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Писма от АОГ от 23 октомври и 15 ноември

Уважаеми г-н Тодоров,
Уважаеми г-н Томанов,
Благодарим Ви много за Вашите писма, в които ни информирате за реорганизацията на 
АОГ, за Вашият политически успех в България и за бъдещите цели, които си поставяте, 
както и относно политиката на ЕС. 

Ние имахме удоволствието да приемем г-т Томанов придружаван от г-н Симеонов като 
представител на АОГ в нашето конструктивно заседание на ЕФОСГ (FECOF) на 16 
ноември 2012г.. Освен това, ние с радост научихме, че Вие желаете да участвате активно 
и да се включите по-пълноценно в ЕФОСГ (FECOF) в бъдеще. 

Ние бихме желали да Ви поздравим сърдечно за успехите Ви относно политиката Ви за 
горите в България. Стъпката относно постигане на равенство между общинските гори и 
държавните гори е много важна. От нашия личен опит, ние бихме желали да Ви 
окуражим да осигурите и поддържате самостоятелен и независим интерес към 
групирането за общинските горски стопанства. 

Вашите критики относно политиката на ЕС, които са за слабо съгласуване и слаба 
пригоденост към проблемите с горите са абсолютно точни от наша гледна точка. Това 
положение се дължи на факта, че според ЕС договорите, няма самостоятелен орган в 
Европейския съюз занимаващ се с политиките за горите, и че от държавите – членки се 
очаква сами да ги регулират в рамките на принципа на субсидиарност. Но днес, ние сме в 
ситуация, където повече от 300 юридически източници на ЕС се занимават с проблеми за 
горите или са повлияни от такива. Ето защо ЕФОСГ (FECOF) изрично поддържа строгата 
и интегрирана политика относно горите, която е от компетентността на ЕС Комисията, за 
да покаже адекватното важността на горите и устойчивото управление и да ги защити, за 
да ги равнопостави с други искания (напр. за околната среда, енергийна и 
селскостопански политика). 
Ние зависим от това, ангажирани членове да присъстват на представянето на интересите 
ни по отношение на общинските гори, което е целта на ЕФОСГ (FECOF). 
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Присъединяването на други общински горски асоциации ще бъде голяма подкрепа в това
начинание. Ето защо ще бъдем щастливи, ако препоръчате ЕФОСГ (FECOF) и спечелите 
нови членове, например в Източно Европейския регион. 

В следващите месеци, важни процеси и решения по няколко свързани въпроси за ЕС са на 
дневен ред (наред с други като Общата селскостопанска политика, НАТУРА 2000,
Европейска Стратегия за горите). Това са въпроси, към които ние искаме да се 
присъединим и очакваме от Вас да си сътрудничим. 

Моите почитания

Франц Шреве 
Президент на ЕФОСГ (FECOF)


