
ПРОТОКОЛ
от ІV-то Общо събрание на Асоциация Общински гори

проведено на 20.04.11г.
        1 Председателят на Управителния съвет на АОГ - г-жа 
Маргарита Петкова – кмет на община Ихтиман откри 
заседанието с кратко слово към гостите и делегатите, като 
обяви общините, които са изпратили своите упълномощени 
представители:
Ихтиман, Болярово, Брацигово, Ветово Главиница, Дългопол,
Елена, Копривщица, Кюстендил, Кочериново, Мирково, 
Поморие, Приморско, Русе, Самоков, Сливо поле, Сунгурларе, 
Стражица, Смядово, Тетевен, Твърдица, Харманли, Чавдар,
Несебър – 24 представители от общо 38 членове на АОГ-
Събранието има кворум.

2. Представени бяха официалните гости на Събранието:
Доц. Георги Костов- зам. Министър на ЗХ; проф Нино 

Нинов – Ректор на ЛТУ; доц. Иван Палигоров – председател 
на Съюза на лесовъдите в България; д-р инж. Ценко Ценов-
Началник отдел „Недържавни гори” в ИАГ

3. Г-жа Петкова обяви, че Управителният съвет на 
Асоциация общински гори награждава с предметна награда на 
стойност 160 лв. д-р инж. Ценко Ценов - началник отдел 
„Недържавни гори” в ИАГ за изключителният му принос му при 
изготвяне на проекта на Закона за горите. Бе връчена 
наградата на д-р инж. Ценко Ценов В отговор на това, д-р инж. 
Ценко Ценов отправи благодарствено слово. Г-н Ценов посочи, 
че с приемането на новия Закон за горите възниква 
необходимост да се осъвремени и развие управлението на 
общинските гори. „ Като експерт мога да заявя, че Вашата 
Асоциация допринесе много за промените в нормативната 
уредба и реформирането на горския сектор на Страната.. Тя 
бързо се интегрира и получи и международно признание. АОГ 
взема принципна позиция по въпросите на управление на 
горите. Това доведе и до активната роля на цялото общество 
при приемане на Закона за горите. За Вашата работа може да 
има само една оценка и тя е високото признание за дейността 
Ви. Пожелавам това да донесе все по големи и нови успехи в 
управлението на Общинските гори.“

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: доц. Георги Костов- зам. Министър на ЗХ:



„ Благодаря за поканата за участие. Честите награда на 
нашия колега инж. Ценов. Законът за горите в сегашния му вид 
преди 6 години бе проект, а сега е реалност. Всички се хвалят 
с този закон, но той трябва да се познава добре - трябва да му 
се обърне достатъчно внимание. Затова молбата ми е –
четете!!! В сайта постоянно се публикуват наредби, допълващи 
Закона. Има протести срещу него, без той да е добре познат. 
Той ще се прилага в България и никой няма да се радва, ако се 
спрат заради него инвестиции и приходи. Не е вярно, че сме 
загърбили местно население – няма дърва по такса на корен, 
но това не значи, че няма подходящи механизми за 
организирана доставка на дървата за огрев за и на местното 
население. Приветствах Ви и на предходното ОС и считам, че 
Вашата роля ще се задълбочава и увеличава. Вие сте 
призвани да изчистите негативните погледи и да гледате на 
гората като източник не само на източник на приходи, но и на 
вид собственост, в която е необходимо да се правят 
инвестиции. Отчита се малко участие в ПРСР и липса на 
приходи по този път. Трябва да се наблегне в тази посока. 
Благодаря за вниманието.“

Приветствие поднесе и доц. Иван Палигоров –
Председател на Съюза на лесовъдите в България:

„ Благодаря за поканата . г-да кметове, 
Надявам се , че решенията, които ще вземете, ще бъдат

мъдри. АОГ набира скорост. 40 общини към днешна дата!
Подкрепям инициативите на АОГ. Трябва да се гледа на горите 
с мисъл за бъдещето. Обществото трябва да получава 
продукти от горите и в бъдещето. Горите осигуряват публични 
услуги. Трябва да оставим на децата и внуците си по-добри и 
по-хубави гори. Желаем успех на работата на ОС. и на АОГ.“

Г-жа Петкова благодари на проф. Нинов, че е уважил ОС. 
Тя каза: „ Познавам проф. Нинов още от проведена среща в 
Община Ихтиман. За мен Вие Професоре обединявате всичко, 
което лесовъдите олицетворяват. Благодаря Ви и за 
домакинството.“
       
       Г-жа Петкова обяви, че са постъпили редовни документи 
от общините Антоново и Чепеларе за присъединяването им 



към Асоциацията. С пълно болшинство от гласовете двете 
общини бяха приети за редовни членове на АОГ.

Г-жа Петкова: „ Поздравяваме Общините Антоново и 
Чепеларе като новоприети членове.“

Председателя на Управителния съвет представи в 
резюме работните документи, екземплярии, от които бе 
предоставен на всеки един от делегатите на Общото 
събрание предварително и навременно, както на 
електронната им поща, така и писменно непосредственно 
преди заседанието.

Председателя предложи да бъде избран протоколчик на 
Събранието и на състав на Мандатната комисия. На 
делегатите бе дадена и възможността да се произнесат  по 
предварително раздадения дневния ред и ако има 
съображения по същия да бъдат изказани. Отправено бе 
запитване към делегатите дали има съображения. След това 
делегатите бяха помолени да гласуват чрез вдигане ,
делегатските карти. Дневния ред бе приет с болшинство. 
Гласува се протоколчик на събранието-адвокат Теодора 
Димова. Предложението бе гласувано и прието единодушно.
Единодушно бе приета и Мандатната комисия, под 
председателството на инж.Евгени Димитров – делегат от 
община Самоков, който обяви наличието на кворума с 
присъствиато на 26 делегати от общо 40 членове на АОГ.

       Г-жа Петкова предложи работните доклади и отчети да се 
изчетат последователно и тогава да се обсъдят заедно.
       Предложението бе прието с болшинство.

5. Доклад за дейността на УС на АОГ за 2010г.
Отчет за дейността на УС през третата година от 

учредяване на АОГ бе прочетен от председателстващата 
Събранието г-жа Петкова.

6. 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 
Изпълнителния директор на Асоциацията.
.

7. Представяне на Финансовия отчет за 2010 г., Работния 
план и Проектобюджета на АОГ за 2011 г.



Председателят на УС даде думата на Изпълнителния 
директор на АОГ - инж.Томанов Освен анализа на 
изпълнението на бюджета на АОГ за 2010 година, в отчета бе
изказано задоволство, че благодарение на Кмета на община 
Златарица - г-н Чанев, бе организиран офис на АОГ, находящ 
се в центъра на гр. София, на ул.”Пиротска”№ 5. 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 
създаването на затруднения при изпълнение на задачите и 
целите поставени пред Асоциацията. Изрази се задоволство, 
че за краткия период от две и половина години от 
учредяването си, броя на членовете на АОГ е нараснал от 20
на 40. Бе представен Работния план и Проектобюджета на 
АОГ за 2011 г. Инж. Томанов прикани присъстващите да 
вземат отношение по материалите, защото в неформални 
разговори са поставяни и са възниквали въпроси, които е 
добре да бъдат споделени пред аудиторията.

8. Доклад за промени в Устава на АОГ.
Думата бе дадена на г-жа Теодора Димова-адвокат на 

АОГ.
Адв. Димова: „ Уважаеми г-да делегати,
От името и по поръчение на Управителния съвет на АОГ, 

представям на вниманието Ви проект за промяна на Устава на 
АОГ. Проекта се съдържа в материалите раздадени на всеки 
от Вас. , След прочитането им, същите следва да бъдат 
подложени на гласуване.“

Адв. Димова  прочете проекта за изменение на Устава. 

9. След като откри дискусията г-жа Петкова даде думата 
на г-н Христо Христов-кмет на Община Болярово:

„ Поздравявам колегите, които приехме. Ние бяхме сред 
първите учредители на АОГ. Слушайки Зам. Министър Костов 
относно слабото усвояване на средствата от програмите на 
ЕС искам да споделя и нашия опит. Кандидатствахме и бяхме 
подготвени добре но се отказахме ,защото от нужните ни 
240000лв. бяха одобрени едва 180000лв. и това е крайно 
недостатъчно. Община Елхово се отказа по същата причина. 
Иска се поддръжка на направеното, а не само първоначално 
инвестиране. Очакваме две от мерките да се отворят сега и 
дано можем да ги ползваме, за да подобрим обслужването в 
горите. По материалите колегите ще вземат отношение и ще 



изпълнят задълженията си. Предлагам, да се впише като 
проекторешение провеждане на среща с Фонда и 
Разплащателната агенция.“

В подкрепа на това г-жа Петкова каза: „ И нашата Община 
се отказахме, проекта ни бе намален три пъти и за нас бе 
нерентабилно.“

Дадена бе думата на кмета на Община Антоново:
„ Аз също исках да взема отношение и да се представя. 

като член на УС на Националното сдружение на общините в 
България и в Комитета за наблюдение на Програмата за
развитие на селските райони. Аз намирам конкретика в 
поставените въпроси. Зам. Министърът и г-н Христов 
споделиха проблемите. Кандидатствахме за залесяване на 30 
дка от притежаваните от нас 3000ха. Оказа се , че има 
разминаване по данните от скица и при снимане с GPS. Сякаш 
ще залесяваме по-малко, а искаме повече. Оказа се,  че дори 
с един дка има несъответствие между заявено и замерено -
връщаш парите, после ходиш и по разпити. Поставихме 
въпрос, че преди започването на договарянето да има  
контрол от Изпълнителната агенция и от Фонда. Дефинирано 
ли е ясно колко е кандидатстването, тогава има шанс 
проблемите да се избегнат – и предварителният контрол и 
оценката: - за да сме сигурни, че нещата ще се получат. 
Предлагам АОГ в среща с управленските органи на Фонд 
„Земеделие“, да се договорят за условията. А така даваме 
пари за консултанти и замерване и после не ни одобряват. 
Парите по тези мерки не се пренасочват, а се връщат в ЕС. 
Готов съм да съдействам и като член на УС на Националното 
сдружение на общините в България.

Г-жа Петкова: Работата съвместно с НСОБ и целите , 
неосъществени в тези три години предстоят.

Г-н Геров: „ Предлагам, да се определят срокове за 
срещата, след което да организираме обучителен семинар, 
защото сега стоим, гледаме и чакаме.“

Г-жа Петкова: „ Предлагам това да се оформи като 
решение. В тежката финансова 2010г. нямаше да се справим 
без парите от горската структура. Остава да отговорим на 
професионалните изисквания на бранша, на нуждите на тези 
програми и да се получи ефективност.“

Дадена бе думата на представителят на Община 
Чепеларе:



„ Двадесет и шест години бях кмет на с. Павелско. Искам 
да благодаря на УС на АОГ, че ни приеха в тази Асоциация и 
да извините кмета на Общината, че по уважителни причини не 
може да участва. Бързам да кажа на кмета на община 
Антоново, че още на срещата във Ветово присъствахме, но 
поради водените съдебни дела, не можеше по рано да станем 
членове. Притежаваме 1000ха гори и 1000ха ревири, водим 
дела за още 1000ха. За съжаление преди такива бяха 
законите. Тези гори са в реални граници предимно в Павелско. 
Друга причина е не доказването на горите като общинска 
собственост. 

Материалите с които се запознахме са реални и
възможни. Като си плащаме членският внос, ще има и повече 
отчитане на дейност накрая на годината. Надявам се, че в 
този състав на АОГ нещата ще тръгнат по-добре. Надявам се, 
че бързо ще направим среща с представителите на фонда
Земеделие. При нас имаше пожар в общинските гори. За 
200дка не бяха потвърдени парите за кандидатстване, а това 
са 73000лв. Вчера сме внесли кандидатстване по нова мярка. 
Има какво да работи АОГ с фонда, за реализиране на планове 
в общинските гори. Предстои структуриране на горският 
сектор в тези варианти предлагани в примерната наредба. 
Една от големите горски структури ще бъде в Родопите. 
Потвърждавам казаното от г-жа Петкова за миналата година 
благодарение на горския сектор покрихме доста пасиви. Но 
трябва и да влагаме в него. В нашият масив 100000лв. са 
вложени в горски пътища. Не можем да участваме в проекти 
за възстановяване вредите от пожари, защото Смолян е 
обявен ,че е с ниска степен на пожароопасност. Благодаря за 
вниманието.“

Г-жа Петкова: Г-н Славов е бил 26 години кмет. Това е 
доста показателно. Дано и ние издържим пред такова 
предизвикателство. Материалите са пред Вас и предлагам в 
проекта за решения да бъдае добавено прадложението за 
организиране на среща с ръководството на ДФ „ Земеделие“ в 
срок до 20.05.2011 година.
      
      С гласовете на всички делегати дебатите бяха прекратени 
поради липса на по-вече желаещи за изказване.

Г-жа Петкова: „ Предлагам всички да гласуваме на блок по 
отношение на предварително предоставения Ви проект за 



решения, като се добави и решението за провеждане на 
среща на УС на АОГ с Ръководството на ДФ „Земеделие“.

Предложението бе прието с пълно болшинство.

В процес на гласуване на проекторешенията: За - 25 
общини, против – няма, въздържали се – няма. 
Проекторешенията, заедно с предложението бяха приети с 
пълно болшинство от гласовете на делегатите, както следва:
      
      Четвърто Общо събрание на АОГ,

РЕШИ:

1.1. На основание Чл.19, ал.1, т.8. от Устава, приема 
отчета на Управителния съвет на АОГ за дейността му през 
2010 година.

1.2. Приема доклада на Контролния съвет на АОГ за 
дейността му през 2010 г.

1.3. На основание Чл.19, ал.1, т.7. от Устава приема 
Финансовия отчет за изпълнение на бюджета на АОГ за 2010 
г.

1.4.1. Приема Работния план за 2011 година на АОГ 
съгласно Приложение 3.

1.4.2. Приема Бюджет на АОГ, за 2011 година, съгласно 
приложението и натоварва Изпълнителния директор с 
неговото изпълнение.

1.4.3. 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.

2. На основание чл.25, (1),т.1 от Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел ИЗМЕНЯ Устава на Асоциация 
общински гори, както следва:

2.1 В чл.3, ал.2-ра, т.1 и по-нататък, думите „Държавна 
агенция по горите” се заменя с думите „Изпълнителна агенция 
по горите”.

2.2. В чл.8:
В ал.3-та в изречение-първо, думите „писмена молба” се 

заменят с думите „писмено заявление” и в изречение-второ 
думата „молбата” се заменя с думата „заявлението”;

Ал.4-та се променя така: „(4) Управителния съвет 
разглежда заявлението и взема решение не първото 



заседание след нейното подаване. Членството се придобива 
от датата на вземане на решението”.

2.3. В чл.17 се добавя нова точка – 4-та със следния 
текст: „4. Изпълнителният директор.“

В чл.31 се създава нова т.1 със следния текст: „1.заедно 
с Председателя, представлява Асоциацията.” Номерът на 
всяка следваща точка се променя съответно с по един нагоре.

2.4. В чл.24, ал.2-ра думата „три” се заменя с думата 
„четири”.

2.5. В чл.25 в т.2 и в т.11 думата „три” се заменя с думата 
„четири”.

2.6. В чл. 26, ал.4 след думата „член” в края на 
изречението, се добавят думите „или Изпълнителният 
директор на АОГ”.

2.7. В чл.30 да се създаде нова ал. 5 със следния текст: 
„(5) Органите по чл.17, чиито мандат е изтекъл или 
предсрочно прекратен, продължават да изпълняват 
функциите си до избор на нови”.

3. В срок до 20.05.2011г. Изп. Директор на АОГ да 
организира среща на УС на АОГ с Ръководството на ДФ 
„Земеделие” и Разплащателната агенция към него, с цел 
разглеждане на проблемите на общините - членки, при 
кандидатстване по техни проекти по ПРСР и усъваршенстване
на критериите.

След изчерпване на дневния ред 4-то Общо събрание бе 
закрито от Председателя на УС на АОГ в 15.05 часа

Настоящият протокол се състави в два еднообразни 
екземпляра.

Председател на УС на АОГ:
                                                                     / Маргарита Петкова /

                Изп. директор на АОГ:
/инж. Тихомир Томанов/

                Съставил протокола :
             /адв.Теодор. Димова/


