проект на програма LIFE+, 3 400 лв. от компенсационно залесяване и 27 

лв. собствени средства.  

4.2. Стопанисване. 

4.2.1. Отгледни сечи без материален добив – при разчет 2 283 дка, към края на годината са 

проведени отгледни сечи без материален добив върху обща площ 1 141 дка на стойност 29 474 лв., от 

които 62 дка на стойност 700 лв от компенсационно залесяване и 7 961 лв (94 дка) от европейско 

финансиране по проект по проекти на програма LIFE+ на Европейския съюз – „Мерки за опазване на 

малкия креслив орел и неговите местообитания в България ” LIFE 18 NAT/BG/001051 и 20 813 лв. 

собствени средства за отглеждане на 985 дка млади насаждения.  

4.2.2. Подпомагане на естественото възобновяване – през 2021 г. е предвидено да се извърши 

върху 7 797 дка, а изпълнението е 5 375 дка.  

Отчетената средна единична цена за подпомагане на естественото възобновяване е в размер на 

24,35 лв./дка или общо  130 887 лв., от които 113 957 лв. средства от ФИГ (2 918 дка). 

Причината за неизпълнение на подпомагането на естественото възобновяване е от една страна 

субективна, а именно вижданията на ръководството на СИДП първоначално бе да се извършва ПЕВ 

предимно механизирано и върху площи в които вече е проведено изсичане и раздробяване на 

подлесната растителност с Бобкат. След настъпилите промени се взе решение за увеличаване на 

обема до предвиденото във ФП 2021 г. със средства от ФИГ. Имаше малко забавяне от наша страна 

до представяне на предложението за промяна на ФП 2021 г. в едно с предложението за издаване на 

заповед за ползване на средства от ФИГ. Времето напредна, а както знаем най-подходящия сезон за 

извършване на тази дейност, а и на отгледните сечи без материален добив е именно времето на най-

активна вегетация на растенията. Но основен проблем за всички дейности в горите е все по-трудното 

набиране на работна ръка, като най-малкият проблем е заплащането (работната заплата). Проблемът 

с намиране на работници за извършване на дейности в горите се очертава да се задълбочава в 

годините. 

4.2.3. Маркиране – От предвидените за маркиране 742 806 м
3
 дървесина, през периода са 

маркирани 606 997 м
3
 стояща маса, при единична цена за маркиране на дървесина е 0,26 лв./м

3
 или 

общо  158 937 лв. Цената е изключително ниска защото е мобилизиран изцяло щатния персонал на 

стопанствата и разходите са предимно за материали и транспорт. 

4.3. Защита на горските територии. 

4.3.1. Защита от болести и вредители и др. повреди – към момента са извършвани дейности 

по защита от болести и вредители на стойност 2 207 лв. 

4.3.2. Защита на горските територии от пожари – Средствата, усвоени за изпълнението на 

тази дейност към 31.12.2021 г. са в общ размер на 18 904 лв. 

 Извършено е поддържане на 508 759 л.м. минерализовани ивици и 21 830 л.м. лесокултурни 

прегради.  



4.2. Опазаване на горските територии – за опазване на горските територии са заложени 

средства в размер на 297 500 лв., а са изразходвани 218 935 лв.  

 

5. ЛСД 
Изпълнение на приходите и разходите, в. т.ч. вноски по договори за предоставяне на ДУ.  

От заложените 1 144  хил. лв. приходи от ловностопанска дейност, към 31.12.2021 са отчетени 871 

хил. лв. или 76,14 % изпълнение, в. т.ч. 300 хил. лв. от вноски по договори за предоставяне на ДУ и 

наем на ловни бази. Предвидените разходи са на обща стойност 2 249 хил. лв., като в края на 

отчетният период са изразходвани 2 182 хил. лв. или 97,02 % от разчетените. 

 

6. Странична дейност 
Изпълнение на приходите и разходите. 

От заложените приходи по финансов план в размер на 4 887 хил. лв., са изпълнени   5 065 хил. 

лв, което прави 103,64 % изпълнение.  

Изпълнението на разходите: по финансов план – 3 887 хил. лв, а по отчет –  3 594 хил. лв, 

което прави92,46% изпълнение на плана.     
 
 

 

 

Приложения: 

 

1. Отчет за изпълнение на Финансов план към  31.12.2021  г.     

2. Доклад за изпълнението на Финансовия план на СИДП ДП към 31.12.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДИРЕКТОР СИДП ДП:      (П) 

                                           (инж. Ради Иванов) 


