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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС ПРЕЗ 2018 Г.
Уважаеми госпожи и господа,
Представяме Ви отчета на Управителният съвет и на
Изпълнителният директор за дейността им през 2018 година.
1.По насока организационно-финансови:
Приоритет на Управителния съвет в организационната му дейност бе
организиране отбелязването в тържествена обстановка на 10–та
годишнина от учредяването на нашето сдружение. Бе създаден
организационен комитет под ръководството на председателя на УС,
който редовно информираше членовете на УС и на КС за хода на
подготовката. Изработена беше подробна програма, която
Управителният съвет утвърди на редовното си 27-мо заседание на
22.06.2018 година. В изпълнение на програмата, като пряко натоварен
с нейното изпълнение, изпълнителният директор с голямо внимание и
усилия организира изготвянето на специалното Юбилейно издание по
случая, което надяваме се да оценявате подобаващо се. Смятаме за
целесъобразно и в бъдеще по важни поводи от живота и дейността на
Асоциацията да се връчват юбилейни плакети на лица, имащи
съществен принос за нейното развитие, каквито бяха връчени по време
на тържеството от 25-ти Септември в Самоков.
От името на Управителния съвет изразяваме своята благодарност на
кмета на община Самоков господин Владимир Георгиев за активното
му участие при подготовката на честването и за обезпечаването на
любезното съдействие от членовете на общинската администрация за
провеждането му.
В края на годината, в резултат от активни контакти на
изпълнителния директор, състава на нашето сдружение се увеличи с
още един член – община Гоце Делчев. В лицето на кмета на общината
– господин Москов ги приветстваме с добре дошли и изразяваме
увереността ни в активното им участие в дейността на Асоциацията.

Изпълнението на бюджета за 2018 година подробно ще бъде
представено в доклада на Контролния съвет. Тук ще посочим само, че в
приходната му част имаме неизпълнение на предвиденото от членски
внос – 77,3 % . Постъпили са 55720 при очаквани 72096 лв – с 16376 лв
по-малко, което представлява средно-месечния разход за три месеца.
Без да ги посочвам поименно 16 от 62-те общини членове, не са
изпълнили основния си уставен ангажимент към сдружението.
Свиването на някои планирани с бюджета разходи силно затрудни
оперативната дейност при изпълнение на Работния план за годината.
2.По насока представителни:
И през изминалата година присъствието на Асоциацията в
различните прояви в сектор гори бе осезателно, най-вече в различните
работни формирования на МЗХГ и на ИАГ. Като редовен член на
Комитета за наблюдение изпълнението на ПРСР, изпълнителният
директор активно участва в заседанията му. Със съжаление
отбелязваме, че както и през 2017 година комуникацията с
ръководството на Министерството по наша оценка беше под
очакваната и поставяните от нас проблеми, свързани с организацията
по ритмичното изпълнение на т. н. горски мерки не срещнаха
разбиране. Съществува реална опасност средствата предвидени за
мелиоративни дейности в горите и прeз този програмен период да не се
усвоят.
Като един от вицепрезидентите на Федерацията на европейските
горски общини, изпълнителният директор, подпомаган от сътрудника
по международната дейност, успешно представлява АОГ в дейността
на федерацията, която неотклонно работи за засилване на автономията
на горските политики в общата селскостопанска политика на
Европейския съюз. Аргументите в тази посока са разработени от наша
страна и са предоставени на Европейската комисия. / Заедно с други
европейски неправителствени организации на 4.02.2019 г. ФЕКОФ
участва в среща за осъвременяване на общата визия на Европейския
съюз за горите./
3. По насока информационно-образователни.
Стана традиция по време на Седмицата на гората Асоциацията да
организира среща на лесовъдите от общините. През миналата година тя
се проведе във Велинград с участието на заместник изпълнителният
директор на ИАГ инж. Росен Попсавов и директора на дирекция „Гори
и лесовъдски дейности“ на Агенцията – д-р Ценко Ценов, както и на
началника на отдела за недържавни гори – инж. Росен Райчев. От

страна на ИАГ лесовъдите от общините получиха разяснения по
поставени от тях въпроси преди всичко свързани ежедневните им
действия по управлението и стопанисването на горите и тяхното
опазване. На срещата се отбеляза сериозен напредък в повишаване на
капацитета на лесовъдите, работещи в тях. Изразена беше
необходимост от организиране на семинари с председателите и
членовете на общинските съвети за запознаването им с характерните
особености в управлението и стопанисването на горското богатство.
Може би такива семинари трябва да се организират за новите състави
на общинските съвети след изборите през есента, когато ефектът от тях
ще бъде по-голям.
4.По подпомагането на общините по ПРСР.
Освен посочените по-горе действия, привлечените от
Асоциацията нещатни сътрудници при покана от страна на
общините активно участват в подготовката на проекти по отделните
подмерки на мярка 8 от ПРСР. За съжаление подмерките 8.1 за
залесяванията и 8.5, въпреки нашето настояване, Управляващият
орган – МЗХГ и Разплащателната агенция не ги включиха в
индикативния график и за тази година. На последното 11-то
заседание на Комитета за наблюдение от наша страна бе заявено
официално, че горските мерки се неглижират от Управляващия
орган съзнателно, с което се лишават общините от подпомагане на
усилията им за подобряване характеристиките на горските им
територии.
Уважаеми колеги,
Това заседание а последно от мандата на настоящото трето по ред
Общо събрание на Асоциация общински гори. Цялостен преглед на
резултатите от дейността на сдружението за четирите години от
сегашния мандат ще бъде представен пред състава на следващото,
формирано след общинските избори, четвърто по ред Общо събрание.
Като благодарим на всички Вас и на Всеки от вас за вниманието и
съдействието оказвани на Управителният съвет и на Изпълнителният
директор при организиране дейностите на сдружението ни, ще
отбележим, че с вече 10-годишното си присъствие в обществените
отношения в сектор гори, Асоциацията се утвърди като съществен
фактор при формирането на горската политика на страната.

