
АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ

ПРОТОКОЛ
От проведеното заседание на УС на АОГ

Днес 12.02.2009г. в 16.00 часа Управителният съвет на Асоциация общински гори/АОГ/ се събра 
на  третото си редовно заседание. Заседанието се провежда в сградата на Община Тетевен.
Събранието бе ръководено  от Председателя на АОГ: Маргарита Петкова. В президиума на събранието 
бяха и Изп. директор инж. Тихомир Томанов   и Гл.секретар: инж. Иван Гройчев. Протокола бе воден от  
Теодора Димова – адвокат.

В 16.05 председателят на АОГ г-жа Маргарита Петкова откри заседанието. Бяха представени 
домакините на това събрание в лицето на зам. кмета на Община Тетевен. На събранието присъстваха 
членове на Управителния съвет, кмета на Община  Твърдица, представители на Общините Хисар, 
Кочериново, Кюстендил и Поморие. Гости на събранието бяха представители на фирма „Филипс” за 
България и ЦКС.Прочетен бе дневният ред за провеждане на събранието.  По предложение на един от 
членовете на Управителния съвет, бе направена промяна на дневния ред, като в точка първа на същия 
се прие да бъде приемането на нови членове на АОГ. 

На основание чл. 25, ал. 7 от устава на АОГ, гласуването на кандидатурите на пет Общини, а 
именно: Твърдица, Кюстендил, Хисар, Кочериново и Брацигово бе извършено поотделно за всеки един 
от кандидатите. Двама от членовете на Управителния съвет гласуваха посредством осъществена 
телефонна връзка. Кандидатите бяха приети с единодушие. Дадена бе думата на Изп. директор инж. 
Томанов, който представи отчет за основните дейности извършени  от АОГ.

По втора точка от дневния ред отново бе дадена думата на инж. Томанов. Поканени бяха 
присъстващите на събранието, да изразят съображения, предложения и мнения към вече прочетения 
отчет. Бе отправена благодарност към инициаторите за създаването на АОГ г-н Геров, инж. Гройчев и 
инж. Томанов. 

След изслушване на изказванията бе престъпено към прочитане на проекта за финансов отчет  
за периода от създаване на АОГ м. Септември до м. Декември.  Посочено бе, че бюджета е балансиран.

Председателят на АОГ даде думата за изказвания и  съображения  по фин. отчет , а така също  
бяха поканени председателят на Контролния съвет да завери отчета.  По отношение на изказването за 
наличие на заверка на отчета от одитор, бе разяснено, че бюджет до 100000лева не подлежи на 
одиторска заверка. Докладвано бе, че част от членския внос и до настоящият момент не е внесен по 
сметка на АОГ.  По предложение на г-н Чанев, бе прието да се изпращат напомнителни писма на 
нередовните членове. 

След кратко експозе, бе приет и проекто-бюджета за 2009г., както и работният план за работата 
на АОГ. 

Председателят г-жа Петкова обясни, че по отношение на работния план за дейността, същият 
може да бъде допълван до Общото събрание на АОГ. 

Бе дадена думата за предложения за място и дата на провеждане на Общото събрание.  Бе 
отправено предложение от инж. Томанов ОС да бъде проведено в Седмицата на гората –първата 
седмица на месец април.  Ето защо се стигна до единодушно решение това да бъде 08.04.2009г.  от 
11.00 часа в гр. София.  

В следваща точка от дневния ред бе изнесен доклад от Гл. секретар на АОГ инж. Гройчев 
относно гостуването му в Брюксел на мероприятие организирано от ЕНФЕ с цел осъществяване на 
контакт с организации на Общини собственици на гори в Европа.  Докладвано бе, че посещението е 
финансирано то Общинска горска структура на Община Ветово.  От изказването на инж. Гройчев стана 
ясно, че на заседанието на Управителния съвет на ЕНФЕ, което ще се проведе на 09.03.2009г. са 
поканени и представители на АОГ. Целта на тези контакти е  бъдещо членство на  АОГ, което след 
евентуално гласуване на присъединяване на асоциацията към тази структура чрез членството си в нея 
ще може да влияе върху директно върху промяна на европейското законодателство във връзка с 
въпросите, касаещи Общините собственици на гори. Докладвано бе, че чл. внос  за членство в тази 
международна организация е в размер на 650 евро. 

Предложено бе в проекто-бюджета да бъдат заложени разходи за включването ни като членове 



на тази организация, а именно равностойността на 650 евро.  Присъстващите   взеха решение да бъдат 
изпратени като делегати от името на Асоциацията  за срещата, която ща бъде проведена на 
09.03.2009г. Председателят на Асоциацията, Изп. директор и Гл. секретар на АОГ, както и преводач. Г-н 
Гройчев благодари за оказаното им доверие и заяви, че разходите за пътуването ще бъдат поети от 
спонсори на АОГ, които разходи в приходната част на бюджета, ще бъдат отразени като”други”.

Тези предложения бяха гласувани и приети единодушно от УС. 
Представено бе и логото на АОГ. 
В хода на дебатите от представителите на общините бяха изложени проблемите, с които се 

сблъскват при осъществяване на своята дейност в притежаваните от тях гори. 
Инж. Томанов отговори, че тези и други въпроси са поставяни на срещата, която е осъществена 

от ръководството на АОГ с председателя на ДАГ. Единодушно бе мнението за необходимост от 
законодателна промяна по тези наболели въпроси. 

Инж. Гройчев допълни,че в резултат на срещата и настояване за решаването на тези въпроси е 
сформирана работна група за изготвяне на предложения за изменение на ЗГ. 

Инж. Томанов заяви, че ще бъдат потърсени всички възможни форми и предприети съответни 
действия за  промените да бъдат внесени в Народното събрание по най-бързия начин. 

Адвокатът на АОГ даде разяснения по  различни въпроси, свързани със съдебни спортове 
между общините и държавата.

Бяха разгледани и въпроси свързани с ценообразуването добиваната дървесината в условията 
на икономическата криза. 

След изчерпване на дневния ред, бе дадена думата на гостите на събранието, които 
приветстваха инициативите на АОГ. Бе направена кратка презентация от страна на фирма „Филипс”.

Неразделна част от този протокол е приложение с взетото решения на УС.

Р Е Ш Е Н И Е № 4

Гр. Тетевен. 12.02.2009г.

Управителният съвет на Асоциация Общински гори, в открито заседание проведено на 
12.02.2009( две хиляди и девета година) в състав :

Председател:Маргарита Петкова

Александър Неделчев

Ангел Николов

Янчо Янев

Николай Павлов

Рейхан Хабил
и в присъствието на Изп. директор и Гл.секретар на АОГ
като разгледа докладваните от Изпълнителния директор проект за отчет на УС, финансов отчет за 
2008г., проект за бюджет за 2009г., работен план на АОГ за 2009г. и постъпили предложения от 5 
Общини кандидати за членство в АОГ на основание чл. 28 от Устава на Асоциацията

РЕШИ:
3.1 Утвърждава проекта на Отчет за дейността на Управителния съвет на АОГ и 

възлага на Председателя да внесе същия на Общото събрание на Асоциацията за приемане 
.

3.2 Утвърждава Финансовия отчет за 2008г. и възлага на Изпълнителния директор да 
внесе същия на Общото събрание на Асоциацията за одобрение.

3.3 Утвърждава проекта за Бюджет на АОГ за 2009г. и възлага на Изпълнителния 
директор да внесе същия на Общото събрание на Асоциацията за приемане.



3.4. Утвърждава Работен план за 2009г
3.5.1. На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Устава на Асоциацията свиква Общо събрание 

на АОГ на 08.04.2009г. от 11.00часа в гр.София, при следния дневен ред:
А) Приемане Отчет за дейността на Управителния съвет на АОГ;
Б) Приемане Финансовия отчет за 2008г. на АОГ;
В) Приемане Работен план  и Бюджет на АОГ за 2009г.;
Г) Разни.

3.5.2. Възлага на Председателят и Изпълнителният директор , да предприемат 
необходимите действия за организиране и провеждане на Общото събрание;

3.6. Приема решение за внасяна на предложение пред Общото събрание за членство 
на АОГ в Европейската организация на Общините-собственици на гори.

3.7. На основание чл. 25, т. 7 от Устава на Асоциацията приема за редовни членове на 
АОГ Община Брацигово, Община Кочериново, Община Кюстендил,
Община Твърдица и Община Хисар.

Председател:………………………………

Събранието бе закрито в 17.40 часа.

  
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра..

Изп. директор :

Протоколчик:. 

Председател:
/М. Петкова/


