
Д О К Л А Д

За международната дейност на АОГ 

за периода от учредяването й до март 2009 г

.

На проведеното заседание на Управителния съвет на АОГ, състояло се 
на 04.12.2008 г. в гр. Ихтиман бе взето решение и ми беше възложено да 
осъществя контакт с Европейската федерация на горските общини с цел 
бъдещо присъединяване на АОГ към Европейската организация, която 
обединява сродни на нашата асоциация, организации на общини собственици 
на гори от страните членки на Европейскя съюз.

В изпълнение на поставената задача на 10.12.2008 г. посетих гр. Брюксел 
заедно с председателя на „Булпрофор“ и осъществих контакт с FECOF ( 
Федерация на европейските горски общини ) и с г-н Ханс-Алберт Летер –
форест директор към FECOF. Бяха ми предоставени Устава на FECOF и 
основна информация за европейската федерация на горските общини, 
принципите на работа и целите и задачите, които стоят пред FECOF.

Пътуването до Брюксел беше финансирано от „Ветовска гора“ ЕООД –
общинско горско търговско дружество на Община - Ветово, без да се разходват 
средства на АОГ, които засега се акумулират само от членския внос на 
общините членки и одобрения бюджет нямаше предвидени средства за 
международна дейност. В качеството си на Общинска горска структура и на 
главен секратар на АОГ отправям призив към онези свои колеги, които 
управляват подобни на нашата горска структура в община Ветово да 
подпомагат дейността на Асоциацията.

В резултат на това посещение , в края на месец януари 2009 г. получихме 
официална покана от г-н Хериберт Киш – Президент на FECOF да вземем 
участие в председателски съвет на FECOF на 09.03.2009 г. в гр. Брюксел. На 
заседанието на УС на АОГ, проведено на 12.02.2009 г. в гр. Тетевен се взе 
решение да се отзовем на тази покана. Делегация на АОГ под ръководството на 
Председателя- г-жа Маргарита Петкова посети гр. Брюксел на 09.03.2009 г и 
взе участие в работата на председателския съвет.



Делегацията беше приветствана сърдечно от членовете на съвета и след 
презентацията, която нашият председател г-жа Петкова направи, Асоциация 
Общински гори беше приета единодушно като редовен член на Федерацията 
на Европейските горски общини. 

С чувство на удовлетворение уведомявам Общото събрание, че според 
Устава на FECOF, г-жа Петкова е вицепрезидент на Европейската федерация. 
С това си членство нашата организация  пряко ще участва във формирането на 
европейските горски политики и директивите на европейската комисия, тъй 
като FECOF е извоювала правото си неин представител да участва в работните 
органи на Европейската комисия по проблемите на горите и горския сектор в 
Европа.

Посещението в горската къща /така се нарича офиса на FECOF в 
Брюксел/ беше успешно и постигна своята цел – пълноправно членство във 
FECOF. Разходите по пътуването са поети от дарители, съмишленици на АОГ, 
на които бяха издадени съоветните свидетелства за дарение, а дарените от тях 
суми са отразени в приходната част на бюджета на АОГ за 2009г.

Благодаря за вниманието Ви!

Главен секретар на АОГ: .............
                                                                                                        /инж.Иван Гройчев/


