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ОТНОСНО: Присъединяване на Община ......................................... към 

Националното сдружение на общините – собственици на гори и земи от горския 

фонд на Република България – Асоциация Общински гори

Уважаеми дами и господа съветници,

След проведено през септември 2008 г. национално съвещание на общините 

– собственици на гори, по проблеми на управлението на общинските гори, възникна 

идеята за сдружаването на общините и на 25.09.2008 г. двадесет общини на свое 

учредително събрание създадоха организация с наименование Асоциация Общински 

гори (АОГ). Приет е Устав, с който са формулирани целите и предметът на дейност, и 

са избрани управляващи органи. Асоциацията е регистрирана като Сдружение с 

нестопанска цел, работещо в обществена полза по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. Към настоящия момент в АОГ членуват повече от 50 общини, 

притежаващи общо над 250 000 хектара гори.

Към тази докладна са приложени: Уставът на АОГ, Поканата, отправена към

нашата община от Изпълнителния директор на АОГ, и Кратка презентация на 

Асоциацията.

Асоциацията вече е фактор в обществените отношения в сектор „Гори” и 

успешно представлява интересите и правата на общините като собственици на гори. 

Вашето членство в Асоциацията ще я направи още по-силна и ще увеличи нейната 

представителност, за да защитава още по успешно интересите на общините като 

новопоявили се собственици на гори и за да докажем заедно на българското 

общество, че както държавата, така и общините са добри стопани на горите в 

Република България.

Предлагам Общинският съвет на нашата община да вземе решение относно 

членството на общината и избора на пълномощен представител и негов заместник.



РЕШЕНИЕ №.....................

На основание Чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА 

Общинският съвет на Община.................................................................., 

Реши:

1. Дава съгласието си Община..................................................., 

като собствик на гори и земи от горския фонд на Република България, да стане член 

на Асоциация общински гори;

2. Определя:

За пълномощен представител в Общото събрание на АОГ:

............................................................................................................................

За зам.-пълномощен представител в Общото събрание на АОГ:

............................................................................................................................

Кмет на Община ...............................................


