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РАБОТЕН   ПЛАН   ЗА   2017   ГОДИНА 
( Чл.31, ал.1, т.1 от Устава на АОГ ) 

    Този план се разработва за осигуряване изпълнението на целите на АОГ, 

формулирани в устава ѝ . 

1. Основни насоки:  
      1.1. Организационно-финансови; 

      1.2. Представителни; 

      1.3.Информационно-образователни; 

      1.4.Подпомагане на общините по европрограмите. 

2. Дейности: 
   2.1. Организационно-финансови :                                                                                                                                

         2.1.1. Подготовка и провеждане на заседанията на УС и на КС на АОГ,  

                                                                                                Председател, Изп.Директор. 

2.1.2. Подготовка и провеждане на Общото събрание на АОГ, 

                                                                                        Председател, Изп.Директор. 

2.1.3. Организиране и провеждане на срещи с общини- собственици на гори,за 

          привличането им като членове на Асоциацията, 

                                                                                                               Изп.Директор.  

          2.1.4. Обезпечаване на своевременното превеждане не членския внос от страна   

          на общините- членки. 

                                                                                                           Изп.Директор 

          2.1.5. Организиране на срещи и контакти и предприемане на инициативи за 

осигуряване на други финансови приходи, в това число и от спонсорство. 

                                                                                                                Изп.Директор 

          2.2. Представителни: 
2.2.1. Организиране на периодични срещи на УС на АОГ с Ръководството на 

Министерството на земеделието и храните и на Изпълнителната агенция по 

горите. 

                                                                                        Председател, Изп.Директор. 

2.2.2.Осигуряване на участие на представители на АОГ в различните комисии, 

работни групи, помощни и консултативни съвети в МЗХ и ИАГ. 

                                                                                                                Изп.Директор. 

2.2.3.Организиране на честване на Седмицата на гората, самостоятелно и 

заедно с ИАГ и нейните регионални  органи.                                                                                                                     

                                                                                                          Изп.Директор. 



 2.2.4. Активно участие на представители на АОГ при изработването на новите 

наредби за горите и други нормативни актове на МЗХ и ИАГ, произтичащи от 

новия Закон за горите.                                                       

                                                                                        Председател, Изп.Директор. 

           2.2.5. Осигуряване участието на лесовъдите от общинските структури за 

 управление на гори в инициативи на МЗХ, ИАГ, РДГ и неправителствените                                                                                      

организации. 

                                                                                                                          Изп.Директор. 

           2.3. Информационно – образователни: 
 2.3.1. Съвместно с органите на ИАГ оранизиране на регионарни съвещания по 

маркиране на лесосечния фонд за 2018 година. 

Изп.Директор. 

2.3.1.Организиране и провеждане  на среща на ръководителите на общинските 

горскостопански структури с ръководството на ИАГ на тема: „Съвременни 

тенденции в развитието на лесовъдската наука и практика при управлението на 

горите. 

                                                                                                                          Изп.Директор. 

 2.3.2.Активизиране на дейността и разнообразяване на тематиката в интернет 

страницата на АОГ за разширяване на информираността за дейностите в 

горския сектор на България.                                                                                                               

Изп.Директор. 

2.4. Подпомагане на общините за използването на еврофондовете: 

          2.4.1.Чрез активно участие на представителите на АОГ в дейността на  

          Комитета за наблюдение на ПРСР. 

Изп.Директор 

           2.4.2. Чрез  участие на експерти на АОГ в работните органи на МЗХ и ИАГ при  

          изработването на нормативните документи за управление на процеса на 

          изпълнение на ПРСР.                                                                                                                                                 

Изп.Директор. 

          2.4.3. АОГ да засили настояването пред администрацията на МЗХ за  

           ускоряване отварянето на подмерките на мярка 8 от ПРСР; 

Изп.Директор. 

2.4.4. В процеса на общественото обсъждане на съдържанието на отделните     

наредби по мярка 8 от ПРСР АОГ да внесе предложение за прецизирането на   

целесъобразността при определянето на размера на финансирането по  

подмерките, съобразно потребностите и характеристиките на отделните 

общини. 

Изп.Директор. 

         2.4.5. При изготвяне на проектите на общините за кандидатстване. 

                                                                                                                          Изп.Директор. 

2.4.6. При организацията и провеждането на съответните процедури за избор на  

изпълнителите на проектите. 

                                                                                                              Изп.Директор.  

––––––––––––––– 

 

                                                 Инж.Тихомир Томанов:                                         

                                                 Изп.Директор на АОГ                


