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Д  О  К  Л  А  Д
За дейността на Контролният съвет и за изпълнението на бюджета 

на Асоциация общински гори  за 2012 година

      Уважаеми дами и господа,

      В изпълнение разпоредбата на Чл.29, ал.3, т.5 от Устава на 
Асоциация общински гори, представям на вниманието Ви този доклад 
за резултатите от контрола, който Съветът извършва върху дейността 
на изпълнителните органи на АОГ през 2012-та година.

      1. По дейността на Управителния съвет и на Изпълнителния 
директор.
      Петото Общо събрание на АОГ, проведено 20.03. 2012г., със свое 
решение , прие Работен план и Бюджет на Асоциацията, с които 
определи действията, които изпълнителните органи е необходимо да 
извършат през 2012 година. За постигането на максимален ефект от 
дейността на Контролния съвет, контролирането беше организирано по 
метода на перманентност и превенция, което се осъществи главно чрез 
провеждането на съвместни заседания на Управителния и Контролния 
съвети, където в процеса на обсъждане на различните въпроси от 
дневният им ред и вземането на съответните решения, членовете на 
Контролния съвет осъществяваха функциите си по контрола, вменени 
им от Устава на АОГ. В неформален порядък Изпълнителният 
директор периодично информираше членовете на Контролния съвет по 
всички въпроси, свързани с действията му по изпълнение на Работния 
план.



      След Петото Общо събрание, в изпълнение на предварително 
възприет график, Управителния съвет е водил редовен организационен 
живот, с което е създавал необходимите предпоставки на 
Изпълнителния директор за изпълнение на функциите му.

      
      2. По изпълнение на бюджета и финансовата дисциплина.
      За установяване на изпълнението на Бюджета на АОГ за 2012-та 
година и финансовата дисциплина, по наше разпореждане беше 
извършена финансова проверка. Не са констатирани нарушения на 
финансовата дисциплина по отношение на счетоводната отчетност, 
целесъобразността и икономичното изразходване на финансовите 
средства. Не са установени нарушения на Закона за счетоводството, 
националните счетоводни стандарти, Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел и другите нормативни разпоредби.
      При анализа на изпълнение на бюджета Контролния съвет установи 
следното:
     1.В приходната част общо постъпленията са 59318 лева –  92,11% от 
планираните 64400 лв. По елементи: – Приходите от членски внос за 
2012г. са 55734 лева, което е 91,81%. Приходите от членски внос за 
минали години е 1744 лв. Преходният остатък от бюджетната 2011 
година е 951 лв. Като дарение в приходната чест са постъпили 889 лв.
Така неизпълнението в приходната час от бюджета се дължи главно на 
отказът на някои общини да погасят задълженията си за минали години
в размер на 1000, както и от не внесен членски внос за 2012 година в 
размер на 4971 лв – общо 5971 лв.
    2. Членският внос, като единствен източник в приходната част на 
Бюджета, е постъпвал неравномерно и от някои общини с голямо 
закъснение, което е създавало тродности при изпълниние на Работния 
план.  
     3. В разходна част. В изпълнение на дейностите от Работния план, 
през 2012 г. са направени разходи общо в размер на 52997 лв., което е 
82,3% изпълнение спрямо планираните и  95,1% спрямо раелните 
приходи. Неизпълнението в разходната част е 6321 лв., което се явява 
като преходен остатък, който правилно е включен в приоходната част на 
бюджета за 2013 година.
    Към този доклад, като негова неразделна част е приложен и докладът 
за резултатите от извършината финансова проверка на Асоциацията.



     Контролният съвет дава положителна оценка за дейността на 
Изпълнителния директор за прецизното управление на бюджета и 
прави следните препоръки:
- Изпълнителният директор да проявява по-голяма настойчивост при 
отправянето на поканите към кметовете на общините – членове на АОГ 
своевременно да превеждат по сметката на Асоциацията членския си 
внос.
- В своята бъдеща работа Изп.Директор да продължи да управлява 
бюджета на АОГ прецизно и като спазва принципа на 
приоритетността, да не допусне преразходи по отделните пера в 
разходната му част.
- Призоваваме всички членове на Асоциация общински гори 
добросъвестно да изпълняват основното си уставно задължение -
своевременно да внасят членския си внос.
      Предлагаме Шестото Общо събрание на АОГ да приеме Доклада на 
Контролния съвет за 2012-та година.

Стара Загора – 11.04.2013 г.
          
                     Контролен съвет      Председател: Пенчо Геров 

                                                         Членове: Христо Христов

                                                                                Пенчо Чанев


