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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

 

на 27-то заседание на Управителния съвет на АОГ 

Сливен, 22.06..2018 г. 

 

27.1. На основание чл.20, ал.1, т.1 от Устава УС на АОГ свиква 11-то Общо 

събрание на 25.09.2018 г. /вторник/, от 14,00 часа, в гр.Самоков. при следния 

дневен ред: 

1. Изслушване и приемане на доклад на УС на АОГ за дейността му през 2017 

година. 

2. Изслушване и приемане на доклад на КС на АОГ за  финансовото състояние на 

Асоциацията. 

3. Приемане на работен план и бюджет на АОГ за 2018 година. 

4. Дискусионна среща на кметовете на общините – членове на АОГ, по актуални 

проблеми при управлението на горите. 

5. Вземане на решения; 

 

27.2. Приема в рамките на времето за провеждане на 11-то Общо събрание на 

АОГ, да се проведе тържествено отбелязване на 10-годишнината от учредяването 

на АОГ; 

 

27.3. Утвърждава Програма  /сценарий и бюджет/ - Приложение 1, за 

провеждане на 11-то Общо събрание; 

 

27.4. Приема офертата на хотел „Арена“ - гр. Самоков, за нощувка и 

тържествена вечеря за участниците в 11-то Общо събрание на АОГ; 

 

27.5. Приема офертата на Рекламна фирма „Анонс“ – гр. Ст.Загора, и 

утвърждава модел на Плакет за отбелязване на годишнината на АОГ съгласно 

приложенията; 

 

27.6. Определя Плакетът по т. 27.5., заедно с Грамота да бъдат връчани на: 

Г-жа Маргарита Петкова – кмет на община Ихтиман през 2008 г., учредител и 

първи председател на УС на АОГ; 
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Г-н Живко Тодоров – кмет на община Стара Загора, председател на УС на АОГ 

2012 – 2016 г., за приноса му в международната дейност на АОГ; 

Инж. Иван Гройчев – главен секретар на АОГ през 2008 – 2009 г., за активната 

му дейност при учредяване на АОГ; 

Д-р инж. Ценко Ценов – директор в ИАГ, за приноса му в сътрудничеството 

между АОГ и ИАГ и подпомагането на дейността на Асоциацията от 

учредяването й до днес. 

 

 

 

Инж.Тихомир Томанов                                         Стефан Радев 

Изп.Директор на АОГ                                           Председател на УС на АОГ 

                                                                                Кмет на община Сливен 

 


