
АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ
До
Д-р инж. Меглена Плугчиева
Зам.Председател на МС на Р.България

До 
Инж. Димитър Пейчев

                   Зам.Министър на МЗХ

Уважаема госпожо Плугчиева,

Уважаеми господин Пейчев,

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.



Използваме възможността да изразим мнението на общините, които вече 
разработват проекти, че в наредбите за кандидатстване по мерките за 
горските дейности са въведени изисквания, които излишно обременяват и 
силно стесняват кръга на общините- собственици на гори, кандидатстващи по 
тези мерки за периода до 2013 година. 

Предлагаме в бърз и оперативен порядък, в рамките на правата, които са 
предоставени на Министерството на земеделието и храните, в наредбите за 
мерките 122, 123, 223 и 226 от Програмата за развитие на селските райони, да 
бъдат направени промени, осигуряващи възможност на всички общини-
собственици на гори, за равен достъп до Програмата, особено за 
биологичните дейности от посочените мерки.

Асоциацията е готова да се включи с конкретни предложения в процеса на 
изработване на промените и със специалисти, притежаващи необходимата 
квалификация и практически опит.

Инж. Тихомир Томанов: Маргарита Петкова:

Изп.Директор на АОГ          Председател на АОГ


