
ПРОТОКОЛ
от ШЕСТО събрание на УС на АОГ

21.01.2010г.
гр.София

Събранието откри в 13.00 часа от инж.Тихомир Томанов-изп. 
директор на АОГ. Бе извършена проверка на кворума на членовете на 
управителният съвет. Присъстваха г-жа Маргарита Петкова-
председател на УС, инж. Евгени Димитров-упълномощен представител 
от г-н Ангел Николов – зам. Председател на УС, г-н Рейхан Хабил, 
председателят на КС г-н Пенчо Геров и члена на КС г-н Пенчо Чанев. С 
останалите членове на УС бе осъществена двустранна телефонна 
връзка и съгласно чл. 27, ал. 2 от Устава на АОГ същите  се считат 
присъстващи. 

Докладва се дневният ред.   Председателстващият инж. |Томанов 
запита има ли възражения по същия. Поради единодушното му 
приемане се пристъпи към вземане на решение за насрочване на 3-то 
Общо събрание на АОГ: избор на дата, час и място, както и дневен ред 
за провеждането му. Предложено бе 3-то Общо събрание да се 
проведе на 10.03.2010г. в гр. София от 13.00часа в аулата на ЛТУ.  
Предложението се прие с 7 гласа „ЗА”, „против” - 0, „Въздържал се” –
0.

Предателстващия пристъпи към втора точка от дневния ред:
Приемане на проекти за материалите за Общото събрание: Отчет за 
дейността на УС, Финансов отчет за изпълнение на Бюджета на АОГ за 
2009 г. Материалите бяха раздадени на членовете на УС , след 
запознаване с тях бе дадена думата за коментари. В допълнение инж. 
Томанов заяви:Главната цел за създаването АОГ е на път да бъде 
осъществена –извършени бяха промени в нормативната база. 
Приемането на нов закон ще даде възможност Общините да се 
почувстват пълноправни собственици. Наше голямо постижение е и 
отпадането на такса инфраструктура. Специално ще отбележа и моля 
да предадете на кмета на Община Самоков, че по този начин на 
общината ще бъдат икономисани 30-40 хил. лева. Ние като УС и КС и 
изпълнителната част смятаме, че членовете трябва да бъдат 



удовлетворени.  Не можахме да издадем трите брошури, но заявявам, 
че същите са готови, следва само да се редактират и издадат.
Г-н Димитров отговори: Относно отчета – не коментирам. Относно 
неплатения от нас членски внос трябва да отбележа, че трудно се 
убеждават общинските съветници за размера на вноската. Преди 
отказваха да го гледат. Аз лично съм направил докладна още миналата 
година. Съветниците ни нямат настройка за приобщаване, скептични 
са към такива инициативи. Надявам се сега нещата да се променят. 

Г-н Чанев отговори:Не трябва да се забравя , че само високия 
членски внос ще осигури високи приходи за АОГ. Друг източник за 
финансиране нямаме. 

Инж. Томанов допълни: Последните два месеца понеже се 
бавиха вноските се наложи да се издължат сумите към счетоводител, 
юрист и социалните осигуровки. Приятно ни изненада Община 
Сунгурларе, внасяйки целия членски внос. Наложи се преразход по 
перо командировки , заради пътуванията ни до Брюксел. Преразхода е 
в размер на 317лв. , които ще Ви помоля да одобрите.  Общото 
събрание даде съгласие да се преместват суми по пера.  Реално се 
събраха от членски внос не очакваните 63000лв., а 56000лв. 
Останалите суми са постъпления от други източници. /привлечени 
спонсори/. Невнасянето на очаквания членски внос, ще затрудни още 
повече работата.С г-н Геров сме в непрекъснат диалог, аз давам отчет 
за изпълнението на раб план и на бюджета.

Подложен бе на гласуване финансовия отчет. Предложението   
се прие с 7 гласа „ЗА”, „против” - 0, „Въздържал се” – 0.  

Г-н Геров допълни: Ако не възразявате , да се спрем на въпроса 
за членския внос. По финансовия отчет явно няма нарушения. Няма 
похарчени пари, невключени в бюджета. Колко хектара гори имат 
членовете на АОГ? Това е най-съществения въпрос за оцеляване на 
АОГ.

Инж.Томанов, обясни , че са изработени три варианта плюс един  
на бюджета за 2010г.  Площта на горския фонд по данни от едно ГФ 
209000 хра. На тази база са изчислени и вариантите-при 30ст.  На 
хектар- приходи от 62700, при 25ст. - 52250, а при 20 ст.- 41800лв.

Г-н Димитров:За нашата община искам да кажа само, че когато е 
голяма площта и разходите са големи.При нас достигат 15-20%. Не 



мога да ги накарам да платим старите задължения , защото няма 
решение за това и съгласие.

  
  Инж. Томанов: В Устава на АОГ е предвидено една община да бъде 
приета след решение на Общинския съвет. С това приемане се приема 
и устава. На общинските съветници трябва да се обясни какво печели 
Общината от приемането в АОГ. 

Г-н Димитров:Не мога да ги убедя, има много разходи. Смятам, че 
суми над 3-4 хиляди няма да се приемат.  

Инж. Томанов:  При бюджет свит до 41800лв. съществуването на 
АОГ ще  е непосилно.  

Г-н Чанев отговори:Решението ще се вземе от ОС, ние можем да 
предложим варианти, но последното решение е на ОС.

Г-н Геров: Аз съм за 25ст. Нашата цел е да оцелее АОГ. По добре да 
се свием.

Г-жа Маргарита Петкова: Говорили сме за сума, която ги устройва. 
Добре е да уважим и Община Самоков. Но тези 40000 означават де 
издържаме офиса си и да нямаме дейност. Предлагам като проект да 
бъде сумата от 25ст. Събранието взе следните решения:

6.1. Утвърждава проекта на отчет на УС на АОГ за 2009г. и възлага 
на Председателят да представи отчета пред Третото общо събрание.

6.2. Утвърждава финансовия отчет за 2009г. и възлага на Изп. 
директор да го представи пред Третото общо събрание.

6.3. Предлага Третото общо събрание да намали размера на 
годишния членски внос на общините от 0.40 на 0.30лв/0.25лв. на  
хектар притежавана площ на ГФ. И възлагана Изп.Директор да 
разработи съответни два варианта на бюджет на АОГ за 2010 г.и да ги 
внесе в 3-то Общо събрание за обсъждане и приемане.

6.4. Утвърждава проекта за работен план на АОГ за 2010г.
6.5.1. На основание чл.20, ал. 1, т. 1 от Устава на АОГ свиква Трето 

общо събрание на 10.03.2010г. в гр. София от 13.00часа при следния 
дневен ред:

6.5.1.1.Приемане на отчета на УС на АОГ за дейността му през 2009г
6.5.1.2. Приемане на финансовия отчет  за изпълнение на бюджета 

на АОГ за 2009г.
6.5.1.3. Приемане на Доклад на КС на АОГ.
6.5.1.4. Обсъждане на предложение на УС за изменение на размера 



на годишния членски внос на общините. 
6.5.1.5. Приемане на работен план и бюджет на АОГ за 2010г.
6.5.1.6. Разни
6.6. Дава положителна оценка за дейността на изп. директор през 

2009г.

Събранието бе закрито от г-жа Маргарита Петкова в 14.05часа.

Съставил протокола :
/Т. Димова/

Изп. директор :
/инж. Т. Томанов/

Председател:
/М. Петкова/


