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Изх. № 0273 / 11.03.2019 г. 

 

 

ДО  

ОБЩИНИТЕ – СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ 

На вниманието на кметовете  

 

КОПИЕ  

ДО   

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ  

ГОРСКОСТОПАНСКИ СТРУКТУРИ 

 

ДО  

ЛЕСОВЪДИТЕ НА ЧАСТНА ПРАКТИКА 

 

 

 

     

    Уважаеми госпожи и господа кметове, 

    Уважаеми колеги, 

 

    В изпълнение на Работния план на Асоциация общински гори 

предстои провеждането на превърналата се вече в традиционна 

среща на лесовъдите, работещи в недържавните гори, и 

Изпълнителната агенция по горите.  

   Със свое специално решение № 28.8 от 25.01.2019 г. 

Управителният съвет на АОГ подкрепи идеята лесовъдската среща да 

се провежда всяка година през месец април в седмицата, следваща 

Седмицата на гората. Тази година лесовъдската среща ще се състои 

на 18-ти и 19-ти (четвъртък и петък) прил в курорта „Старозагорски 

минерални бани“ СПА Хотел „Калиста“.  

 

 

http://www.aog-bg.org/


 

 

 

 

Предлагаме на срещата 

 

1. Да продължи взаимното опознаване между лесовъдите, 

работещи в АОГ, както и тяхното опознаване с ръководители и 

специалисти от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). 

2. Да бъдат внесени разяснения от страна на ИАГ за 

състоянието на дисциплината на ползване от горите, както и на 

промените в някои от наредбите на МЗХГ в сектор Гори. 

3. Да продължи дискусията с представителите на ИАГ върху 

актуалните проблеми при управлението на горите на общините.    

 

Във връзка с организацията на срещата и изискванията на 

администрацията на хотела за своевременно запазване на стаите, е 

необходимо в срок до 9-ти април да заявите участие като внесете по 

сметката на АОГ в UniCredit Bulbank  BG93 UNCR 70001511082438 

BGN; BIC: UNCRBGSF  сумата от 180 лв., включваща една нощувка 

със закуска и ползване на предлаганите от хотела спа процедури, 

тържествена вечеря, обяд, кафе паузи и наеми за зала и мултимедия. 

За внесената сума ще Ви бъде изпратена своевременно фактура. 

 

Прилагаме Програма за провеждане на срещата, както и 

Анкетна карта за участие, която след като попълните, моля изпратете 

на електронния адрес на АОГ – aogori@abv.bg.       

 

Като подчертаваме ползата да обменим важна информация, 

необходима за управлението и стопанисването на горите, изразяваме 

увереността си, че ще участвате в срещата или ще осигурите участие. 

 

 

 

С уважение,  

 

Инж.Тихомир Томанов                          

Изпълнителен Директор на АОГ 

 
 

 


