
ПРОТОКОЛ
от VІ-то Общо събрание на Асоциация Общински гори

проведено на 11.04.2013г. в гр.Стара Загора.

1.Шестото общо събрание бе открито и 
председателствано от заместник-председателя на 
Управителния съвет на АОГ - г-н Владимир Георгиев–.кмет на 
община Самоков.
Председателстващия представи общините - членовете на 
Асоциация Общински гори, които присъстват в залата: Аврен, 
Болярово, Борово, Брезово, Главиница, Доспат, Дулово, 
Златарица, Ихтиман, Копривщица, Кочериново, Любимец, 
Маджарово, Несебър, Пирдоп, Поморие, Приморско, 
Сандански, Самоков, Сатовча, Симитли, Сливен, Сливо поле, 
Стражица, Струмяни, Сунгурларе, Твърдица, Харманли,
Чавдар и Чепеларе.

2. Представени бяха официалните гости на събранието:
проф. Иван Станков- Министър на МЗХ, д-р инж. Ценко

Ценов-Началник отдел „Недържавни гори” в ИАГ, Вергиния 
Герджикова- Директор на Областна дирекция Ст. Загора към 
ДФ Земеделие, инж. Петър Заяков-Директор на РДГ Ст. 
Загора. 

3. Г-н Георгиев обяви, че е постъпило заявление от 
Община Струмяни, за приемане на същата в АОГ. Подложено 
бе на гласуване приемането на тази община за редовен член 
на асоциацията. В процес на гласуване –„за” 29 общини, 
„против” няма, „въздържали се”-също. 

4. Отправяне на поздравления от страна на официалните 
гости:

Бе дадена дума на гостите поканени на настоящото Общо 
събрание за приветствие и изказване. Приветствие бе 
отправено от: проф. Иван Станков- Министър на МЗХ:

Уважаемо ръководство на АОГ, г-н зам Кмет на Община 
Ст. Загора, Дами и господа, 

Благодаря за поканата за участие. За мен е удоволствие 
да се отзова на тази покана.Често се срещам с представители 
на горската система. Считам, че може да се наложи промяна в 
тази структура. В България 12% от залесените територии се 
заемат от Общински гори, добива се 7000 м3 дървесина от тях. 
Гората е най-голямото наше богатство. Дали са достатъчно 



грижите за нея? Смятам, че с решенията приети в Брюксел по
програма за период 2014-2020г., за горите се предвиждат 
добри неща които ще могат да се случат. Предвижда се 
бенефициент да могат да бъдат и обществените организации. 
Субсидиите са увеличени от 50% на 65% За горската 
инфраструктура разходите ще се признават на 100 и това е 
добро. Пожелавам ползотворна работа, здраве, успех, и всичко 
най-добро. Благодаря за вниманието.

Приветствие поднесе и Директора на РДГ Ст. Загора:
Уважаеми г-н Министър, госпожи, господа, г-н Томанов, 

Благодаря за поканата. Удоволствие и чест е, за мен, че имам 
възможност да присъствам  VІ-то Общо събрание на АОГ.
Кворумът говори, че новите постановки на Закона за горите са 
приети и признати. Аз съм горд, че управлявам горите на 
територията на Област Стара Загора. От минало най-силните 
радетели за горите са от Ст. Загора. Първите залесявания  в 
България са направени от Методи Кусев, тук при нас. Желая
успех на работата на ОС. И АОГ. 

Г-н Георгиев благодари на гостите, че са уважили ОС.

5. Представяне на работните документи.
Зам. Председателя на Управителния съвет представи в 

резюме работните документи, екземпляр от които бе 
предоставен на всеки един от делегатите на Общото
събрание. Докладван бе избора на протоколчик на 
събранието. На делегатите бе дадена възможност да се 
разгледа дневния ред и ако има съображения по същия да 
бъдат изказани. Прочетен бе дневния ред от г-н Владимир 
Георгиев. Отправено бе запитване дали има съображения, 
след което делегатите бяха помолени да гласуват. Дневния 
ред бе приет с с пълно болшинство.

С гласува за протоколчик на 6-то общо събрание бе 
избрана адвокат Теодора Димова.

6. Доклад за резултатите от дейността на УС на АОГ за 
2012г.

Отчет за дейността на УС през петата година от 
учредяване на АОГ бе прочетен от изпълнителния директор 
на АОГ инж Тихомир Томанов. В доклада специално е 
посочено, че благодарение на кмета на Община Ст. Загора г-н 
Тодоров и инж. Петър Заяков-директор на РДГ Ст. Загора в 
сградата на Регионалната дирекция по горите бе организиран 
и втори  офис на АОГ, извън нейния адрес на регистрация – гр 



София. В изпълнение на бъдещите задачи бе акцентувано 
върху по добрата организация и системност при превеждане 
на членския внос от страна на членовете на АОГ, което би 
предотвратило създаване на затруднения при изпълнение на 
задачите и целите поставени пред Асоциацията. Изрази се 
задоволство, че за периода от четири години от учредяването 
си, броя на членовете на АОГ е нараснал на 54.

Отчета бе приет единодушно след гласуване.

7.Доклад на контролния съвет на АОГ.
Председателят на контролния съвет на АОГ г-н Пенчо 

Геров докладва за работата на КС през отчетния период. Бяха 
казани добри думи за дейността както на УС, така и на изп. 
директор на Асоциацията.

С гласуване –„за” 30 общини, „против” няма, „въздържали 
се”-няма, докладът бе приет.

8. Представяне на финансовия отчет, работния план и 
проекта за бюджет на АОГ за 2013 година.

Зам. Председателят на УС даде думата на изпълнителния
директор инж.Томанов да прочете финансовия отчет за 2012 
г., проекта за работен план и проект за бюджет на АОГ 
за 2013г. Без възражения и трите документа бяха 
приети с пълно единодушие.

9. В рамките на тока „Разни“ от приетия дневен 
ред, инж. Томанов представи „Доклад за актуални 
проблеми при управление на горите на общините“, 
който предварително бе раздаден на делегатите.

Дадена бе думата на г-н Станимир Кушев-от Община 
Поморие:

Представляваната от мен Община избра за управление 
на горите Общинското предприятие. Но се оказва, че ние не 
можем да бъдем бенефициенти по мерките Бенефициенти са 
Общините и нейните структурни звена. Кандидатствахме по 
мярка 213 , заявлението ни беше прието, извършена бе 
административна и теренна проверка. –при това успешна. 
Оказа се ,че има опасност да ни откажат сключване на 
договор, а сумата е шестцифрена. Предлагам, в новмия ЗГ 
ясно да се регламентира сечта на дървесината. С 
пълноводието на реките се натъкнахме на въпроса за 
почистването на речните корита. Друг сериозен въпрос е 



относно издаването от общински служители на актове за 
установяване на нарушения в горите и наказателни 
постановления по тези актове. Предлагам да се въведе 
нормативно изменение, така че вещите отнети при откриване 
на нарушение да остават на разположение на Общините след 
тяхното отнемане.

Дадена бе думата на зам. кмета на Община Доспат Бисер 
Чаушев:

Аз също исках да взема отношение и да се представя. 
Състоянието на Общинските гори е тревожно. Общински гори 
създадени върху общински земи или естествено залесили се 
са много. Те не са отглеждани 30-40 години и са закелявяли. 
Предлагам, по различните мерки да се ползват безработни 
лица за извършване на лесокултурни мероприятия по 
програма на Министерството на труда и социалните грижи.
Общините не могат да извършват квалификация на кадри. За 
тази цел смятам, че общините трябва да се включат като 
бенефициент по програми за квалификацията на лица за 
отглеждането на тези гори.

Г-н Марин Иванов-Директор на дирекция „Общински гори 
Приморско: По доклада по т. 1 , искам да Ви информирам, че 
държавата в лицето на ДЛС Ропотамо актува като държавни 
гори собственост на Общината. От тяхна страна няма 
предприети действия за съдебно оспорване. 

Г-н Пенчо Геров: Въпросът ми може да учуди всички Ви. 
Сега с в период на планиране до 2020г. През 2012г. получих 
ЛУП на Община Чавдар според който можем да сечем по 
11000м3. Зададох на моя лесовъд въпроса какво ще сечем 
през2017-2018г. Нека не се заблуждаваме.Вършина ли ще 
сечем? Моля за пояснение. 

Дадена бе думата на представителят на Община 
Харманли:

Общината ни разполага с 13000ха гори. Изградена е 
горска компания. Вече 7-8 година не искат да ни въведат във 
владение на 1200ха. Направен ни бе одит и вписаха като 
забележка, че не сме продължили да отстояваме 
собствеността си върху тези гори. Предлагам на работна 
среща с министерството да се изчистят тези въпроси относно 
съдействието между държавни и общински структури.

Г-жа Йонка Радева-специалист общински горски 
територии Сунгурларе: Общината ни има 23000ха гори на 
територията на Карнобат и Сунгурларе. През 2012г. се 
създаде структура от 2 отдела отговорни за Общинските 



горски територии. След мощен снеголом, трябваше да се 
реализира дървесината. Имаме амбициозна програма от 
80000м3 повалена маса успешно добихме 54000м3.   
Притеснителни са исковете заведени от Югоизточното 
държавно предприятие за възстановяване на държавната 
собственост върху горите. С намесата на АОГ бе отменен 
запор на 4000ха общинска собственост в района на 
Карнобат.От приходите бяха отделени средства за залесяване 
на пострадалите от снеголома площи. Сунгурларе е бедна 
община със застаряващо население и много безработни. 
Миналата година сме добили 16000м3, направете сметка за 
приходите в общината. С връщането на горите в държавата 
бъдещето на общината е обречено. В горите сега работят 130 
души. Благодарение на това, че се добива дървесина от наши 
площи, цената на дървата спадна до 30лв. за плътен кубик. 
Считам, че общинската и държавна собственост не е 
равнопоставена. Заплащането на кадрите не е равно. 
Държавната горска компания стопанисва 5000ха, за което и е 
предоставена база , служебни автомобили и високо 
заплащане. Но съдействие между структурите няма. 

Зам. председателят допълни, че действително има 
неравнопоставеност, което води до отлив на кадри от 
общинските структури заради чувствително по-ниското 
заплащане. 

Г-н Любен Григоров-Община Твърдица: Уважаеми колеги,
Опазването и контрола са приоритет на АОГ. Заявявам, че 
съставяме достатъчно актове , но наредбата за контрола и 
опазването на горите, не ни дава възможности като на 
държавните контролни органи. Нямаме знаци, че 
автомобилите ни са със специално предназначение, нямаме 
отличителни знаци за служителите. Излизаме с голи ръце 
срещу брадви и триони. На въпроса как да оказваме контрол, 
ни посъветваха да се обръщаме към МВР. Не може на всяко 
излизане и при проверки да се търси съдействието на 
полицията. Нямаме и стоп палки, колите с ръка ли да ги 
спираме. Считам, че Общините трябва да станат на равни 
начала с Държавата.

Г-н Аврамов от Община Кочериново:Получаваме 
информация за промени на нормативната база , касаеща 
Общинските въпроси. Нормативните документи, които са 
излезли стигат до нас посредством колеги ли АОГ. Като 
пример ще дам Заповед за задоволяване нуждите на 
местното население. Такава заповед трябва бързо да 



достигне до нас, защото в голяма степен касае общините. По 
новите мерки също искам да споделя за проблеми. По мярка 
223 видовете с които се залесява трябва да са местни, ниски и 
пожаробезопасни, но ако ги закупиш от най-близкият 
разсадник на ДГС не се ползват преференции. Някои от тези 
забрани противоречат на важни лесовъдски принципи.  Тези 
въпроси следва да се преразгледат.

Г-н Ценов поиска думата за да отговори на поставените 
въпроси:Уважаеми г-н министър, ръководство на АОГ 
делегати и колеги, благодаря за поканата. Ние сме 
присъствали на всички общи събрания на АОГ АЯОГ се яви 
като надежден партньор по всички дейности, по устройството 
и управлението на горите на България. Отчита се успешно, 
устойчиво развитие и може да се разчита на Общините за 
това. Предложенията и въпросите на общините са предават 
своевременно за обсъждане и тяхното решаване. В 
партньорството трябва да бъдат решени проблемите. 
Реформата не се извършва на 01.04 2012г. и не привършва на 
тази дата, а тя е динамичен процес и със съвместни усилия 
ще я реализираме. Над 10000лесовъди работят в горите. 
Много съществен проблем е незадоволителното ниво на 
компетентност в сектора. И качественото управление на 
горските структури. Трябва да бъде изработени приложена 
концепция за квалификация и преквалификация на горските 
служители. Всички разбираме, че трябва да оценяваме 
ресурсите на съвременно ниво. Трябва да се подобрят 
практиките планиране на ползването. Следва да има три нива 
на планиране. Бият тревога цифрите, които напоследък се 
появяват. Трябва да можем да дадем своя отчет пред бъдните 
поколения. Има резонанс от некачественото провеждане на 
реституцията в горите. МЗХ и ИАГ трябва да вземат 
отношение по това кой как е извършил това. И кой иска да 
върне нещата назад. Общините средно добре стопанисват 
горите. Апелирам към това заедно да опазваме горите. 
Направихме общо съвещание на държавните структури с 
представители на АОГ. Готви се промяна на наредбата за 
опазване на горите. По отношение на делата заведени срещу 
общините, заявявам, че страни по тях не сме ние, а 
държавните горски стопанства.Понякога има разминаване 
между това което се случва долу в низовите структури и това , 
което мисли”главата”. Относно сеч в речните корита-Ще 
поставим скоро този въпрос, и той ще бъде решен. Има писма 
до ДГС. Аз се ангажирам, да го поставя пред ръководството. 



При промяната на ЗГ, в заключителният етап ИАГ не взе 
участие, тъй като закона се доработи в комисиите в 
парламента. Ще помоля въпросите Ви да ми бъдат изпратени 
в писмен видна имейла. За бенефициентите по мерките също 
ще поставим въпроса. Пред Министерството на труда и 
социалните грижи. Относно въпроса с актуването от страна на 
ДЛС Ропотамо не мога да взема отношение. 

Г-н Лисков: Този въпрос следва да се отнесе към 
директора на дирекция поземлени отношения в МЗХ.

Г-жа Радева: Трябва да се направи среща с Югоизточното 
предприятие.

Г-н Ценов: Заплащането със стартирането на реформата 
се увеличи. 7000души от 10000работещи в горите успяха да 
бъдат ангажирани и им се увеличиха заплатите. Надяваме се,
че със следващите бюджети ще се коригират разликите между
заплащането в този сектор. По отношение на общ. 
предприятия, те също имат неудобства, но могат да 
сформират печалба и да насочват средства към работещите. 
Относно Наредбата за контрол ще поставя въпроса за 
специалните и помощните средства. Налагат се доста 
указания относно прилагането на закона. Свикнали сме не на 
рамкови закони, а на по конкретни. Искам да Ви уведомя, че 
на първа страница на сайта на ИАГ има папка с тези 
нововъведения. Другият начин е посредством АОГ да стигат 
да Вас. Ние винаги сме си партнирали. Ангажирам се до 
другата седмица да изпратя на имейла на АОГ 
материалите.Относно мерките занимаваме активно фонда и 
ще привлечем и тях за съдействие относно поставените 
въпроси. Благодаря за вниманието.

Г-н Томанов: Аз се радвам ,че д-р Ценов завърши с 
информационната обезпеченост на процесите, които текат. В 
изпълнение на решението на УС от месец се работи по 
изграждане на електронна страница на АОГ. Администратора 
обясни, че процеса не е толкова бърз. Ще имаме специална 
рубрика нормативни документи, наредби, заповеди. На 
страницата на ИАГ заповедите се появяват и се изместват във 
времето. На нашата страница те ще бъдат на подходящо 
място. 

Г-н Министър Станков: Дойдох на тази среща не защото 
имам свободно време и че Ст. Загора е моят град. Дойдох, 
защото и горите имат много проблеми. Знаете за случая в 
Самоков и Ихтиман. Това е лоша практика. Някой подписва 
тръгват нещата без съгласуване. Силно съм разочарован, че 



няма добра структура, която да отговаря за горите. Шест 
предприятия, образуват нещо като феодален строй. Орган, 
който да обобщава и осъществява връзка помежду им няма. 
Министърът отговаря за тях, но министерството е море.
Събираме се всички министерства и малко са тези, които 
носят пари. Няма да коментирам отделните въпроси, д-р 
Ценов и г-н Томанов дадоха отговори. Аз също моля, тези 
въпроси да се изпратят в писмен вид домен и ще получите 
отговори, на въпросите отнасящи се до МЗХ. При предходната 
среща на дървопреработвателите установих, че няма връзка 
между дърводобивниците и дървопреработвателите. За този 
кратък период ние като служебен кабинет не можем да решим 
всички проблеми, но поне следва да предоставим материал за 
тяхното решаване на бъдещото правителство. Няма 
централно управление и персонална отговорност, и това не ми 
харесва. Доволен съм от отчета на АОГ. Още веднъж здраве и 
късмет и успехи на всички Вас и на сектора като цяло.

Г-н Георгиев: Проблеми има не само в Ихтиман. Нашите 
също са много, но мога да заявя, че за един ден министъра ни 
прие и изслуша конкретните ни въпроси. Факт е, че нашата 
АОГ, ИАГ и МЗХ ни обединява гората, за да бъдем добри 
партньори.

Г-н Георгиев предложи всички да гласуват, предварително 
раздадения, проект за решения на 6-то общо събрание.

В процес на гласуване –„за” 30 общини, „против” няма,
„въздържали се”-няма, 6-то общо събрание РЕШИ:

1.1.Приема за нов член на АОГ Община Струмяни.
1.2. На основание Чл.19, ал.1, т.8. от Устава, приема

отчета на Управителния съвет на АОГ за дейността му през 
2012 година.

1.3. Приема доклада на Контролния съвет на АОГ за 
дейността му през 2012 г.

1.4.1. На основание Чл.19, ал.1, т.7. от Устава приема 
Финансовия отчет за изпълнение на бюджета на АОГ за 2012
г.

1.4.2. Приема Работния план за 2013 година на АОГ.
1.4.3. Приема Бюджет на АОГ за 2013 година и 

натоварва Изпълнителния директор с неговото изпълнение.
Упълномощава Управителния съвет и Изпълнителния 
директор да внасят корекции в разходната част на бюджета по 
целесъобразност, при спазване принципа на приоритетност и 
запазване общия размер на разходите.



След като благодари на делегатите и на гостите за
участието им, председателстващият – г-н Георгиев закри 
събранието в 12.55 часа.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни 
екземпляра.

Зам. Председател на УС:
/Вл. Георгиев/

Изп. директор :
/инж. Тих. Томанов/

Съставил протокола :
/адв.Т. Димова/


