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ПРОТОКОЛ
ЗА РАБОТАТА НА ПЕТОТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА АОГ ПРОВЕДЕНО НА 20.03.2012г.

1.Откриване на събранието от председател на Управителния съвет г-жа Маргарита 
Петкова

Досегашният председател на Управителния съвет, откри събранието. 
Бе обявено, че това е Петото Общо събрание на Асоциация Общински гори, и тъй 

като същото е отчетно изборно по традиция същото ще бъде ръководено то най-
възрастния кмет, делегат на събранието - г-н Пенчо Геров - кмет на Община Чавдар. 

От председателстващият г-н Геров бяха поздравени членове на Асоциация 
Общински гори, чиито представители присъстват в залата.

Представени бяха официалните гости на събранието:
доц. Иван Палигоров – председател на СБЛ, доц. д-р Милко Милев декан на 

факултета”Горско стопанство” в ЛТУ, инж. Александър Йолев - директор ЮЗДП, инж. 
д-р Ценко Ценов - началник отдел „Недържавни гори” в ИАГ, инж. Иван Гройчев –
директор ДЛС ”Каракуз” и инж. Борис Господинов гл. редактор сп. Гора.

2. Отправяне на поздравления от страна на официалните гости:
Бе дадена дума на гостите поканени на настоящото Общо събрание за 

приветствие и изказване. Приветствия бяха отправени от: 
Доц. Палигоров: Благодаря за поканата. Г-да и г-жи кметове, надявам се, че 

Решенията, които ще вземете, ще бъдат мъдри. АОГ набира скорост. 47 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 бъдеще. Трябва да 
оставим на децата и внуците си по-добри и хубави гори. Желаем успех на работата на 
АОГ и ОС.

Доц. д-р Милко Милев: Уважаеми г-н Геров, г-н Томанов, колеги, Поздравявам Ви 
с настоящото Общо събрание. Като декан на факултета по ГС в ЛТУ наше задължение 
е да подготвяме кадри за работа в горите. Отговорност на Общините наред с 
държавата е да стопанисват този важен ресурс. Доминиращата концепция като поглед 
към стопанисването на горите е най-добре разбрана от Вас, общините - баланс между 
икономически, социални и еко функции. Именно Вие ще постигнете най-желеният 
баланс. Създадените от нас кадри идват подготвени при Вас . Досега те стажуваха 
единствено в държавните горски структури. Към настоящият момент обаче имаме и 
наши възпитаници, които провеждат финалният си преддипломен стаж в Общините 
Ихтиман и София. Ще се радвам, ако за в бъдеще числото на такива Общини нарасне. 
Успешна работа.

3. Гласуване на протоколчик и даване думата на юриста на АОГ, да обяви 
регистрирали се за участие делегати наличието на кворум. Гласува се протоколчик на 
събранието-адвокат Теодора Димова. Предложението бе гласувано и прието 



единодушно. Г-жа Димова докладва наличието на кворум за провеждане на 
събранието – присъстват пълномощните представители на 40 общини членки. 

4. Представяне на работните документи.
Председателстващият събранието представи в резюме работните документи, 

екземпляр от които бе представен на всеки един от делегатите на Общото събрание.
На делегатите бе дадена възможност да се разгледа дневния ред и ако има 

съображения по същия да бъдат изказани. Прочетен бе дневния ред от г-н Пенчо 
Геров. Постъпи предложение от кмета на община Сливен в рамките на точка „Разни“ 
да бъде допусната презентация на модел за униформа на служителите в общинските 
гори, което бе прието единодушно. Дневния ред бе приет с пълно мнозинство.

5. Бе гласуван състав на комисия по подготовка на проекто-листи за 
провеждане на избора на УС и на КС. За членове на комисията бяха предложени: 
председател: г-н Георги Големански, кмет на Община Сливо поле, секретар-г-жа 
Теодора Димова – юрист на АОГ, членове- г-н Лазар Япаджиев зам. Кмет на Община 
Несебър и г-н Милко Армутлиев – кмет на Община Маджарово. Комисията бе гласувана 
и приета с мнозонство.

6. Ретроспективен Доклад за резултатите от дейността на УС на АОГ за 2008г.-
2011г. и отчет на Бюджета на АОГ за 2011г.

Доклад за дейността на УС през трите години от учредяване на АОГ, както и . 
отчет за изпълнението на бюджета за 2011 г. бе прочетен от Изп. Директор на АОГ г-н
Томанов.

7. Доклад на контролния съвет на АОГ.
Председателят на контролния съвет на АОГ г-н Пенчо Геров докладва за работата 

на КС през отчетния период. 
8. Представяне на работния план и проектобюджета на АОГ.
Председателстващият събранието даде думата на изп. директор инж.Томанов да 

прочете работен план и проекто-бюджета за 2012г. Бяха констатирани затруднения по 
отношение на назначаване на административен персонал. В изпълнение на бъдещите 
задачи бе акцентувано върху по добрата организация и системност при превеждане на 
средства от страна на членовете на АОГ, което би предотвратило създаване на 
затруднения при изпълнение на задачите и целите поставени пред Асоциацията. 

9. Дебати
Делегатите бяха приканени да вземат отношение въпроси, които са поставени в 

отчета и работния план. Бе отправено предложение старите членове да допълнят 
ретроспективният доклад и плана или да дадат нови предложения. Апелирано бе 
новите членове да се включат в работата на Общото събрание, като дадат нови 
предложения. 

10. Двата доклада – Ретроспективния и този на КС, Работния план на АОГ за 2012 
г., както и Бюджета за 2012 г. бяха приети с пълно болшинство.
Единодушното приемане се приема като висока оценка за нашата работа, 

подчерта г-н Геров.
11. В точка Разни Кмета на Община Сливен представи лятно и зимно облекло-

униформа за горски стражар, изготвено по проект. Демонстрация на тези облекла бе 
направена от служител на Общинското горско предприятие Сливен. 

11. Секретарят на мандатната комисия прочете предложенията за членове на УС 
и КС на АОГ. Бе дадена думата за други предложения. Предвид липсата на такива се 
пристъпи към гласуване. Гласуват се така направените предложения. 

В процес на гласуване –против няма, въздържали се също. 
С пълно болшинство от 40 гласа за бе избран състава на новият УС с членове: 



1. Владимир Владимиров Георгиев- Кмет на Община Самоков;
2. Георги Александров Георгиев – Кмет на  Община Ветово;
3. Иванка Петрова Николова – Кмет на  Община Смядово;
4. Живко Веселинов Тодоров – Кмет на Община Стара Загора;
5. Калоян Ангелов Илиев – Кмет на Община Ихтиман;
6. Михаил Христов Лисков – Кмет на Община Харманли;
7. Танер Мехмед Али – Кмет на Община Антоново,

както и Контролен съвет на Асоциацията в състав:

1. Пенчо Стоянов Геров – Кмет на Община Чавдар;

2. Пенчо Василев Чанев – Кмет на Община Златарица и

3. Христо Димитров Христов -  Кмет на Община Болярово.

12. Новоизбраните УС и КС се събраха на своите първи заседания. За 

председател на Управителният съвет на АОГ бе избран Живко Веселинов Тодоров –

кмет на Община Стара Загора. За председател на Контролният съвет на АОГ бе избран 

Пенчо Стоянов Геров – кмет на Община Чавдар
Решенията на УС и КС бяха съобщени на делегатите.

Новият Председател на УС обяви, че и официалния дневен ред е изчерпан, 
благодари на всички гости за тяхното участие и закри събранието. 

Събранието бе закрито в 15.05 часа.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра..

Председател:
/Живко Тодоров/

Протоколчик:. 
/Теодора Димова/


