
 
 

ПРОТОКОЛ 
от ДВАНАДЕСЕТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АОГ 

06.03.2019г. 
Старозагорски минерални бани   

 
 

Събранието откри в 14.39 часа от Стефан Радев-председател на УС 
на АОГ. Прочетен и гласуван бе дневния ред за провеждане на 
събранието. Председателстващият г-н Радев запита има ли възражения 
по същия. Дневния ред бе приет с единодушно. Гласува се 
протоколчик на събранието-адвокат Теодора Димова. Предложението 
бе гласувано и прието единодушно. 

Бе извършена проверка на кворума на членовете на АОГ 
представлявани на Общото събрание. При условията на чл. 21, ал.1, 
изр. 2 от Устава на АОГ събранието има съответния кворум. 

 
Предателстващият пристъпи към втора точка от дневния ред: 

  Приемане на материалите за Общото събрание: Отчет за 
дейността на УС през 2018 г. Дадена бе думата на инж. Томанов, който  
прочете отчета. Бе отправено предложение от председателя на УС 
всички документи да се изчетат последователно и тогава да се обсъдят 
заедно. Предложението бе прието след гласуване. 

 
Финансов отчет за изпълнение на Бюджета на АОГ за 2018 г.бе 

прочетен от г-н Григор Даулов – упълномощен представител на 
председателя на Контролния съвет г-н пенчо Геров.   

 
Председателят на УС даде думата на изп. директор инж.Томанов, 

който представи проектите за работният план и бюджета за 2019 г.  
 
Като начало на изказванията председателят предостави думата на 

изпълнителния директор – инж. Томанов: 
Колеги, аз не знам, Вие като лесовъди имате ли усещане, че 

колегията на лесовъдите гледа с не добро око на Общините -
собственици на гори. Миналата година имахме проблеми с директора 
на РДГ Бургас. Сега същият е сменен, но още възникват проблеми с 



тази структура. Имаме сайт, чрез който да споделяте проблемите си. 
Същият допуска влизане и публикуване на материали. Колеги има ли 
нещо което да споделите по така изложеното до тук? 

 
Г-н Иванов от Община Приморско отговори: Ако може да се 

проучи въпроса – има ли тенденциозност при съставяне на АУАН на 
общински служител за неосъществен контрол, за отсичане на две сухи 
дървета при известен извършител. Да се провери дали за същото 
нарушение на държавен служител се прави АУАН. 

 
Г-н Радев отговори: Считам, че следва да се направи съпоставяне 

на броя на актовете съотнесено към охраняваната територия. 
 
Инж. Илиев от Община Созопол допълни: Нашата болка е, че 

някои от старите колеги от държавните структури продължават да си 
работят срещу нас. 

 
Инж.Томанов, обясни: На 18.04.2019г. ще бъде проведена 

лесовъдска среща и тогава ще гостуват представители на ИАГ. Там в 
подробности ще набележим проблемите. 
  
        Г-н Радев допълни: Ние по принцип с РДГ Бургас срещаме 
основните трудности по отношение на „равнопоставеност” на 
държавни и общински гори. 

 
Инж. Томанов: Колеги, де юре общинското горско стопанство 

стои наравно с горските предприятия. Авторитета, който поддържаме с 
много усилия помага да се тушират тези противоречия. 

 
Г-н Радев: Кратка е от историческа гледна точка собствеността 

на общините, има ревност от държавните структури към другите 
собственици на гори. Закона за горите е едва на 8 години. 

 
Г-жа Димитрова от Община Аврен: Тук не става въпрос, че 

общинските служители, стопанисващи горите са некадърни, за тях е 
въпрос на престиж да„ ударят” общински инженер и да му напишат 
акт. Има подхвърляне на сигнали, че в общинските гори се краде, че 
има нарушения и така се прехвърля от болната глава на здравата. 



Нашите кметове не плащат „такса спокойствие”. Не само структурите 
на държавната агенция, в офанзивата биват включени и икономическа 
полиция и прокуратурата. 

 
Г-н Радев: Често се поставят тези въпроси, вярно е, че е един 

принципала на държавните гори. 
 
Адв. Димова: Кантората ми се намира в сградата на 

прокуратурата в гр. Пловдив. Често колеги юристи от прокуратурата се 
сблъскват с казуси свързани с горите, и поради липса на знания в тази 
сфера, не могат да преценяват обективно. Те търсят контакт с мен. 
Считам, че би било добре да бъдат насрочени и проведени съвместни 
срещи по места с представители на икономическа полиция и 
прокуратура, с цел взаимно полезно сътрудничество. 

 
Инж.Томанов, обясни: Във връзка с казуса Бургас имахме 

насрочена среща с министъра на ЗХГ, но тя се провали. Изпратен бе 
зам. министър и изп. директор на ИАГ, но те се явиха неподготвени. 
Такива срещи с ИАГ търсим често, защото те са нашите партньори и 
определят политиката в горите. Районните директори в горите се 
считат част от стопаните на тези гори. Отново подчертавам, че трябва 
да се търсят по-интензивни контакти с представители на ИАГ. 

 
Инж. Илиев от Община Созопол допълни: Г-жа Димова е 

дългогодишен юрист, занимаващ се с проблемите на горите и има 
опит. Предлагам, по региони да се направят срещи, като 
конкретизираме проблемите по места, и те се обсъдят с нея и нашите 
юристи. 

 
Инж. Томанов: Нашият адвокат г-жа Димова не е юрист на 

юристите. Приемам идеята в този смисъл, да направим среща с 
участието на юристи и представители на общините. 

 
Г-н Чиликов от Община Сливо поле: Сигурно рецептата не е 

универсална, но при нас има съдействие между ръководител РДГ, кмет 
и ръководител на МВР. 

 
Г-н Иванов от Община Приморско постави три въпроса: 



В работния план има заложени дейности по изготвяне на наредби 
и промяна на нормативната база. Давахме предложение по повод 
Наредбата за сечите, но същата още не е приета. 

Относно горските мерки бе посочено в доклада, че има 
нежелание за откриване на горски мерки. Въпроса ми е от чия страна е 
това нежелание.? Защо не се уведомят медиите? 

Предстоят ли срещи с общини собственици на гори, които да 
бъдат привлечени за членове на АОГ? 

 
Г-н Томанов: Няма движение по Наредбата за сечите. Имаше 

сформирана работна група, и изведнъж вниманието на ИАГ се насочи 
само към здравословното състояние на горите и нормативите в тази 
посока. По мерките - аз си позволих да бъда рязък в доклада по 
отношение на тъй наречените горски мерки на МЗГХ и 
Разплащателната агенция. Становището, че горските мерки се 
неглижират е категорично. Това бе изразено и на официална среща. Г-
жа Василева се опита да се измъкне, че има още време за тяхното 
отваряне, без да е наясно, че мярка 8.1 има необходимост от 
технологично време. В комитета за наблюдение на ПРСР има 70-80 
човека, там се поставят въпросите за т. нар. мерки. Бедата е, че 
горите функционират под шапката на Земеделското министерство. Има 
антагонизъм между интересите на земеделци и лесовъди-собственици 
на гори.  

През изминалата година приехме за член сериозна Община Гоце 
Делчев. На въпроса Ви защо не се убеждават лесно кметовете. В 
Устава на АОГ е предвидено една община да бъде приета след 
решение на Общинския съвет. С това приемане се приема и устава. На 
общинските съветници трябва да се обясни какво печели общината от 
приемането в АОГ. Сигурно не намирам достатъчно аргументи, за да 
направя АОГ привлекателна. Както вече казах, много от целите при 
учредяването на АОГ вече са постигнати. Проблема е, че те се ползват 
като облага от всички общини, не само от членовете на АОГ. Последно 
бях поканен в Община Годеч на среща продължила 4 часа. Няма 
резултат. Работата ми е мисионерска. 

 
Г-н Стефан Радев: Като цяло всички проблеми се въртят около 

отношенията общини – държава. И ние сме във функцията и на 
контролен орган и изпълнители в този случай сме по-благосклонни. По 



повод на медиите - ние нямаме интерес от конфронтация с 
централната власт. Дори да решим един въпрос с конфронтация, на 
други нива ще възникнат проблеми. До нищо добро няма да ни доведе 
конфронтацията с държавата. 

 
Г-н Славов: Приказваме си неща, които няма да станат. 

Проблемите се решават като се разбираме с колегите от Държавните 
структури. Натрупаха се въпроси и проблеми в отношенията с тези 
колеги. По закон ние също може да проверяваме състоянието на 
държавните гори. РДГ не може да направи нищо на държавните 
предприятия и се насочват срещу общините и частниците. Когато 
диалога не дава резултат, нищо не се постига. 

 
В заключение председателят на събранието подложи на 

гласуване представените пред общото събрание материали. Същите се 
приеха единодушно. 

 
Събранието взе следните решения: 
 
1. Приема отчета на УС на АОГ за 2018г.  
2. Приемане на Доклад на КС на АОГ и Утвърждава финансовия 

отчет за 2018г.  
3. Утвърждава и приема работен план и бюджет на АОГ за 2019г. 
4. Дава положителна оценка за дейността на изп. директор през 

2018 г. 
 

Събранието бе закрито от г-н Стефан Радев в 15.55часа. 
 
 
Съставил протокола: 

       /адв.Т. Димова/  
  Изп. директор: 
     /инж. Т. Томанов/ 
         
  
        
       Председател: 
         /Ст. Радев/ 


