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П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

Асоциация Общински гори (АОГ) е учредена на 25.09.2008 г. Тя е 

сдружение на общините – собственици на гори в Република България, има 

свой Устав, Управителен и Контролен съвет, Председател на УС, 

Изпълнителен директор и Главен секретар. В Общото събрание на 

Асоциацията, което е неин върховен орган, общините са представени от 

техните кметове, като пълномощни представители на общинските съвети.

Председател на УС на АОГ е г-н Живко Тодоров – кмет на Община 

Ст.Загора.

Оперативната дейност се ръководи от Изпълнителния директор 

Инж.Тихомир Томанов – лесовъд с 34-годишна практика в управление на 

различни горскостопански дейности.

Целите, предмета на дейност и приоритетите на АОГ са определени с 

Устава на Асоциацията. Те са следните:

- представителство и защита на общите интереси на своите членове 

пред централните и регионалните органи на изпълнителната власт, пред 

български и чуждестранни обществени организации и други институции по 

всички въпроси, свързани със стопанисването и управлението на горите и 

земите от общинския горски фонд;

- представлява и защитава интересите на своите членове пред 

Народното събрание, Президента на Републиката, Министерския съвет, 

министерствата и централните ведомства, Изпълнителната агенция по горите 

и други държавни органи, имащи отношение към горите и горското 

стопанство;

- разработва предложения за промяна и усъвършенстване на 

законовата уредба в областта на горите и горското стопанство;

- осигурява сътрудничество между своите членове при изработване 

на обща стратегия за управление на общинските гори;



- организира обучение на общински съветници и служители в 

областта на горското законодателство и управлението на горското 

стопанство;

- подпомага общините при изработването на проекти по програмите 

на Европейския съюз и други финансови институции за финансиране на 

дейности в горите;

- организира и поддържа информационна банка за състоянието на 

общинските гори и за движението на горкия фонд на общините;

- изучава българския и чуждестранния опит в управлението на 

общинските гори и го разпространява  сред своите членове;

- осъществява контакти с други обществени организации, имащи 

отношение към горите;

- осигурява гласност и обществена подкрепа на мероприятията, които 

общините провеждат в горите в изпълнение на лесоустройствените проекти;

- осъществява и други дейности, необходими за постигане на целите 

на Асоциацията.

Към този момент в АОГ членуват 53 общини със 250 000 хектара обща 

площ на горите, които притежават. Средногодишното ползване от 1 ха. е

между 1,6 и 2,2 м3, в зависимост от средната възраст на гората за отделните 

региони, средната им пълнота, както и от възприетите турнуси. 

- Общините – собственици на гори и земи от горския фонд на 

страната, осъзнават необходимостта и задължението си за създаване на 

управленски потенциал и структури за стопанисване на горите, съобразно 

изискванията на Закона за горите и Закона за общинската собственост. В 

много от тези общини вече са създадени такива структури и те успешно 

изпълняват целия комплекс от горскостопански мероприятия, планирани с 

лесоустройствените проекти, включително финансирането на лесокултурните 

дейности, възстановяването на стари и строителството на нови горски 

камионни пътища.

София, 2013 г.

Инж.Тихомир Томанов

Изпълнителен директор на АОГ


