
АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ

ПРОТОКОЛ
От проведеното 10 заседание на УС на АОГ

Днес 13.09.2011г. в 16.00 часа Управителният съвет на Асоциация общински гори/АОГ/ се 
събра на десетото си редовно заседание. Заседанието се проведе в сградата на Община Стара 
Загора. Заседанието бе ръководено от Председателя на АОГ: Маргарита Петкова. В президиума на 
събранието бяха Изп. директор инж. Тихомир Томанов и г-н Белчо Белчев - зам. Кмет на Община 
Стара Загора. Протокола бе воден от адвокат Теодора Димова.

В 16.03 председателят на АОГ г-жа Маргарита Петкова откри заседанието. Бяха представени 
домакините в лицето на зам. кмета на Община Стара Загора. г-н Белчо Белчев. На заседанието
присъстваха членове на Управителния съвет, кмета на Община Брезово Стоян Минчев, 
представител на Община Царево инж.Иван Борисов. Гости на събранието бяха д-р инж. Ценко 
Ценов - началник отдел „Недържавни гори” и г-н Донев нач. отдел” Земеделие и гори” в Община 
Стара Загора. Г-жа Петкова приветства присъстващите и заяви, че в тези забързани дни са 
намерили време да вземат участие в неговата работа. Домакинът, г-н Белчев благодари на 
присъстващите гости на Стара Загора. Обяви, че поради пътуване извън града кмета г-н Светлин 
Танчев е възпрепятстван да присъства на заседанието. Стара Загора има население от 135000 
души. Намира се на центъра на България и свърза северните и южните и части.Градът е бил 
опожарен при отстъплението на русите през 1877г. и впоследствие през 1879г. изцяло обновен. В 
момента той е на втора място по икономически растеж в страната. Общината притежава 13700дка 
горски фонд. Именно за това тя е кандидатствала за член на АОГ. Отправени бяха пожелания за 
успешна работа на заседанието.

Прочетен бе дневният ред за провеждане на събранието. По точка първа на същия се прие 
да бъде гласувано приемането на нови членове на АОГ. 

На основание чл. 25, ал. 7 от устава на АОГ, гласуването на кандидатурите на четири 
Общини, а именно: Стара Загора, Брезово, Аврен и Царево бе извършено поотделно за всеки един 
от кандидатите. Трима от членовете на Управителния съвет гласуваха посредством осъществена 
телефонна връзка. Кандидатите бяха приети с единодушие. Дадена бе думата на представителите 
на новоприетите членове да презентират с няколко думи Общината, която представляват.

Бе отправена благодарност към Изп.директор на АОГ за набиране на нови членове и 
съмишленици от представителите на новите членове. Г-н Донев изрази следното становище:”Във 
връзка с приемането на новия ЗГ, считам, че това е един добър закон. Целта на закона е да се 
запази нашата гора. Считам, че все още Общините са ощетени от гледна точка на стопанисване и 
охрана на същите. Нашите отношения с РДГ Стара Загора са много добри. Липсва обаче ясна 
концепция по отношение на начините за извършването на сеч.

Кмета на Община Брезово: Общината притежава 22000дка гори. Г-н Чорбаджийски се 
занимава с въпросите относно горите при нас. Предстои създаването на общинска структура за 
управление и стопанисването на общинската гора.

Представителят на Община Царево инж. Борисов: Благодарим на г-н Томанов, че ни покани 
за членове на АОГ. На заседанието на Общинският съвет единственият въпрос който бе поставен 
бе, защо това не е станало по-рано. Общината притежава 23000дка гора. Специфичното при нас е, 
че странджанското население има по специално отношение към гората. Основният ни ангажимент е 
да задоволим местното население с дърва за огрев. 

По втора точка от дневния ред бе дадена думата на Изп. директор инж. Томанов, който 
представи ретроспективен доклад за дейността на УС на АОГ през тригодишния му мандат.

Поканени бяха присъстващите на заседанието, да изразят съображения, предложения и 
мнения към вече прочетения доклад. 

Г-жа Петкова сподели: Няма община спечелила проект относно усвояване на средства за 
горите по ПРСР. Площите са доста, пожарите вилнеят и това изисква средства за залесяване.  
Асоциацията изпитва затруднения от финансово естество. Тази година няма да има наш
представител на членската среща на FEKOF.

Г-н Донев изказа предложение, да се организира семинар за демонстриране на примерен 
модел за управление на общински гори. Да се заложи на една Община със средни показатели като 
площ и дървесина и да се покаже как работи и какво постига практически, за да се видят 
положителните резултати от дейностите в горите й. Кое ще бъде оптималното. Да се предложат 



добрите практики Стара Загора като находяща се в централна България е удобно място да се 
направи такъв семинар на наша територия.  

Зам. Кметът изрази следното становище: Ние новите членове искаме да споделим от страна 
на ръководството на Общината. За да имаме успешни практики през 20011/12г. трябва да се 
предвиди финансов план за реализация във всяка една община. Постави ли се задача за нови 
дейности с финансиране ще има и „за” и „против”. Нашият опит сочи, че при кандидатстване па 
програмите на Евросъюза, ако не бяха дадени пари за техническа помощ отвън, не би било 
възможно спечелването на тези програми. Средства има, ползвайки външни фирми ще може да 
спечелим средства по програмите за да се работи по добре. 

Кмета на Брезово г-н Минчев: Усвоявали сме фондове по ПРСР. От опита ни и от 
кандидатстването през тези четири години по 3 проекта съм достигнал до извода, че структура на 
ДФ „Земеделие“ е настроена враждебно спрямо Общините. Работи се небрежно, връщат се 
проектите за незначителни неща. Губят се документи. Считам, че АОГ трябва да има лоби в ДФ 
„Земеделие“. 

Г-жа Петкова: Приведена бе среща с зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. 
Искаме нещата да се случват и очакваме да бъдем подпомагани. 

Инж. Борисов допълни: Аз искам да дам един пример. Общината има възможност да добие 
8000 м3 дървесина, при нужди за местно население 18000 м3. Останалите 10000м3 трябва да се 
снабдят от държавата. Въпроса е те да се добиват от по близо и да са по евтини. Ние ги продаваме 
на 25лв. за кубик. Държавата ни предлага цена 40 лв. 

Донев: На територията на Общината ни от 51 общини 7 имат възстановен ГФ. Дейностите 
бяха предоставени на кметовете на населените места в тези общини. За да се пресекът 
злоупотребите  добиването на дърва от жителите в тези общински гори бе преустановено със 
специално решение на общинския съвет. 

Г-н Томанов: Запознат съм с идеята на Община Царево. Държавата се отказа от социалната 
си политика за задоволяване на местно население, т. е. дървата за горене се купуват наравно с 
тока, водата и т.н.  От 264 Общини в България, не всички имат гори, за да задоволят нуждите на 
местното население. Държавата не желае за своя сметка да подпомага селищата, които се 
отопляват изцяло на дърва, както беше до сега. Следователно предстои ни да намерим начин да 
възстановим ангажиментите на държавата относно нуждите на местното население. 

Д-р инж. Ценов, гост на събранието изрази следната позиция: Благодаря за поканата. 
Доклада на г-н Томанов даде представа за голямата и всеобхватна дейност, извършена за тези 3 
години от основаването на АОГ. Има организации с 50 годишна история, които не могат да се 
похвалят с такива резултати. Доклада бе изчистен В него правилно бе посочено, че благодарение на 
АОГ и др. органи успешно се наложи логиката и философията на новия ЗГ. В него като цяло са 
заложени принципи и опорни точки и поднормативните актове ще го направят действащ. Всички 
наредби-са подготвени. За сечите е утвърдена. За контрола и опазването се съгласува в момента в 
две министерства. Наредбата за ползването (дейностите) също е изготвена и с помощта на външни 
лица и АОГ. Обезпокоен съм, че нещата не се движат по-бързо. Наредбата за оценките бе приета за 
40 дни. Необходимо е да се работи заедно, да има бързи реакции по всички въпроси.  
Функционирането на този закон е за сега чрез указания. Най-важната задача е формирането на 
структурите за управление в общините. Това е свързано с наличието на приети планове и програми.
Липсата на същите е наказуема, а така беше и по старият ЗГ. Предлагам да се акцентира върху 
консултации от УС по тези въпроси. Забелязват се тенденции, при добра организация на 
общинските структури прилив към тях от държавните. Предлагат се по-добри условия и мотивации 
за работа. В някои държави от Европейския съюз се създават специални центрове, с които 
държавата подпомага управлението на общинските гори. Приветствам идеята за национален форум. 
Но време подходящо за провеждането му е едва след изборите. Местното население не ползва 
дървесина по цена на корен. В добива се включват интереси, групировки и идеята се опорочава. 
Сега общините са освободени от такса внасяна в бюджета. Но всяка Община има нужда от 
средства. И това е добър начин за набирането им. Има нужда от горещ телефон за постоянна 
връзка. При определяне на приоритетите бе разписано разяснителната работа по прилагане на ЗГ, а 
това е добре. Възможно е заедно с нас АОГ да го прави по места. Важно е ЗГ да работи. 
Проблемите с ползването ще се решат след приемане на наредбата за ползването. Необходимо е 
да се осъзнае, че се касае за местни ползватели на публичен ресурс. 215 Общини имат гори и 
трябва да тръгнем като емисари. За да ги подпомагаме, а не да ги санкционираме. Формиране на 
политика по отношение на плановото ползване не следва да е в противоречие със ЗГ. Поставеният 
въпрос за електронният билет не се решава поради субективен фактор. Не бива да се унищожават 
контролните органи. При срещи и обсъждания между нашите структури и общински, винаги съм на 



страната на Общините, защото ДГС са на 100години, а Вие сега прохождате. Трябва да се даде 
шанс на Общините. 

Г-н Томанов: Всички дейности по опазването на горите се извършват от собствениците. 
Охраната не е средство за контрол, а е дейност наравно със сечта и другите видове дейности в 
горите.

Г-н Лисков: Сега се намираме във вакуум между стария и прилагането на новия ЗГ.
Д-р инж. Ценов: Не трябва да се получава доминанта на човешкия фактор. Срещите които 

провеждам приключват с разбиране от страна на директорите на РДГ. Разчитаме и на съдействие от 
Общините и от частни лесовъди. 

Дадена бе отново думата на инж. Томанов: Новото в ЗГ е, че кмета на населеното място 
може да състави акт дори и на директора на ДГС, ако той е извършил нарушение в горите на 
землището, независимо чия собственост са те и наказателното постановление ще се издаде от 
кмета на Общината.

След изслушване на изказванията бе престъпено към приемане на Работен план на УС за 
организиране на Отчетно-изборно Общо събрание на АОГ. Председателят на АОГ даде думата за 
изказвания и съображения по работният план.

След кратко експозе от Председателя, бяха приети констатациите от представения 
Ретроспективен доклад и бе дадена положителна оценка на дейността на Изпълнителния директор 
на АОГ за цялостната му дейност от началото на мандата му.

Бе приет работният план за подготовка на 5-то Общо отчетно-изборно събрание на АОГ, като 
с гласуване се прие точки 1 и 3 от същият да се слеят, а сроковете да се удължат до края на 
календарната година. По т.6 срок за изпълнение се прие да бъде месец февруари 2012г. Натоварен 
с изпълнението на Плана бе Изпълнителният директор.

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

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

Р Е Ш Е Н И Е №15

Гр. Стара Загора. 13.09.2011г.

Управителният съвет на Асоциация Общински гори, в открито заседание проведено на 13.09.2011г.
(две хиляди и единадесета година) в състав :

Председател:Маргарита Петкова

Александър Неделчев

Янчо Янев

Михаил Лисков

и в присъствието на Изп. директор и на АОГ като разгледа докладваните от Изпълнителния директор 
Ретроспективен доклад за дейността на УС на АОГ през тригодишния му мандат, в изпълнение на 
целите, формулирани с Устава на Асоциацията. Работен план на УС за организиране на Отчетно-
изборно Общо събрание на АОГ и постъпили предложения от 4 Общини кандидати за членство в АОГ 
на основание чл. 28 от Устава на Асоциацията

РЕШИ:
10.1. На основание чл. 25, т. 7 от Устава на Асоциацията приема за редовни членове на АОГ 
общините Стара Загора, Аврен, Брезово и Царево и ги приветства с Добре дошли.

10.2. Приема констатациите от, представения Ретроспективен доклад.



10.3. Дава положителна оценка на дейността на Изпълнителния директор на АОГ за цялостната 
му дейност от началото на мандата му.

10.4. Приема Работен план за подготовка на 5-то Общо отчетно-изборно събрание на АОГ като 
точки 1 и 3 от същият да се слеят, сроковете да се удължат до края на календарната година 
като по т.6 срок за изпълнение месец февруари 2012г. Натоварва Изпълнителния директор с 
неговото изпълнение

Председател:………………………………

Събранието бе закрито в 18.02 часа.

  
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра..

Протоколчик:. 
/адв. Т. Димова/

Изп. директор :
/инж. Т. Томанов/

Председател:
/М. Петкова/


