
ПРОТОКОЛ
от ПЕТОТО заседание на Управителният съвет  на АОГ 

проведено на 17.09.09г. в гр. Несебър
Заседанието бе открито и водено от председателят на 

Управителния съвет-г-жа Маргарита Петкова

На заседанието присъстваха изпълнителният директор 
на Асоциацията инж. Тихомир Томанов, г-н Александър
Неделчев зам. кмет на Община Русе-член на УС, Михаил
Лисков-кмет на Община Харманли-член на УС, Янчо Янев 
директор на управление в Община Несебър-член на УС,
Рейхан Хабил-кмет на Община Ветово-член на УС, инж. Таньо 
Танев управител на „Ветовска гора”.

Гости на заседанието бяха кмета на Община Несебър –
г-н Николай Димитров; Ели Кирилова - зам. Кмет; 

представител на Община Несебър –г-жа Мариана Шимова; г-н 
Вретенаров-зам.директор на РДГ Бургас; Стефан Димитров 
лицензиран лесовъд на община Стражица и Началник отдел 
Общински гори към Община Стражица г-н Продан Проданов.

От страна на ДАГ присъстваше г-н Ценко Ценов
началник отдел недържавни гори; директорът на ДЛС Несебър 
инж. Магдалена Мандулева и зам. директорът г-н Новоселски. 
Протоколът бе воден от адвокат Теодора Димова.

Домакинът на настоящото заседание г-н Николай 
Димитров отправи приветствие към присъстващите. В 
приветствието си кмета уточни, че туризма е основен поминик
за Община Несебър, но напоследък се полагат и усилия за 
развитието на Общинския горски фонд. Представен бе и филм 
за Община Несебър.

Председателят обяви, че събранието има кворум и бе 
прочетен дневния ред на заседанието. Председателят 
прикани за съображения по дневния тед, каквито не бяха 
направени.
След гласуване единодушно бе приет следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на АОГ.
        2. Кратък анализ на обществено политическата 
обстановка от гледна точка целите на АОГ -   Докладва 
изпълнителният директор.
        3. Дискусия.
        4. Информация на главният секретар за хода на 
изпълнение на приходната част от бюджета на АОГ от 
членски внос.



         5. Разни.

По първа точка от дневния ред г-жа Петкова се обърна 
към присъстващите  

Да благодарим на кметовете, които членуват и придават 
авторитет на Асоциацията. Към нашата Асоциация се 
присъединяват все нови и нови членове.:На основание чл. 25, 
ал. 7 от устава на АОГ, се пристъпи към гласуване на 
кандидатурата на Община Стражица, която бе приета с пълно 
болшенство. Г-жа Петкова даде думата на представителите на 
новоприетият член да презентират с няколко думи Общината, 
която представляват.

Г-н-Стефан Димитров лицензиран лесовъд на Община 
Стражица: Благодари за поканата за членство. Решението за 
нашето присъединяване и членство се прие на общински 
съвет. Общината разполага с около 4200 хка общинските гори. 

Основна дейност е главно дърводобив и малко
залесяване. 

Г-н Продан Проданов сподели следното: Основно 
дърводобива се отдава на фирми. Първостепенна задача е да 
се снабди местното население. Един вид социална политика, 
работят основно местни фирми.

По втора точка от дневния ред бе дадена думата за 
доклад на инж. Томанов. Инж. Томанив прочете анализ на 
обществено политическата обстановка от гледна точка на 
целите на АОГ. Поканени бяха присъстващите на събранието, 
да изразят съображения, предложения и мнения към вече 
представеният им анализ. Г-жа Петкова коментира анализа на 
инж. Томанов и посочи че същият е задълбочен. По повод на 
анализа бе дадена думата за изказване на г-н Ценко Ценов. 
Същият представи дейността на ДАГ, както и най-съществено 
от новия Закон за горите, чийто проект се изготвя.

„Колегията е узряла за нов закон, във връзка с новата 
икономическа среда, различаваща се от предишната. Това е 
свързано и с ангажиментите на политиците за промени и 
обществото очаква от нас ние да се трансформираме и да ги 
успокоим, относно това какво се случва в нашата гора.
Основни принципи свързани с целите които се поставят при 
изготвянето на ЗГ са: 1. Осигуряване на устойчиво и 
конкурентноспособно развитие на горите. 

2. Да защитим горите 



3. Цел на за справедливост при участие в дейностите в 
горите от всички собственици. Това е основополагащо и е 
свързано с обществото като цяло и организациите, чиято 
дейност е свързана с горите.

4.Ангажираност на всички други извън горския сектор.
Проектите ще бъдат огласявани. Състава на комисията

по проекта се състои от 20 човека, от които 5-6 членове на 
държавните структури. За нас е важно вие да кажете какво 
очакват общините. Ще има силно звено занимаващо се с 
недържавни гори.”
В отговор инж. Томанов изрази удовлетвореност от това, 
което сподели като перспективи инж. Ценов. Като характер 
замислената реформа е революционна. В анализа се посочи, 
че основната цел за създаване на асоциацията е, да се 
замислят нормотворците къде е недържавната собственост в 
лицето на общините.Сегашният закон разглежда общините 
само като ползуватели и то от собствените им гори, а не като 
равнопоставени с Държавата- собственици.Необходимо е 
ясно да бъдат дефинирани правата и отговорностите на 
общините и на другите видове собственици пред Закона.
Докато това не се случи нашата основна задача ще остане 
реализация на тази реформа. Ако това не стане ще се 
удължат проблемите, които вие и ние имаме по отношение на 
горите. Въпроса е как да стане по-бързо тази реформа. 
Сроковете за приемането бяха други, имаше идея да стартира 
реформата в началото на бюджетната година.
АОГ е член на европейската асоциация на Общините. на 
26.09.2009г. сме поканени да присъстваме на събрание на 
Асоциацията.В Брюксел ще пътуваме с г-жа Петкова. Искаме 
да отидем с готови задачи, за което искаме да ни помогнете.

Г-жа. Петкова взе думата: Считам, че са необходими 
препоръки, които от страна на АОГ да бъдат поднесени на 
държавните структури при участието в съвместната работа в 
комисиите. Моля да се включите в обсъждането. Призовавам 
директора на ДЛС Несебър да се включи в дискусията.

.Г-н Неделчев зам. кмет на Община Русе: Съвсем 
прагматично да сведа въпроса-фигурата горски стражар, който 
ще патрулира в общинска гора кой трябва да го назначава и 
контролира. Когато съм отдал моя структура на ДГ или ДЛ, 
трябва да имам право да мога да възлагам контрол върху тази 
гора.



Инж. Томанов допълни: Понятието контрол и охрана бяха 
смесени досега. 
Г-н Неделчев Русе: Имам един единствен лесовъд, който не 
може да следи контрола и изпълнението на закона. Това е 
невъзможно. 

Г-жа Петкова: Каква е отговорността на хората 
контролиращи в общинската гора?
. Инж. Томанов отговори: Разделянето на охраната и
контрола ще се направи с новия закон. Охраната е дейност 
свързана с опазване на собствеността. Кражбите от горите 
може да бъде вменена като грижа на полицията, Контрола е 
грижа на бъдещата Изпълнителна агенция за горите. Вътре в 
правата на стопанисващия орган е грижата за опазване от 
кражби и мародерстване в горите. 

Г-н Неделчев Русе: След като е редно собственика да 
пази този ресурс който е ползвала, при назначаване на тези 
охранители от общините, ще се прехвърли ли върху тях тази 
отговорност.

Г-н Ценов:По скоро -не. Бюджета не плаща охраната на 
горите, тя е ангажимент на горските стопанство. Мерките от 
структурните фондове ще се допълват със средства от 
държавата. Има много пера в които може да се впишем.

Г-н Неделчев:Кой ще пише актовете?
Г-жа Димова: Считам, че проблема не е само в това ,кой 

ще пише актовете, но и кой ще бъде наказващия орган, 
управамощен със санкциониращи права. Важно е по какъв ред 
и от кого ще бъдат събирани приходите от наказателните 
постановления за нарушения в общинска гори. 

Г-н Цанов: Това остава правомощие на Регионалните 
дирекции.

Г-н Лисков кмет на Община Харманли: Съществуват 
проблеми във връзка с дивеча. Конфликт на интереси във 
връзка със стопанисването на този ресурс. Аналогично е както 
по Закона за водите или Закона за защитените територии. 
Когато на наша територия по тези закони се предвижда 
строителство, нас никой не ни пита. В момента когато питам 
дали можем да участваме на търг за наемане на ловни 
територии в ДАГ не ни отговориха.

Г-н Ценов:Има два нови момента:
Преди да започнем каквато и да била дейност да 

регламентираме отделните правомощия. В програмите за 
развитие де са заложени интересите на обществото, когато 
сме на една територия.



Дадена бе думата на изп. директор да прочете призив 
от името на АОГ. 

Инж. Томанов прикани за вземане на отношение по 
проекта на този призив.    

Представител на Община Русе г-н Неделчев предложи
да бъде преименувано на обръщение, а не призив.
Беше направена дискусия по съдържанието  и се приеха някои
изменения. 

Инж. Томанов прочете информация за приходната 
част.След това допълни: Не сме направили АОГ за да 
събираме чл. внос на общините. Дали да направим 
предложение за промяна на неговия размер, дали ще е 
справедливо с оглед интересите на плащалите до сега 
членове.

Г-н Неделчев: Дали ще трябва да се намали размера, и 
да се промени и бюджета следва да се реши като се 
съобразим с това, че нямаме други източници освен членския 
внос. Да се направи среща за да се помисли има ли 
възможност да се кандидатства по програми от ЕС. Ако 
нямаме експерт, който сме привлекли може да осигуря 
експерти на това ниво. Предложението АОГ като бенефициент 
по неправителствени програми е добра идея.

Председателят г-жа Петкова прочете молбата на инж. 
Иван Стефанов Гройчев за освобождаването му от поста гл. 
секретар. Гласувано бе молбата да бъде удовлетворена.
След гласуване бяха приети следните решения:

     1.  По точка първа:               5.1. На основание Чл.8, ал. 3 и 4  и  
Чл.25, т.7, ПРИЕМА за редовен член на Асоциация общински гори 
Община Стражица.

      2. По точка втора и трета:  5.2.1. Приема за сведение, 
представения от Изп.Директор, анализ. 
                                                    5.2.2. Приема текст на „Обръщение” и 
натоварва Председателя и Изпълнителния директор, след внасяне на 
препоръчаните от заседанието, корекции, незабавно да внесат същия 
в 41 –то Народно събрание на Р.България, в Министерския съвет, в 
Министерството на земеделието и храните и в Държавната агенция 
по горите.

       3. По точка четвърта:   5.4.1.Управителния съвет на АОГ 

задължава Изп.Директор да разпространи материалите от 5-то 

заседание на УС сред всички членове на Асоциацията.



                                              5.4.2. Натоварва Изпълнителния 

директор да подготви Докладна до Общото събрание на АОГ с 

предложение за промяна на размера на членския внос на общините-

членки.

                                              5.4.3. Призовава общините Самоков и 

Тетевен, както и новоприетите общини Сунгурларе, Приморско, 

Белоградчик и Попово да внесат членския си внос в рамките на срока 

за втората за 2009-та година вноска – м.Октомври. 

4. По точка „Разни”:    5.5. Във връзка с постъпила молба, поради 

преминаването му на служба в структурите на ДАГ и в съответствие  

с Чл.25, т.11 от Устава на АОГ, ОСБОЖДАВА Инж.Иван Гройчев от 

поста му като Главен секретар на Асоциацията и му благодарим за 

направеното.

Събранието бе закрито от Г-жа Петкова в 20 05часа.

Съставил протокола :
/Т. Димова/

Изп. директор :
/инж. Т. Томанов/

Председател:
/М. Петкова/


