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Р Е Ш Е Н И Е
На 21 - то заседание на УС на АОГ от 14.06.2016 г.

21.1. Потвърждава Решение № 26 на УС от 19.04.2016 г. за приемане на Община 
Котел за член на АОГ и отправя към общината пожелания за активна и успешна 
дейност в Асоциация Общински гори.

21.2.1. Утвърждава ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ 
СЕМИНАРИ НА ТЕМА: ,,РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ОБЩИНИТЕ В ПРОЦЕСА 
НА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“ 2016 г.
21.2.2. Натоварва инж. Тихомир Томанов – Изп. Директор на АОГ с изпълнение 
на Програмата.

21.3. Дава съгласие за провеждане на съвместно заседание на УС на АОГ и на 
Президентския съвет на ФЕКОФ и за програмата за неговото провеждане, 
съгласно Приложение 3 и упълномощава Изпълнителния директор – Инж. 
Т.Томанов и Кмета на Община Созопол – г-н Панайот Рейзи като съорганизатори 
на заседанието и председателя на УС, който да отправи покана за участие към 
двамата български членове на Европейския парламент, които са и членове на 
комисията по селскостопанска политика и развитие на селските райони, както и 
към ръководството на Министерството на земеделието и храните.

21.4. Поради уважително отсъствие от заседанието на докладчика по т.4 от 
дневния ред, отлага обсъждането на темата за следващо заседание.

21.5. По т.5 от дневния ред, дава съгласие на Асоциация Общински гори да 
участва в проект на ФЕКОФ и Френска федерация на горските общини пред 
Европейската комисия на тема: „Повишаване на обществената осведоменост за 
управленски практики за устойчивото управление на горите по отношение на 
климатичните промени и зелената икономика“ и упълномощава председателя на 
Управителния съвет да подпише писмо за подкрепа 

Инж. Тихомир Томанов: Стефан Радев:
Изп. Директор на АОГ Председател на УС на АОГ
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