
ПРОТОКОЛ от 17-то заседание на Управителния съвет на АОГ,

27.11.2014 г., Стара Загора

Събранието откри Тихомир Томанов – изпълнителен директор на АОГ. С приветствие 

към участниците от името на председателя на Управителния съвет на „Асоциация 

общински гори” - кмета на Стара Загора г-н Живко Тодоров, се обърна Емил Христов –

председател на Общинския съвет на Стара Загора.

В събранието участваха заместник-министърът на земеделието и храните доц. 

Георги Костов, замeстник-изпълнителният директор на ИАГ инж. Красимир Каменов, 

директорът на РДГ Стара Загора – инж. Петър Заяков, инж. Севдалина Иванова – директор 

на ТП „ДГС Стара Загора”, което стопанисва горите и на Община Стара Загора. 

Докладван бе резултатът от кворума – присъстват членовете на Управителния

съвет: г-жа Иванка Николова - кмет на Община Смядово, Михаил Лисков - кмет на Община 

Харманли, Танер Али - кмет на Община Антоново, Георги Георгиев - кмет на Община 

Ветово, упълномощен от заместник-председателя на Управителния съвет кмета на Община 

Самоков – Владимир Георгиев, присъства инж. Мартин Илиев - директорът на Общинското

горско предприятие Самоков, Пенчо Чанев - кмет на Община Златарица - член на 

Контролния съвет на АОГ.

Гласуван бе дневният ред. Бяха избрани председател на заседанието - инж. 

Тихомир Томанов – изпълнителен директор на АОГ, и протоколчик - адвокат Теодора 

Димова – юрист на АОГ.

По т. първа от дневния ред заместик-министърът на земеделието и храните доц 

Костов представи преспективите за развитието на реформата в горския сектор на 

България:

- Уважаеми г-н Томанов, уважаеми г-н Христов, уважаеми колеги, благодаря за 

поканата и за създадените условия за работа. Ще говоря в прав текст, гората е открит –

обществен ресурс, което налага същото отношение на откритост и на нас, служителите,

отговорни за нейното опазване. Вие имате огромна отговорност като стопани на горите. 

Всеки разумно мислещ съвременен човек знае, че нация, която унищожава горите, няма 

бъдеще. Общественото мнение е единодушно, че трябва да се опази гората. Под натиска 

на общественото мнение стопанисващите гората могат да извлекат полза за самата гора. 

Има много обвинения, че горските имат вина за наводненията, че дървесината се изнася…

В това има и истина, и неистина. Задачата ни е това становище на обществеността да бъде 

преобърнато и не с пиар, а с реални действия. Нека изземем инициативата за опазването 

на гората от екологичните и другите неправителствени организации и да я върнем в 

ръцете на знаещите, специалистите. Няма по-подготвени кадри от тези, които са учили и 



са практикували горско дело цял живот. От друга страна, известно е, че трудно се 

комуникира с хора от структурите на горите, които са свикнали да изпълняват задачите си 

по свои правила. Те ще следва да се отворят, да бъдат не само готови за разговор и диалог

с обществеността, но и за инициативи и сътрудничество. Взети бяха важни решения за 

защитните гори, които обаче остават приложими само за държавните гори, защото 

държавата не може да се разпорежда с недържавна собственост. 

Битува мнение, че има ценни и не толкова ценни гори. Природата разпределя къде 

следва да расте бук, дъб и на по-неплодородните почви друг вид дървесна растителност, 

която от гледна точка на стопанския интерес към дървесната суровина често подценяваме 

или недооценяваме екологичната й роля. Инициативата за опазване на  държавните гори е 

в ръцете на държавните горски стопанства. Призовавам Ви да се присъедините и Вие за 

по-добро опазване на горите, чисто физически, с мобилни двойки. Там където общините 

имат финансова възможност, е добре да го направят.

В рамките на 2015 г. ще бъде задължително въведена системата за електронно 

отчитане на движението на дървен материал. Възможността да бъде използвана тази 

система ще бъде предоставена безвъзмездно на всички собственици на гори. Включително 

и на общините. При експедицията на дървесината ще се поставят пластмасови пластини с 

уникален код и кодът на всеки товар няма да може да бъде повторен никога. Ще бъдат 

задължени преработвателите на дървен материал да ползват електронен дневник. Във 

всеки един момент ще се засича пристигналият материал и какво се води на склад. 

Софтуерният продукт ще бъде предоставен на общините, които стопанисват гори, но от 

Ваша страна трябва по-активно да се организира физическата защита. На път сме да 

сключим рамково споразумение там, където има сериозни проблеми в горите. Въпросът е 

да има желание това да се извърши. Цел пред ИАГ е да се осъществи постоянен и 

независим контрол. Но в рамките на малките градове и селата хората са зависими, затова

проверките ще следа да се извършват като екипите работят на разменни начала. 

Изпитвам известно разочарование от начина, по който се прилага Законът за 

горите, от това, че възможностите на този, най-иновативен и съобразен с европейските 

критерии закон не се използват достатъчно от кметовете. Те имат право да извършват 

проверки и да  съставят актове. Вместо това си заравят главите в пясъка. Не препращайте 

проблема, не давайте основание да продължава, както открай време, да се говори, че 

кметовете не са добри стопани на горите. Управлението на горите собственост на 

общините е особено важно, добре е то да се извършва от добри специалисти, не от един

горски в общината, а от структура, и с виждането, че гората не е само източник на приход

като дървесина, а в посока на устойчиво управление и разнообразяване на приходите. 

Сегашното управление на Министерството на земеделието и храните има достатъчно воля 

и възможности да подобри отношението на обществото към своята работа и да работи за 



подобряване на управлението на собствеността. Да пресечем всякакви страхове и по-

решително да се вземат решения. 

Мога да споделя личния си опит и да дам пример с начина,  по който се управлява и 

стопанисва горската собственост на Община Ихтиман. Там се опитахме да покажем и го

постигнахме, че когато нещата вървят с целенасоченост и усилие резултатът е налице. Там 

общинската гора е в по-добро състояние от държавната. Което ми дава увереност, че това 

може да се постигне във всички общини.

Очаквам Вашите въпроси.

Г-н Лисков: Кога ще стартира новата Програма за развитие на селските райони?

Заместник-министър доц. Костов: През месец февруари и началото на март, ако 

през януари получим неформално съгласие от Европейския съюз. С риск за държавния 

бюджет ще се отвори програмата на някои мерки. Програмата, касаеща общините, ще 

задейства през май, когато има формално одобрение. Представената от нас програма от 

525 точки има забележки по 427, така че решихме, че по добре да се пренапише, 

отколкото да се поправи. Дотук са загубени 200 млн. евро. 

Г-н Чанев: През 2013 г. бяха изготвени, но неподписани заповеди по реда на чл. 83 

и чл. 84 от ЗГ и §4 от ПЗР на ЗГ. Какво се прави оттук нататък?

Заместник-министър доц. Костов: Бе преценено, че за да се увеличат териториите 

на горите, изоставените и залесени земеделски територии би следвало да бъдат обявени 

за гори. Променената стопанска обстановка доведе до това, че на места към такива площи 

бе проявен интерес с инвестиционни намерения в селското стопанство. Това има социален 

отзвук - откриване на работни места, възможност за доходи в малките населени места. 

Предвид на това, ще следва това решение за предлагане на чл. 83 и чл. 84 от ЗГ и  §4 от 

ПЗР на ЗГ да се преразгледа. Да се промени чл. 2 от ЗГ.

Г-н Чанев: Смятам, че ще следва де ни се дадат по-големи правомощия относно 

почистване на деретата, язовирните стени и вливащите се реки. Често обаче те се намират 

на територията на държавни гори. Как да стане?

Заместник-министър доц. Костов: Работи се по изготвяне на подзаконовата 

нормативна база – т. н. Наредба за инвентаризация и горско планиране. С прилагане на 

областните планове за развитие на горските територии ще се реши и този проблем. 

Областните планове ще представляват нещо като лесоустройствени проекти за областите. 

Въз основа на тях ще се приемат конкретните стопански планове. Действието на наредбата

ще влезе в сила не по-късно от средата на 2015 година. 



Г-н Томанов: Разрешете да благодаря на г-н Костов. Казаното от него е 

изключително важно по отношение на предоставената възможност за управление на 

горите и прилагане на стопанските планове. За общините, стопанисващи гори, ще 

отговоря, че има единични случаи на установено бездействие при съблюдаване на Закона 

за горите, но нека нарушителите да се санкционират поотделно, а не говорим за всички, 

които в преобладаващата си част са добър пример за стопанисване. Вие, уважаеми г-н 

Костов, сте започнали да изпреварвате критиците на горската политика при 

информирането на обществеността за действията на МЗХ в сектор „Гори”. Предлагам да се 

създаде предаване по БНТ, аналог на програма ”Бразди”, което да информира 

обществеността. Като процедура има разписани нови възможности, които ще станат 

реалност с влизане в сила на новия софтуерен продукт. Всички ще бъдат задължени да 

организират горите си по този начин. Предлагаме през май 2015 г. да бъде организирано 

национално съвещание с участието на кметове на общини членове и нечленуващи в АОГ и 

представители на държавата по основните проблеми при управлението на горите. 

Управителният съвет одобри Решение № 22/27.11.2014 г. за приемане на Общините 

Петрич, Никопол и Левски  за нови членове на АОГ. 

Приета бе информация за изпълнението на бюджета за 2014 г. Осем общини не са 

издължили годишния си членски внос. Общите задължения възлизат на 23 000 лв. и 

включват членски внос за 2013 г. и 2014 г. Най-сериозен е проблемът с Община 

Сунгурларе, която дължи 11 400 лв. и поради затрудненото си финансовото състояние не 

може да се разчита, че ще ги плати. Община Белоградчик е с три неплатени вноски, 

Община Копривщица има нов кмет. В Община Царево тече процедура за изземване на 

горите от Държавата. Община Чепеларе са със запорирани сметки. Докладвайки 

изпълнителният директор инж. Томанов предложи членовете на УС да съдействат чрез

личните си контакти със свои колеги за получаването на членския внос от тези общини. 

Инж. Томанов информира за резултатите от проведеното през октомври на 

територията на Бургаска област с участието на 80 лесовъди и по инициатива на 

Асоциацията национално лесовъдско съвещание за възможностите за приложение на 

метода на т.н. средностъблено стопанство за превръщането на издънковите гори в 

семенни.

Инж. Томанов представи данни за проведеното на 21 октомври в Брюксел с 

участието на АОГ заседание на президентския съвет на Асоциацията на европейските 

горски общини (FECOF). За активната международна дейност на АОГ основен принос има

председателят на УС на АОГ - Живко Тодоров, който поради голяма ангажираност често 

отсъства от съвещания на УС, но участва в дейността на Асоциацията и подпомага нейното 

представяне в международните форуми, което друга община не би могла да стори. 



Форумът на FECOF от септември 2013 г. в Страсбург, също с участието на АОГ, подтикна 

Европейската комисия най-после да приеме Стратегията за горите на Европа, предстои 

нейното утвърждаване от Европейския парламент. В специално създадената, за да 

изработи критерии за устойчиво управление на горите група от специалисти, участват

двама представители на FECOF. На съвещанието на 21 октомври бе представен новият

представител на Френската асоциация на общините, в която членуват 9000 общини. Тази 

асоциация е един от двигателите на ФЕКОФ. През 2015 г. се очаква да бъде избран и нов 

президент на FECOF, като с най-големи шансове за поста е вицепрезидентът на Френската 

асоциация – г-н Пиер Грандадам, който беше гост на второто Общо събрание на Асоциация 

„Общински гори” през 2009 година. Обсъден бе и въпросът за по-добра защита на 

интересите на бенефициентите по европрограмите с цел по-интензивното усвояване на

средствата. 

2. Проекторешенията на седемнадесетото редовно заседание на Управителния съвет на 

АОГ бяха приети с пълно мнозинство, както следва:

Р Е Ш Е Н И Е № 17 на УС на АОГ

17.1. Потвърждава Решение № 22 на УС от 27.11.2014 г. за приемане на общините Петрич, 

Никопол и Левски за членове на АОГ.

17.2.1. Призовава общините Белоградчик, Копривщица, Кресна, Кубрат, Кюстендил,

Пирдоп, Сунгурларе, Царево и Чепеларе да изпълнят основното си задължение по чл.13, 

т.2 от Устава на АОГ и да внесат членския си внос до края на 2014 година.

17.2.2. Приема за сведение информацията на Изпълнителния директор на АОГ за

участието му в заседанието на президентския съвет на FECOF, проведено  на 21.11.2014  

година в  Брюксел.

17.3.1. Изказва благодарност на заместник-министъра на земеделието и храните – доц.

Георги Костов, за активното им участие в седемнадесетото заседание на УС на АОГ.

17.3.2. Предлага на Ръководството на МЗХ в духа на вече утвърдената традиция да бъде 

подготвен и подписан Меморандум за сътрудничество между МЗХ и АОГ.

17.3.3. Предлага на МЗХ и на ИАГ в сътрудничество с АОГ да бъде организирано 

национално съвещание с участието на кметовете и председателите на общинските съвети 

на общините – собственици на гори, по проблемите на тяхното управление.

Съставил протокола :

(Т. Димова)

Изпълнителен директор :

(инж. Т. Томанов)


