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До
Председателя на
40 –то Народно събрание
,
Уважаеми господин Пирински,
Имаме честта и удоволствието да Ви уведомим, че на 25.09.2008 г.
в гр. Самоков се учреди сдружение на общините – собственици на гори
и земи от горския фонд на Република България с наименование
„Асоциация общински гори” /АОГ/. Приет е Устав и са избрани
Управителен съвет, Контролен съвет и Изпълнителен Директор. За
Председател на АОГ е избрана г-жа Маргарита Петкова – Кмет на
Община Ихтиман, а за Изп.Директор – лесовъдът инж.Тихомир
Томанов.
Асоциацията е рeгистрирана в Софийски градски съд на 30.10.2008
година.
Основните цели на АОГ са:
- да представлява общините – собственици на гори пред Народното
събрание на Р.България, пред Президента на Републиката, пред
всички Държавни и Правителствени органи;
- да участва като партньор на Държавната агенция по горите,на
Министерството на земеделието и храните, на другите държавни и

правителствени органи, при формирането на общата политика в
областта на горското стопанство и при изготвяне на нормативната
уредба за управлението на горите и реформирането на горския
отрасъл;
- активно да работи за повишаване капацитета на общинските
съвети, кметовете и общинските администрации за управлението
и стопанисването на общинските гори, в съответствие с
изискванията на Закона за горите, както и да ги подпомага при
изготвянето на проекти за различните програми, финансирани от
Европейския съюз.
На 08.04.2009г. в гр. София, с участието на Народните
представители господата Георги Юруков и Марко Мечев, Асоциация
общински гори проведе своето Второ Общо събрание, на което след
задълбочен анализ на проблемите, които общините имат при
управлението и стопанисването на горите от общинския горски
фонд, прие Декларация, която любезно Ви предоставяме.
След среща на представители на Асоциацията с Председателя на
комисията по Земеделие и гори в 40 –то НС и Председателя на ДАГ
доц. Стефан Юруков и по тяхна инициатива, работна група от ДАГ с
наше участие изработи проект за Закон на изменение и допълнение
на Закона за горите, чиито текстове разрешават по-голямата част от
проблемите, които сега имат общините при управление на горите
им.
Обръщаме се към Вас, г-н Председателю, с молба, предвид
значимостта му за повече от 200 общини - собственици на гори, да
иницирате внасянето и приемането на приложения Проект на Закон
за изменение и допълнение на Закона за горите.
Приложения:
1. Декларация- 1бр.
2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите.

Изп.Директор на АОГ:
Инж. Тихомир Томанов

