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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА АОГ ПРЕЗ 2012 Г.

   Уважаеми дами и господа
   Длаги колеги,

        Представяме на вниманието Ви отчета за дейността на Управителния 
съвет през 2012 година. Този отчет отразява дейността на Управителния съвет, на 
неговия Председател и на Изпълнителния директор на Асоциацията за 
изпълнение на Работния план за 2012-та година, приет от 5-то Общо събрание на 
АОГ, което се състоя на 20-ти Март миналата година в София. С плана е 
предвидено извършването на двадесет и една различни дейности, групирани в 
четири основни насоки. Преди да посочим как  те са изпълнявани ще отбележим, 
че през миналата година, поради изтичане мандата на предишното Общо 
събрание, успешно бе проведена кампанията по сформиране на Новото, с новите 
пълномощни представители на общините в него. Бе избран нов състав на 
Управителния съвет с негови нови Председател и Зам.Председател с 4-годишен 
мандат, съгласно Устава на АОГ.

       
       1.По насока – Организационно-финансови:
    

         Първо. През 2012 година Управителния съвет проведе три присъствени 
редовни заседания и едно неприсъствено по чл.25, т.7 при условията на чл.27, 
ал.1 от Устава за гласуване приемането на нови членове на АОГ.
          Второ. За организационното укрепване на АОГ и нарастване на влиянието 
й, основно чрез привличане на нови членове, Изпълнителният директор 
осъществи многобройни контакти с голяма част от общините – собственици на 
гори, на които бяха разяснявани ролята и мястото на нашата Асоциация в 
обществените отношения в Страната и необходимостта от активното участие на 
всички общини в нейния организационен живот. До общините-собственици на 
гори бяха изпращани покани за присъединяване, придружени с учредителните 
документи на Асоциацията. През миналата година за редовни членове на АОГ 
бяха приети нови шест общини – Лясковец, Средец, Доспат, Хаджидимово, 
Симитли и Сандански. От името на всички нас сърдечно ги приветстваме с добре 



дошли като им пожелаваме активна дейност и успехи за постигане целите на 
нашето Сдружение. Към този момент към 20-те общини-учредители, 
новоприсъединилите се са вече 35 и общият брой на членовете на АОГ е 55 с 
обща площ на, притежаваните от тях, гори над 262000 хектара. Действията за 
привличане на нови членове и занапред ще бъдат наш приоритет, като един от 
факторите за нарастване на представителността и ролята на АОГ.

     2. По насока „Представителни”.
     През годината новия Управителен съвет продължи успешно да 

представлява, нарастващия брой на общините членове на АОГ и не само тях, 
като на многобройните формални и неформални срещи на Изпълнителния 
директор с различните правителствени и неправителствени формирования, както 
и при участието му в многобройните техни инициативи и работни групи, 
интересите на всички общини – собственици на гори бяха успешно отстоявани. 
Подробното им изброяване тук би отнело не малко време, но ще трябва да посоча 
основните. 
         Поради продължаващото бавно изработване и приемане на различните 
наредби,    произтичащи от новия Закон за горите,   постоянна наша грижа беше   
/ продължава и сега / да настояваме пред ръководствата на МЗХ и на ИАГ този 
процес да бъде ускорен. Това забавяне е проблем, защото новостите в Закона се 
реализират чрез наредбите и липсата им го прави не действащ в практиката.
         По-нататък, в резултат на позицията и изявите на АОГ при участието на 
нейни експерти  в органите за наблюдение на изпълнението на Програмата за 
развитие на селските райони, периодично се правеха различни промени в 
Наредбите за отделните мерки от Програмата и до известна степен доведе до 
активизиране  дейността на ДФ „Земеделие“.

         През миналата година АОГ възстанови активното си участие в 
дейността на Федерацията на европейските горски общини - FECOF, където 
предстои да бъдат предприети инициативи за засилване на самостоятелността на 
Горските политики в Европейската комисия от общата й Селскостопанска 
политика /ОСП/.    

     3. По насока информационно-образователни.
     С приемането на новият Закон за горите правата на общините – собственици 
на гори и на другите видове собственици са изравнени с тези на държавата, в 
качеството й на собственик. Но тези права пораждат и съответно големи 
отговорности на собствениците и понеже горите на държавата и тези на 
общините, не са притежание на определено физическо лице, а на съответното 
общество, то те се явяват като „обществени гори“. Чия е тогава отговорността 
за начина на тяхното управление? Тя не може да бъде на съответното общество. 
Де юре собственик на една общинска гора е Общинският съвет, който определя 
формата на управление и стопанисване на горите му и отговорността на субекта, 
на когото е доверено това управление е пред Общинския съвет. Интересът на 
цялото общество за състоянието на горските територии е защитен със Закона за 
горите, чийто разпоредби са задължителни за изпълнение – от собствениците, от 
стопаните, от горските предприемачи и от всички, който се докосват до гората. 
Ето защо е и необходимо, и задължително, собствениците да познават 



особеностите в характеристиките на горските си имоти, за да могат правилно да 
оценяват поведението на стопаните, които са назначили да управляват техните 
гори. Благодарение на това познание могат да се изграждат принципните 
взаимоотношения между собственика на гората, от една страна и нейния 
оправомощен стопанин – от друга. Следователно отговорността за 
добросъвестното и законосъобразно управление и стопанисване на горите на 
една община, както и за резултатите от това, се носи от, наетия от общината  
стопанин, който може да бъде физическо или юридическо лице. И тази 
отговорност лицето /стопанина/  носи пред Кмета на общината и пред 
Общинския съвет. Това е главното обстоятелство което трябва да се има предвид 
от кметовете и общинските съвети при избора на модела на управление на 
горските им територии. Важно е да се доизясни, че когато управлението е 
възложено не на субект който да е юридическо или физическо лице, а е на 
служител в общинската администрация, то за поведението последния носи 
отговорност пред кмета на общината, а пред Закона - тази отговорност се носи 
директно от Кмета на Общината.     

За да бъде заострено вниманието на кметовете и на председателите на 
общинските съвети, по наша инициатива и с наше активно участие
Изпълнителната агенция по горите организира четири регионални съвещания, 
които бяха администрирани от съответните областни управители и в работата им 
взеха участие общо 251 участници, от които : 10 областни и заместник областни 
управители, 52-ма кметове и зам.кметове, 30 председатели и зам.председатели на 
общински съвети и 159 ръководители на отдели и други специалисти в 
общинските администрации от общо 160 общини. Резултатите от тези 
съвещания нашия изпълнителен директор анализира в нарочна статия в 
специализираното списание „Гора“.

След продължителни обсъждания с кметовете и общинските съвети в три 
общини – Сунгурларе, Сливен и Средец, с помощта и на подходяща 
консултантска организация, в тези общини успешно бяха изградени общински 
структури за управление на гори. В резултат – рязко се интензифицираха 
горскостопанските дейности в горите им и бяха реализирани значителни 
финансови приходи от тях, без да споменаваме броя на новооткритите работни 
места, както за специалисти, така и за работници. 

4. По насока „Подпомагане на общините за използване на 
„еврофондовете“.

        В тази насока от Работния план за 2012 година бяха определени три 
дейности, които имат перманентен характер и те са подпомагане: първо - при 
анализа на характеристиките на горските територии от гледна точка на 
изискванията на различните мерки от ПРСР, второ - при изготвянето на 
съответните проекти и трето - при провеждането на процедурите по възлагане на 
вече утвърдени проекти. Полезността, обаче за общините, уважаеми колеги, от 
такова подпомагане, може да бъде на лице само при предприета инициатива от 
тяхна страна.

Характера на взаимоотношенията между общините-бенефициенти на 
Програмата от една страна и ДФ„Земеделие„ – от друга, са анализирани на почти 
всяко от заседанията на УС, взимани са съответни решения, провеждани са 



срещи, както с ръководството на Фонда, така и с представители на управляващия 
орган – МЗХ. Много  общини успешно вкараха проекти и предстои тяхното 
реализиране. Резултатите от изпълнението на целите на ПРСР ще бъдат предмет 
на широко обществено обсъждане след по-малко от една година.  Вече настъпи 
времето Асоциацията да отправи поглед към следващия програмен период 2014-
2020 година. Двама наши експерти – изпълнителният директор инж. Томанов и 
директорът на Общинското предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси“ в 
Сливен инж.Симеонова са включени в Тематичната работна група на МЗХ за 
разработвана на новата ПРСР за следващия програмен период. На електронната 
поща на АОГ могат да се правят предложения и препоръки, за да може по-
успешно Програмата да бъде очистена от грешките на предишната.
     
     Уважаеми колеги,
    
    Главният извод, който можем да направим в този отчет е, че с активните си 
действия през цялата 2012-та година новоизбраният Управителният съвет и 
Изпълнителният директор, успешно постигат целите от Устава на Асоциацията.

     В изпълнение на разпоредбата на Чл.19,ал1,т.8. от Устава предлагаме 
Четвъртото общото събрание да утвърди отчета на Управителния съвет на АОГ 
за 2012 година.

       11.04.2013 г.                                   Живко Тодоров
       Гр. София                                        Председател на УС на АОГ
                                                                 Кмет на Община Стара Загора


