
ПРОТОКОЛ № 9
от 24.02.2011г.

Днес на 24.02.2011г. от 15.30 часа се проведе 9-то редовно заседание на Управителния 
съвет на АОГ в заседателната зала на община Чавдар.

На заседанието присъстваха: г-жа Маргарита Петкова – Председател на АОГ и Кмет на 
община Ихтиман,  г-жа Борислава Братоева – представител на община Русе, г-н Рейхан Хабил-
Кмет на община Ветово, г-н Кънчо Гудинов- община Харманли, г-н Цветан Симеонов -
община Тетевен, г-н Евгени Димитров - община Самоков, представител и г-н Тихомир
Томанов- Изпълнителен директор на АОГ.                                                                                   

Присъстваха също и тримата членовете на Контролния съвет на АОГ:.-Председателят на
Контролния съвет г-н Пенчо Геров – Кмет на община Чавдар  и членове г-н Пенчо Чанев – Кмет на 
община Златарица и представител на Кмета на община Болярово – г-н Зотов.
           Гости на заседанието са заместник министъра на “Земеделието и храните” – доц.. Георги 
Костов и н-к отдела за недържавни гори в Изпълнителна агенция по горите- д-р Ценко Ценов.
           Заседанието ръководи г-жа Маргарита Петкова – председател на Управителния съвет на 
АОГ.
- г-жа Петкова даде думата на домакина на събранието г-н Пенчо Геров – Кмет на община Чавдар.
- г-н П.Геров – Уважаеми колеги, благодаря Ви , че дойдохте в община Чавдар. Горди сме да 
Ви посрещнем. За нас ще остане спомен тази среща и се надявам, че ще ни запомните с 
решенията, които ще вземете на това събрание. Добре дошли още веднъж и ако ми позволите 
да дам думата на Управителя на общинско лесничейство “Чавдарска гора”- инж. Флорина 
Илчева, за да ви представи нашето общинско лесничейство.
- г-жа Флорина Илчева – управител на общинско лесничейство “Чавдарска гора” – Добър ден, с 
разрешението на Кмета на община Чавдар ще ви запозная с работата на общинското звено 
“Чавдарска гора”. 
           Общински горски фонд е образуван по възстановяване със съдебно решение. Структурата на 
общинско лесничейство е: Управител, Началник горско-технически участък, двама - ТРО и един 
лесничей. Лесничейството е общинско предприятие по чл.52 от ЗОС и е организирано от инж. 
Тихомир Томанов по решение на Общинския съвет на община Чавдар. Инж. Томанов е и неговия 
пръв управител.
           Площа на общинската гора е 5040 хектара, 99 % от гората е общинска собственост с общ 
запас от 868 500 куб.метра, добиват се годишно 11 520 куб. Средната възраст на гората е 72 
години. В момента се изработва нов ЛУП и ще влезне в сила скоро. На територията на 
общината има три природни забележителности- “Казаните”, “Сакарджа” – „Окопите и 
“Братия”.
          Предлагаме с приемането на новият Закон на горите да се помисли за оптимизиране моделът 
на управление на лесничейството.
- г-жа Маргарита Петкова – Колко струват дървата за огрев в община Чавдар?
- г-н Пенчо Геров – 42 лв.на кубик включена е в цената и доставката.
- г-жа М.Петкова даде думата на Рейхан Хабил – Кмет на община Ветово да представи добре 
приложима практика относно охраната на горите в община Ветово.
- г-н Р.Хабил- По търговския закон регистрирахме предприятие, като юридическо лице и около 200 
хил.лв. постъпва печалба в бюджета от него всяка година. Права е г-жа Илчева, че отговорностите по 
опазване и стопанисването на горите са големи и затова съм поканил нашата охранителна фирма да 
Ви представи как се справя с охраната на общинската ни гора. Девет месеца охранителната фирма 
„Арес груп” опазва горите ни и сме доволни, защото кражбите на дървесина спряха и за година им 
плащаме около 15 хил.лв. с ДДС да охраняват близо 4 000 хектара гора. Нека сами да споделят своя 
опит, като Ви се  представят и презентират фирмата си.
- представители на фирма „Арес груп” – Фирмата ни е със седалище гр.Провадия, община 
Варна. Охранителна фирма сме и се занимаваме с охрана на гори и посеви. 
Осигуряваме всички оръжейни изисквания по КОС и  разполагаме с високо проходими 
автомобили – Ниви и УАЗ. В община Ветово имаме четирима служители, доста 
дисциплинирани и ги използваме целенасочено, затова са и от местното население, тъй като 
познават района. Имаме и наши служители, които използваме при охраната на горите и 



периодично ги сменяме. Хората от местното население използваме като информатори, защото 
те повече познават местните хора и местностите. Внедрили сме екипи от други области на 
страната, които се движат и обикалят с автомобили, като периодично се сменят.
Осуетили сме сериозни кражби на строителна дървесина, тъй като повечето от местните са от 
ромски произход и с тези хора имаме изграден подход- разрешаваме проблема с тарторите им.
Всички отговорности се поемат от охранителната фирма включително и при кражба на по-
голямо количество дървесина и ако не се установи причинителя фирмата възстановява част 
от загубите.
- г-н Танев – Вашите служители, които охраняват лесовъди ли са и съставят ли актове?
- фирма „Арес груп”- Имаме лесовъди, но те не са охранители. Практиката ни е когато се 
заловят нарушители или се установят извършителите на кражбата органите на МВР да им 
съставят акт, като нашите охранители стават свидетели и дават показания в МВР.
- г-жа М.Петкова – Благодаря Ви, че дойдохте да се представите и ни заинтригувахте с Вашето 
предложение за охраната на общинските гори, наистина е интересно.
- Инж. Е.Димитров– Направихме и ние предприятие преди няколко години, но ние имаме 18 000 
хектара гора и е доста трудно охранителна фирма да обикаля тази голяма територия. Нашите горски 
стражари се справят за сега и за година охраната на гората ни струва около 19 хил.лв. Когато имахме 
проблеми с дърводобивните фирми жандармерията ни съдействаше, като правеше охранителни 
акции и имаше дежурни екипи. На този момент служителите на Държавното горско стопанство не 
охраняват добре според мен общинските гори, а ние имаме тежката задача да си стопанисваме и 
охраняваме горите.
- Инж. Тихомир Томанов- Темата е изключително важна и искам, когато пристигне г-н 
Г.Костов - заместник министър на „Земеделието и храните” да повдигнете тази тема пред него.
По новия закон актовете ще продължат да ги съставят ТРО, но що се отнася за кражбите и охраната 
на общинските гори тази възможност, която ни представихте е доста интересна и ще Ви бъдем 
благодарни да я вземем, като презентация и да я представим на повече общини в България.
- г-жа М.Петкова – От финансовата криза пострадаха най- вече ромите, който в община Ихтиман са 
около 40 % от населението, при което кражбите на дърва доста се увеличиха и не можем да се 
справим с тях. Ще се радвам да ни представите оферта за тази услуга на тази цена, която съобщихте. 
Колко процента от населението са роми в община Ветово?
- г-н Р. Хабил- 30 – 40 % е ромското ни население в общината.
           След станалите разисквания по темата за охраната на горите и добри практики се премина към 
дневния ред на заседанието.
- г-жа М.Петкова предложи за протоколчик на заседанието да е г-жа Павлина Павлова –
гл.спец.”Връзки с обществеността” в община Чавдар. С гласуване предложението бе прието.
- г-жа М.Петкова прочете предварително обявения дневен ред:

1. Взимане на решение за насрочване на 4-то Общо събрание на АОГ: избор на дата, час и 
място, както и дневен ред за провеждането му.
2. Приемане на проекти за материалите за Общото събрание: Отчет за дейността на УС през 
2010 година, Финансов отчет за изпълнение на Бюджета на АОГ за 2010 г.
3.Приемане на проект за Работен план на АОГ за 2011 г.
4.Обсъждане и приемане на проект за бюджет на АОГ за 2011 год.
5.Обсъждане и приемане на примерна Наредба за управление на общински горски територии.
6.Разни.

Постъпи предложение от г-н Т.Томанов в точка разни да се включат начини и добри
практики за охрана на общинските гори и Доклада на юриста на АОГ за промени в Устава на 
АОГ.

Членовете на Управителния съвет на АОГ гласуваха така предложения дневен ред и започнаха 
работа.

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Взимане на решение за насрочване на 4-то Общо събрание на АОГ: избор на дата, час и 

място, както и дневен ред за провеждането му.
- г-н Тихомир Томанов – Изпълнителен директор на АОГ – Задачата е да приемете
материалите за Общото събрание на АОГ и последно за Управителния съвет, като по Устав ще 
имаме промени в общото събрание поради изборите и промените в местната власт. Трябва да 
приемете отчета за дейността на Управителния съвет за 2010 година, както и финансовия 
отчет за 2010 г., както и Работния план и бюджета за 2011 година. 



- г-жа М.Петкова – Предлагам да насрочим четвъртото общо събрание в гр.София преди Великден, 
помислете за дата и час.
- г-н Т.Томанов – Седмицата на гората е от 04.04. до 10.04 .тази година и не можем в рамките на 
тази седмица да проведем Общото събрание на АОГ, тъй като тогава са ангажирани всички
представители от Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието и храните, 
които възнамерявам да поканим на Събранието. Предложението ми е Общото събрание да го 
насрочим на 20.04.2011г. в гр.София в Аулата на Лесотехническия университет след 12.30 часа, 
а може и по-късен час, за да може пътуващите от далече да пристигнат на време.
- г-жа М.Петкова – Други предложения за часа и датата на заседание на Общото събрание на 
АОГ.
             Не постъпиха предложения за друга дата и час и УС на АОГ премина към гласуване.

РЕШЕНИЕ – 9.1.
На основание чл.20, ал.1, т.1 от Устава на АОГ УС на АОГ свиква заседание на 

Четвъртото общо събрание на АОГ на 20.04.2011г. /сряда/ от 13.00 часа в Аулата на 
Лесотехническия университет в гр.София, при следния дневен ред:
1. Приемане на Отчет на Управителния съвет на АОГ за дейността му през 2010 г.
2. Приемане на Доклад на КС на АОГ.
3. Приемане на Финансовия отчет за изпълнение на бюджета на АОГ за 2010г.
4. Приемане на Работен план и Бюджет на АОГ за 2011г.
5. Доклад за промени в Устава на АОГ.
6. Обсьждания.
7. Разни.

Предложението за насрочване на 4-то Общо събрание на АОГ и дневния ред на 
събранието се прие с мнозинство от всички присъстващи членове и упълномощени делегати
на Управителния съвет на АОГ.

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на проекти за материалите за Общото събрание: Отчет за дейността на УС през 2010 
година, Финансов отчет за изпълнение на Бюджета на АОГ за 2010 г.

- г-жа Маргарита Петкова – Председател на Управителния съвет на АОГ даде думата на г-н
Т.Томанов за доклад.
- г-н Т.Томанов – Изпълнителният директор на АОГ представи отчета за дейността на УС през 
2010г. и с изпълнението на Бюджета на АОГ за 2010г. с приложените справки и приложения 
към него. Относно справката по приходите от членския внос на АОГ към 2010г. има 
неизпълнение на приходната част на Бюджета, тъй като има несъбираемост. Призовавам 
всички членове на АОГ да си внасят редовно и навреме членския внос. В самия финансов 
отчет е отразено колко пари са похарчени за 2010г., близо около 60 хил.лв., главно за заплати, 
транспортни разходи, наем и други материали.
        Асоциацията на общинските гори си има вече постоянен офис в гр.София на ул.”Пиротска” №5.
- г-жа М.Петкова – От материалите, които предварително сте получили се вижда, че някои
общини не са си внесли членския внос за 2 години, това важи и за членския внос на общините 
към НЗОРБ. Трябва да акцентираме на този проблем, защото на база на членския внос може 
да работи Асоциацията ни. Призовавам общините членки към АОГ редовно да внасят 
членския си внос.
- г-н Пенчо Геров- Като член на контролния съвет на АОГ възразявам срещу некоректните членове, 
тъй като едни общини си плащаме редовно членския внос, а за другите не важи това задължение.
Предлагам на г-н Томанов писмено да уведоми всички членове, който не са си платили 
членския внос и ако не си плащат да се отстранят като членове на АОГ.
- г-жа М.Петкова – Томанов си спазва ангажимента, като изпълнителен директор и вярвам прави 
всичко възможно да уведомява членовете на АОГ да си внасят навреме членския внос. Може в 
промяната на Устава на АОГ да се заложи промяна за тези членове, които не са издължили членския 
си внос и да се гласува и да се отстранят при не плащане на няколко вноски.
-г-н Т.Томанов – 36 общини са издължили членския си внос. АОГ кандидатства по Програма 
за развитие на селските райони, по мярка 111 с проект на стойност 62 хил.лв., който включва 
обучение на 200 човека и организиране на национален семинар за разяснение на новите 
промени в Закона за горите, както и на новите наредби към този закон. Проектът е внесен в 



Държавен фонд “Земеделие” и чака одобрение. Ако спечелим проекта ще спестим средства за 
обучение, но ние сме заложили в новия бюджет средства за обучения и семинари.
- г-жа Т.Димова – юрист на АОГ – По устав не плащането на три членски вноса предполага 
изключване от членство в Асоциацията.

РЕШЕНИЕ – 9.2.
         1. На основание чл.19, ал.1,т.8 от Устава на АОГ, Управителния съвет утвърждава с 
мнозинство проекта на отчет за дейността на УС през 2010 година и възлага на Председателя 
да представи отчета пред 4-то Общо събрание на АОГ.
         2. На основание чл.19, ал.1,т.7 от Устава на АОГ, Управителния съвет утвърждава с 
мнозинство Финансовия отчет за 2010г.и възлага на Изпълнителния директор да го представи 
пред 4-то Общо събрание на АОГ.

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на проект за Работен план на АОГ за 2011 г.

- г-жа М.Петкова – Всички сте се запознали предварително с Работния план за 2011г. ако имате 
въпроси или забележки към него.
Не постъпиха предложения за промени в Работния план за 2011г. на АОГ и се прие с 
мнозинство от Управителния съвет на АОГ.

РЕШЕНИЕ – 9.3.
На основание чл.31, ал.1, т.1 от Устава на АОГ, Управителния съвет утвърждава проекта за 
Работен план на УС на АОГ за 2011 година.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Обсъждане и приемане на проект за бюджет на АОГ за 2011 год.

- г-н Т.Томанов – Изпълнителен директор на АОГ – Представям Ви балансиран бюджет за 
2011год. По съвет на счетоводителите ни съм заложил и преходния остатък от изминалата 
година. Приемам, че трябва на Общото събрание да повдигнем въпроса за неизплатения 
членски внос от минали години от членове на АОГ. Надявам се, че до септември месец тази 
година ще успея да го събера. 
- г-н П.Геров – Като председател на Контролния съвет на АОГ искам да попитам дали в новия 
бюджет има предвидени средства за обучения и разяснения по новия Закон за горите, както и за 
съпътстващите Наредби към него. Предлагам повече средства да се заложат за обучения на 
общините през 2011година.
Като съвет от мен в новия бюджет не залагай тези 32 хил.лв.от членския внос, а наполовина от 
средствата. Приходите от миналата година да се разчетат в разходната част, ако постъпят ще е 
добре, но ако не постъпят средствата от членския внос тогава може да се окаже в края на 
годината, че няма да има средства за заплати.
- г-жа М.Петкова – Ако няма други предложения и промени по документацията предлагам да 
утвърдим бюджета за 2011г. на АОГ.

РЕШЕНИЕ – 9.4.
          Управителния съвет утвърждава проекта за бюджет на АОГ за 2011 год.

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Обсъждане и приемане на примерна Наредба за управление на общински горски територии
- г-н Т.Томанов – Изпълнителен директор на АОГ – На Осмото редовно заседание на АОГ в 
гр.Харманли, излъчихте една работна група, в която аз бях секретар и задачата ни беше да 
разработим модел в три варианта на Наредба за управление на общинските горски територии 
на база на новия Закон за горите. Контактувахме по между си и изработихме три варианта на 
Наредба, като взехме най-доброто от наредбите на Кубрат, Ветово, Разград и Самоков. По този 
начин ние подпомагаме общините в разработването на такива наредби, в който се прилагат 
правата на общините съобразени според новия закон. Единият вариант го взаимствахме от 
община Кубрат, където общината може да организира управлението на горите чрез търговско 
дружество с ограничена отговорност – ЕООД. 
- г-жа М.Петкова – Имаме три варианта на тази Наредба, които са съобразени с новия Закон за 
горите. Повечето от присъстващите сте управители на общински лесничейства и имате думата за 
изказвания по предложените наредби.



-г-н Т.Томанов – От трите варианта всяка община може да избере и да приложи Наредба за 
управление на горските територии.
РЕШЕНИЕ – 9.5.
Управителния съвет утвърждава примерна Наредба за управление на горските територии на 

общините, съгласно чл.181, ал.6 от Закона за горите.

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
- г-н П.Геров -Контролният съвет да се даде положителна оценка за дейността на Изпълнителния 

директор за прецизното управление на бюджета и прави следните препоръки:
            Изпълнителният директор да проявява по-голяма настойчивост при отправянето на поканите 
към кметовете на общините – членове на АОГ своевременно да превеждат по сметката на 
Асоциацията членския си внос.
            В своята бъдеща работа Изпълнителния директор да продължи да управлява бюджета на АОГ 
прецизно и като спазва принципа на приоритетността, да не допусне преразходи по отделните пера в 
разходната му част. Призоваваме всички членове на Асоциация общински гори добросъвестно да 
изпълняват основното си уставно задължение - своевременно да внасят членския си внос.

РЕШЕНИЕ – 9.6.
Управителният съвет на АОГ дава положителна оценка на дейността на Изпълнителния директор 
през 2010г.
- г-жа М.Петкова даде думата за изказване на госта на Деветото редовно заседание на 
Управителния съвет на АОГ, г-н Георги Костов- Заместник министъра на “Земеделието и 
храните”.
- г-н Г.Костов – Интересна е дискусията Ви. Искам да благодаря на г-н Геров за гостоприемството и 
за поканата на г-н Томанов и г-жа Петкова да присъствам на това заседание. Изказвам благодарност 
на г-н Томанов за подкрепата за разработването на новия Закон за горите и за цялостната подкрепа 
на АОГ, която беше от решаващо значение за приемането на закона.
Първо искам да кажа, че новия Закон за горите трябва да потвърди мнението ми и да докаже 
на обществото, че общините могат да бъдат добри собственици. Асоциацията на общински 
гори показва добрите практики и лошите също, но тя не може да бъде морален стожер.
Необходимостта от обучение важи за всички структури и нива, тъй като по навия закон 
промените са доста и реформата е голяма. 
Предлагам Ви да заложите в бюджета на АОГ средства за обучение, но те да са от проекти по 
Европейските фондове и от Японската безвъзмездна помощ, с проекти до 130 хил.лв. за важни 
социални и екологични насочености. Може да погледнете публикациите на страницата на МИЕТ.
Третата възможност, от която можете да се възползвате е Лесотехническия университет е на 
път да подпише споразумение с Орегонския университет от съветнически характер и това ще е 
добре ако съвместно с тях направите обучение на обучители. АОГ да подбере хора, които да са 
обучители и те да могат да образоват служителите от общините.
Какво бих искал да видя в общинските гори? Някои от текстовете Вие написахте в новия 

закон и сега искам да видя създадени структури в общинските гори и да докажете, че 
общините могат да бъдат по-добри стопани от колкото държавата. Аз вярвам, че АОГ ще има 
успех при създаването на тези структури. Имам изцяло Вашата подкрепа за доктриране на 
рационалното прилагане на закона за устройството и инвентаризацията на горите. Трябва 
всички общини да си направят лесоустройствените проекти.
В седмицата на гората да се популяризират обществени прояви със залесявания в цялата страна и да 
се образова обществеността за значението на горите. Цената на дървесината е ниска и ние не 
уважаваме гората, а разпиляваме дървесината. 
Между 15 и 20 март новият Закон за горите ще бъде обнародван и трябва до месец да се 
преобразуват новите структури по закона. Изпълнителната агенция по горите ще е 
самостоятелен държавен орган, който ще контролира всички инстанции – РДГ, ДГС и 
общинските лесничейства.
Възнамеряваме да включим АОГ и общините в подготовката на Устройственият правилник на ИАГ, 
както и съпровождащи Наредби за ползването на горите, за охрана на общинските гори, за 
превозните билети, за оценките, Наредба за лесоустройството на горите и други нормативни актове.

               Доклад от Теодора Димова – юридически консултант на АОГ-  Уважаеми дами и господа -
делегати, от името и по поръчение  на Управителния и на Контролния съвети на АОГ, взето на 9-то 



редовно заседание от 24.02.2011 година, и на основание чл.19, ал. 1-ва, т.1 от Устава на АОГ, внасям  
следното предложение за изменения в Устава, както следва:
       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”.
          Мотиви: Промяна в наименованието на Агенцията.
       2. В чл.8:
       - Ал.3-та в изречение-първо, думите „писмена молба” се заменят с думите „писмено заявление”, 
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”.
           Мотиви: Наименоването на документа за кандидетстване от «молба» на «заявление» по по-
коректен начин отчита правния статут на Общината. Промяната на алинея четвърта е стилистична и 
по по-перфектен начин отразява процедурата по приемане на нови членове на Асоциацията.
       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.
           Мотиви: Сегашният статут на Изпълнителния директор не отговаря на правата и 
задълженията, които са му вменене с Устава и създава проблеми при организиране дейността на 
АОГ, както и при комуникацията му с други правни субекти, най вече при кадидатстване и 
управление на проекти по програмите на Европейския съюз за България.
       4. В чл.24, ал.2-ра думата „три” се заменя с думата „четири”.
           Мотиви: Удължаването на мандатността на управителните органи на АОГ от три на четири 
години ще съвпадне с мандатността на общинските съвети, с което ще се избегне в бъдеще 
необходимостта в съда да се правят излишни пререгистрации по време на действието на едни и същи 
общински съвети.
       5. В чл.25 в т.2 и в т.11 думата „три” се заменя с думата „четири”.
           Мотиви: Произтичат от предходното предложение.
       6. В чл. 26, ал.4 след думата „член” в края на изречението, се добавят думите „или 
изпълнителният директор на АОГ”.
           Мотиви: Добавката произтича от предходното предложение и ще разшири възможностите на 
Управителния съвет за по-оперативно провеждане на заседанията му.
       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”.
           Мотиви: Текстът е необходим за внасяне на по-голяма изчерпателност на Устава.

РЕШЕНИЕ – 9.7.
На основание чл.19, ал. 1, т.1 от Устава на АОГ Управителният съвет на АОГ одобрява  
предложението за изменение в Устава.

-г-жа М.Петкова – Асоциацията на общинските гори трябва да съществува и след като ние сме 
кметове. През новата 2011 година да има повече обучения, повече проекти по Европейските 
фондове и резултата да е полезен за всички общини, а едно от големите предизвикателства за 
нас да докажем, че общините са добри стопани на горите си.
С това дневният ред бе изчерпан и заседанието приключи в 17.42часа.

     Протоколчик:                                                                     Председател на УС:


