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Изх.№ 0232 / 14.02.2017 г. 

 

ДО ПРОФ. Д-Р. ХРИСТО БОЗУКОВ 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

ДО ПРОФ. Д-Р. ИВАН ПАЛИГОРОВ 

ЗАМ.МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

ДО ИНЖ. ТОНИ КРЪСТЕВ 

ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИАГ 

 

     Уважаеми господин Бозуков, 

     Уважаеми господин Палигоров, 

     Уважаеми господин Кръстев, 

 

     От името на Председателя на Управителния съвет на Асоциация 

общински гори, господин Стефан Радев – кмет на община Сливен, и от 

мое име, молим да приемете искрените ни пожелания за здраве и 

успехи през цялата 2017-та година. 

     С настоящото си позволяваме да Ви запознаем с приоритетните 

дейности на Асоциацията за 2017-та година, разчитайки както и до сега 

на двустранното ни сътрудничество при тяхната реализация. 

     

     1. В изпълнение на Работния план за 2017-та година по-нататъшно  

организационно укрепване на Асоциацията.  

 

     2. Асоциацията ще продължи да провежда различни мероприятия за 

увеличаване на потенциала на общините за управлението на горските 

територии и при изготвянето на различи проекти по  горските мерки от 

новата Програма за развитие на селските райони, като и за напред ще 

търси съдействието на Министерството на земеделието и храните и на 

Изпълнителната агенция по горите. 
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     3. Засилване на сътрудничеството с МЗХ и ИАГ, чрез: 

- продължаване действието на Меморандума от 2013 година; 

- провеждане на регионални съвещания по маркиране на лесосечния 

фонд заедно с държавните предприятия, координирани от 

регионалните дирекции по горите; 

      

     4. Асоциацията ще продължи да взема активно участие в различните 

мероприятия на Министерството и на Изпълнителната агенция, както 

при усъвършенстването на нормативната уредба в горския сектор, така 

и в различните комисии и специализирани органи, създавани от тях, за 

успешното управление на процесите в горите. 

      

      Обръщаме се към Вас, уважаеми господин министър, да 

обезпечите привеждането в изпълнение на чл. 7-ми от Закона за 

горите, като подпишете заповедта за формирането на горските 

териториални единици – елемент на организацията на горската 

територия на страната, която е в основата на по-нататъшното 

планиране на дейностите в отделните стопански единици на 

държавата, общините и на другите физически и юридически лица. 

 
 

                  С уважение Инж.Тихомир Томанов 

                                       Изп.Директор на АОГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


