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ПРОТОКОЛ
от петнадесетото заседание на Управителният съвет на АОГ 

проведено на 26.09.2013г. в гр.Елена

Заседанието бе открито и водено от председателя на 
Управителният съвет на Асоциация Общински гори г-н Живко Тодоров –
кмет на Община Стара Загора.

На заседанието присъстваха:
От страна на АОГ изпълнителният директор на АОГ инж. Тихомир 

Томанов, Иванка Петрова. кмет на Община Смядово - член на УС, 
Михаил Лисков – кмет на Община Харманли - член на УС, Калоян Илиев 
– кмет на Община Ихтиман - член на УС. Присъстваха и членовете на 
Контролния съвет Пенчо Чанев - кмет на Община Златарица - домакин 
на заседанието, Пенчо Геров - кмет на Община Чавдар и Христо 
Христов - кмет на Община Болярово. Присъства още зам. областният 
управител на област Велико Търново, кмета на община Елена инж. 
Дилян Млъзев, Председателят на общински съвет Община Елена -
Валентин Гуцов. Протоколът бе воден от адвокат Теодора Димова.

Гости на заседанието бяха министъра на земеделието и храните 
проф. Димитър Греков, зам. министъра на земеделието и храните д-р 
Валентина Маринова, изпълнителният директор на ИАГ инж Григор 
Гогов, д-р инж. Ценко Ценов – началник отдел в ИАГ, инж. Иван Гройчев
– гл.секретар на АОГ до Септември 2009 година.

Председателстващият обяви, че събранието има кворум. Бе 
отбелязано, че настоящото заседание на УС е важно, както с оглед на 
присъствието на такива високи гости като министъра и зам. министъра 
на земеделието и горите, а така също и предвид на това, че предстои 
подписването на меморандум за сътрудничество с МЗХ. Целите на 
организацията ни са да се постигне добро сътрудничество с МЗХ за една 
добра съвместна работа. Пожела се успех на работата на настоящото 
заседание. Посочени бяха присъстващите на заседанието членове на УС 
и КС, както и гостите уважили това мероприятие.

Като домакин, кметът на община Елена - г-н Млъзев, отправи 
приветствие към присъстващите. Той заяви: Приветствам с добре дошли 
в гр. Елена участващите в това заседание. Благодаря за доверието, че 
избрахте Община Елена за домакин и на г-н Чанев – кмет на община 
Златарица за това, че направи това възможно. От името на еленчани ще 
споделя, че темата за общинските гори е важна – община Елена е 
собственик на много общински гори. Собствеността върху тях създава
възможности, но и много отговорности. Доказателство за това е факта,
че община Елена е една от не многото общини, които работят по 
горските мерки и програми. Като домакин предлагам след съвещанието 
да продължим обсъжданията в неформална обстановка. Успех на 15-
тото заседание на УС.

За приветствие към участниците думата бе дадена на министъра 
на ЗХ.

След като поздрави присъстващите проф. Греков заяви: Горите 
са един от важните компоненти на природната среда, която трябва да 
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опазваме. Обръщаме се с лице към въпроса, за да работим заедно. 
Малко са хората, които могат да се съюзят за доброто на страната. Със
зам.министър д-р Маринова сме на мнение, че е добре да работим 
заедно с Вас. Благодарение на дейностите, които общините организират 
в горите си, се появяват нови работни места, в това число и за 
залесители. Целта ни е да се подобрява състоянието на гората и да се 
получат позитивни резултати от съвместната ни работа. Който засажда 
дърво мисли и за утре. Считам, че трябва да трасираме пътя за 
съвместната ни работа. 

Д-р Маринова: Асоциация общински гори е с петгодишен стаж и 
опит, който ние можем да ползваме. Тя е една от най-добре 
представените сдружения. Пожелавам успех на заседанието.

Г-н Тодоров: С господин министъра това са първите ни контакти, 
надявам се да работим заедно и създадем традиция в това отношение.

Прочетен и подложен на гласуване беше дневния ред на 15-то 
заседание на УС. Дневният ред бе приет единодушно, съгласно 
предварително раздадения проект.

По първа точка от дневния ред докладва председателя на УС-г-н 
Тодоров: На основание чл. 25, ал. 7 от устава на АОГ, се пристъпи към 
гласуване на кандидатурите на две Общини, а именно: Созопол и 
Кресна. Същите са били приети с неприсъствено решение. Съгласно 
устава на АОГ, решението бе потвърдено с явно гласуване на членовете 
на УС, което бе извършено поотделно за всеки един от кандидатите. 
Кандидатите бяха приети с единодушие. 

Г-н Христов, член на КС: Във връзка с приемането на новите 
кандидати искам да отбележа, че Община Стралджа също ще 
кандидатства за член на АОГ, като решението ще бъде подложено на 
гласуване на следващата сесия на общинския съвет. 

По втора точка от дневния ред, за отбелязване на Петата година 
от учредяването на АОГ, думата бе дадена на инж. Томанов, който 
представи пред участниците кратък обзор за дейността на АОГ за петте 
години от нейното създаване. Бе решено да бъдат отправени поздрави и 
пожелания към членовете на АОГ за нови успехи при управлението на 
общинските гори.

По трета точка:
Дадена бе думата на изпълнителния директор да представи 

информация за, проведения от Федерацията на европейските горски 
общини /ФЕГО/ форум на тема „Горите на европейските общини“ на 11 и 
12 септември 2013г. в гр. Страсбург. В информацията се съдържа оценка 
за резултатите от гледна точка постигане на целите, които форумът си 
бе поставил.

По-нататък, инж. Томанов представи преглед на четири основни 
проблема, които общините имат при управлението на общинските гори.

Преди  откриването на дискусиите по предложените документи,  
г-н Тодоров подложи на гласуване за вземане на решения по т.2 и по 
т.3.1. Във връзка с това бе отправено поздравление към инж. Томанов по 
повод годишнината на АОГ и информацията относно дейността на 
ФЕГО. 
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Дискусията по проблемите на общините бе открита от г-н Чанев:
Искам да изложа проблем номер 2 от доклада, като главно наше
неудобство. Общината е сключила договори за аренда за площи около 
4000 дка, находящи се в земеделски фонд. В скиците издадени от ОСЗ 
те са отбелязани така, като там където има залесяване или 
самозалесили се дървета е отбелязано да се стопанисват съгласно ЗГ. 
Където има приета кадастрална карта обаче, нещата не стоят така. Там 
тези площи са отбелязани като гори. При запитване как де се действа, ни 
бе отговорено, че трябва да прехвърлим ангажимента за решаване на 
проблема към арендаторите. Те обаче по договор са наели земи по 
предназначение за земеделско ползване, а в кадастралните карти са
посочени като гори. Това създава неудобства за тези фирми и пречка да 
се изпълняват мероприятията върху тези площи по различни проекти. В 
момента „Агролеспроект“ извършва инвентаризация на горите на 
територията на община Златарица. Констатирахме, че на територията ни 
има 5 гробищни парка, които също са посочени като гори. В изказването 
си г-н Чанев подчерта: Проверките, които нашите експерти правят в хода 
на инвентаризацията, показват, че проектантите допускат сериозни 
грешки и пропуски, поради което апелирам да бъдат предприети мерки 
по отношение осъществяването на контакти с легитимните органи, 
осъществяващи официалния контрол и тези, извършващи 
инвентаризацията на горите. Срещите да бъдат провеждани всяка 
седмица или на петнадесет дни, за да се види до къде е стигнала 
инвентаризацията. Молим за съдействие да бъдат нарочвани регулярни 
срещи в съответните ДГС. Ние не сме възложители на изготвяне на 
лесоустройството, но това засяга и нашите интереси, касае гори на наша 
територия и наша собственост.

Д-р Маринова: С господин Томанов скоро обсъждахме проблема 
с §4 от ПЗР на ЗГ. Горите се стопанисват съгласно ЗГ и в момента се 
сформират работни групи, които да преразгледат и отстранят пропуските 
и несъответствия в закона. Относно кадастъра, проблема възниква от 
несъвместимостта на програмните продукти на фирмите обслужващи 
кадастъра и Общинските служби по земеделие. С нови програмни 
специалисти и от двете страни този проблем ща са изчисти. 
Солидаризирам се с предложението не всеки месец, а всяка седмица да 
има срещи с готвещите лесоустройствените проекти, и стопаните на 
горите, за да се избягват проблеми. Гробищните паркове също са 
проблем, който следва да бъде посочван по места, за да се отстраняват 
несъответствията. Предлагам да се направи обща среща за общините 
Златарица и Елена. Ангажирам се още в понеделник да са свържа с 
нашите структури, за да може първата среща да стане факт до края на 
другата седмица.

Инж. Томанов: Сега тече инвентаризация на територията на ДГС 
Елена. Община Златарица и част от община Елена са в,
незаконосъобразния термин, „териториалния обхват на ДГС „Елена“. 
Съгласно чл.7 от ЗГ не землищата на общините са част от държавната 
горскостопанска единица, а тъкмо обратното Позволявам си да помоля 
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настоятелно чл.7 от Закона да бъде изпълнен и МЗХ да сформира 
„горските териториални единици“ на страната.

Инж. Млъзев: В допълнение на думите на г-н Чанев за 
гробищните паркове и относно инвентаризирането и горскостопанските 
планове искам да вметна, че е нужно да се направи и отразяване на 
вододайните зони. Друг въпрос, който искам да поставя, е относно 
общинските горски структури. ЗГ поставя изисквания, които са 
неизпълними за малките общини. Съгласен съм, че ръководителя на 
Търговското предприятие е сравним с ръководител на общинска горска 
структура, но става въпрос за финансов ресурс, който липсва. Нека се 
помисли за промяна в този смисъл.

Д-р Маринова: Предстоят работни срещи за промени в ЗГ и ще 
обърнем внимание на този проблем. 

Инж. Млъзев: Последен въпрос, с който се сблъскват всички 
колеги-стопанската дейност в общинските и държавни гори и 
инфраструктурата. Осъзнаваме, че дейностите на държавата създават 
облик и работни места, но и общините инвестират в програми и се 
сблъскваме с проблеми по дейността дърводобив и повреждането на 
горските пътища. Състоянието е плачевно, а няма законова рамка за 
събирането на средства, които да се вложат за тяхното поддържане и 
изграждане. 

Д-р Маринова: Нов прочит на ЗГ е необходим и тези въпроси ще 
бъдат поставени на работните групи. Да, фонд работна заплата е важен, 
но трябва да оставим и устойчиви насаждения за поколенията, а това е 
възможно само с работа с квалифицирани кадри.За пътищата проблема 
е такъв, на места има по 200 метра държавни и 200 метра общински
горски пътища. Когато говорим за предвиждания в бюджета за тяхната 
поддръжка, не може да се прехвърлят средства от година в година. 
Решение е като добри стопани да поставяме условие при започване на 
самото ползване от горите пътя да бъде оставян в такова състояние, в 
което е нает.

Г-н Чанев: Въпроса касаеше четвъртокласната пътна мрежа. 
Отпуснати са ни средства по програма за водостоци и банкет и за да 
запазим и възстановим пътя трябва да отклоним средства, а се касае за 
20 км. път. 

Г-н Лисков: Нашата община има опит в стопанисването и 
залесяването на гори. Повече от 10 години при нас съществува горско
предприятие. Въпроса за стопанската дейност и охраната на общинските 
горски предприятия стои пред нас. Когато поискаме лиценз за 
охранителна дейност, се оказва, че такава могат да осъществяват ДГС и 
всички ЮЛ по търговския закон, но не и ние. При поискване започва 
тълкуване и то не в наша полза. На територии, където преобладават 
общински гори охраната при закрита държавна структура /ДГС-
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Харманли/ е много трудна. Трудно е и унищожаването на вещите, 
послужили за извършване на нарушения в горите – каруци и др. То 
следва да се прави по наредба, а тя не действа. Считам, че следва да се 
възстанови.жандармерията /горската полиция/ за да се респектират
нарушителите в горите. 

Министър проф. Греков: Това би било полезно и с оглед 
превенцията на умишлените пожари.

Д-р Маринова: Предстои да се приеме наредба относно вещите, 
които са задържани при съставяне на актове. ЗОП регламентира 
провеждането на процедури, но това изисква време, а за продажба на 
дървесината се изисква гъвкавост. Предвижда се да се възстанови
държавната горска структура на територията на община Харманли

Г-н Лисков: Приветствам това намерение, в този смисъл 
общината не може да замести държавата.

Министър проф. Греков: За мен беше важно да чуя Вашето 
мнение.

Д-р Маринова: Партньорството по места е нужно за да 
осъществим съдействие. Като пример мога да дам действията на 
общините и държавата при гасеното на горски пожари по места. Считам, 
че превенцията следва да бъде свързана със създаване на навици още 
в ранна датска възраст. Можем да спестим негативните отзвуци от 
обществото по тези въпроси. Разчитаме на мастното население да се 
активизира и алармира за евентуални проблеми по места. 

Министър проф. Греков: Решението относно пожарите е бързо 
реагиране. Когато са локални могат бързо да се загасят, но за 
труднопроходимите места е необходима техника. За следващата година 
следва да се предвидят средства за закупуване на високо проходими
автомобили. Наясно сме, че поддръжката им е скъпа. 

Д-р Маринова: Това ще бъде сторено само за пожароопасните 
зони. По мярка 226 можете да сте бенефициенти за тази цел. Ние не
търсим изгода за държавата. Относно изнесените инспектори -
предвижда се промяна за Община Харманли. Действително Кърджали е 
много далеч.

Инж. Томанов: Ще засегна въпроса за опазването на горите. 
Охраната е задължение на собственика - Държавата или общините. В 
този смисъл по силата на традицията сега изнесените инспектори на 
РДГ често  се занимават с преследване на физически лица или фирми 
по пътищата на страната, когато те превозват незаконна дървесина. По 
смисъла на закона опазването /охраната/ на горите срещу нарушения, 
както и превозването на незаконно добита дървесина, се контролира, но 
не се осъществява от тях. Провел съм множество неформални 
разговори. За да се изпълни волята на ЗГ трябва Държавното



6

предприятие да създаде подвижна горска стража, която една от 
дейностите на собствениците в техните гори, която също подлежи на 
контрол от горските инспектори.Доре би било държавните предприятия 
да създадат свои подвижни групи за опазване на горите им от 
посегателства и кражби. С г-жа Маринова многократно сме обсъждали 
тази необходимост.

Дадена бе думата на изпълнителният директор на ИАГ-инж. Гогов: 
Собствениците на горите организират охраната. Общините го правят. 
Защо да правим нещо, което вече е направено. 

Г-н Лисков: Имаме съответните структури по места, но само от 
жандармерията ромското население имаше респект. 

Д-р Маринова: Започнал е процес на изграждане на 5-6 такива 
мобилни групи, които ще изпращаме на щекотливи места.

Г-н Христов: Инфраструктурата и горските пътища създават 
напрежение. Опитахме се да решим въпроса за четвъртокласните 
пътища. Успяхме да въведем такса „депо”. Иначе състоянието им е 
трагично. Апелирам към намиране на съвместно решение. Половината 
от пътищата възстановихме, но ползвателите влизат с тежки машини и 
сега положението е същото. Втора молба - относно лова: да не се 
допуска добив в съботните и неделните дни. Не знам дали ДГС-та могат 
да спрат добива в почивните дни. При нас се получи инцидент по време 
на лов с един от дърводобивниците. Благодаря за присъствието на 
ръководството на МЗХ и считам, че срещата е ползотворна. Ние сме 
едни от първите членове на АОГ. С петгодишния и опит тя доказа, че 
има смисъл в такова сдружаване. 

Г-н Илиев: Отново искам да поставя въпроса за задържаната 
дървесина от нарушения на ЗГ. Ние я пазим на депо, но тя се явява 
държавна собственост. Какво трябва да правим с нея по нататък?

Д-р инж. Ценов: Предстои приемане на регламент 995. Регламента 
ще действа в Европейския съюз и приемането му се налага за това, че 
няма навсякъде правила за движене и опазване на дървесината. У нас 
традицията е от 50 години. В Словения едва през тази година в приетите 
изменения в Закона за горите се предвижда дървесината да се маркира.

Г-н Чанев: Задава се зима и задоволяването на местното 
население с дърва за огрев е на дневен ред. По решение на Общинския 
съвет ние продаваме дървесината по 45 лв. с доставка на място. 
Същевременно, местното население може да закупи от всеки друг, който 
от гората продава дърва без касов апарат. Получава се дъмпинг на 
цени. Наложи се общината да прекалкулира цената, но дървата ни стоят. 
Към тези продавачи работят роми, без трудови договори, не се плащат 
данъци. Ние поддържаме в изправност машини, плащаме заплати, а 
това определя и по – високата цена.
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Д-р Маринова: Продажбата на дървесина от предприятията е по 
договор, цената регламентирана за определени количества, за 
определен период.

Г-н Христов: Може да промените цената, като не се обвързвате с 
транспорта. 

Г-н Лисков: Аз имам такъв въпрос-къде да си заредим GPS-ите с 
информация, за да я ползваме на терен. 

Д-р Маринова: Предстои решаването на този въпрос.
Г-н Чанев: GPS-ите могат да се ползват за собствени нужди на 

определени площи и местонахождение. Същите се получават на база 
сключен договор. 

Г-н Лисков допълни: Неудобствата възникват във връзка с 
подписването на декларации от наша страна, че няма да бъдат ползвани 
определени данни. Стига се до спор със служителите на ДГС, които 
заявяват, че нашите GPS-и не важат, важни са техните. 

Д-р Маринова: Агролеспроект могат да Ви качат нужната 
информация и данни. 

Г-н Чанев: Възможно ли е с цел окрупняване да се правят замени 
на общински с държавни гори при равностойностни условия.

Министър проф. Греков: Възможно е и е целесъобразно. В 
основата следва да се постави окрупняване на държавните и общински 
гори. 

След приключване на дебатите се пристъпи към гласуване на 
двете разгледани точки, които бяха приети единодушно.

В кратко експозе председателя представи проекта за 
меморандум изготвен със съвместните усилия на МЗХ и АОГ, след което 
се пристъпи кам неговото подписване.

Меморандума бе подписан от страна на МЗХ от министър проф. 
Греков, а от страна на АОГ от председателя на УС г-н Тодоров.

По т.4 Г-н Тодоров даде думата на инж. Томанов, който 
представи програмата за обучителните семинари. Инж. Томанов 
предложи на вниманието на присъстващите Програмата за семинарите 
и апелира към ръководството на МЗХ за съвместно организиране и 
участие, както от страна на служителите на общините, така и на 
служители от държавните предприятия и техните поделения.. Изрази 
очакване тази програма да се утвърди от УС, за да може да се съгласува 
с МЗХ. 

Програмата бе приета единодушно.

В рамките на т. 5 от дневния ред УС взе следните решения:
15.1. Потвърждава Решение № 20 на УС от 29.07.2013 г. за 

приемане на общините Созопол и Кресна за членове на АОГ.

15.2. По случай 5 – годишнината от учредяването на Асоциация
общински гори УС и КС отправят поздрави и пожелания към членовете 
на АОГ за нови успехи при управлението на горите.
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15.3.1.Приема за сведение информацията на Изпълнителния 
директор на АОГ за, проведения на 11 и 12 Септември.2013 година в 
Страсбург-Франция, форум на тема „Общинските гори на Европа“.

15.3.2.Приема текст на Меморандум за сътрудничество с 
Министерството на ЗХ /Приложение 1/ и отправя благодарност към 
ръководството на Министерството и лично на Министър проф.Димитър 
Греков за участието в работата на 15-то заседание на УС на АОГ.

15.4. Одобрява „Програма за провеждане на обучителни семинари 
по опазване на горите“  /Приложение 2/. 

Извън програмата на заседанието министър Греков апелира към 
съдействие между учебните заведения от средното и висше 
образувание, готвещи кадри за работа в горите да бъдат допускани да 
стажуват в общинските гори. Беше направено уверение от страна на 
министъра, че този стаж ще бъде безплатен. 

Инж. Томанов: Искам да заявя пред всички присъстващи,че АОГ 
има сключен преди 2 години договор за съвместена дейност с ЛТУ. 
Считам, че няма пречка същото да бъде сторено и със средни училища 
подготвящи такива кадри. 

Заседанието бе закрито в 18.10 часа.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра..

Председател на УС:
/г-н Ж. Тодоров/

Изп. директор :
/инж. Т. Томанов/

Съставил протокола:
/адв. Т. Димова/


