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Изх. № 0309/ 19.04.2021г. 

П  О  К  А  Н А 
ДО  ОБЩИНИТЕ 
ЧЛЕНОВЕ НА АОГ 

 

        На вниманието на кметовете и на пълномощните 

представители в Общото събрание. 
  

        Уважаеми дами и господа, 

 

        На основание чл.20, ал.1,т.1 от Устава на АОГ, Управителният съвет  

свиква 14-то Общо събрание на 13-ти и 14-ти Май  2021 година от 14,00 часа, в 

КК. Старозагорски минерални бани, обл.Ст.Загора, Почивна станция на Мини 

Марица изток, при следния дневен ред: 

1. Откриване.  

2. Доклад за резултатите от регистрацията – кворум 

3.Избор на председателстващ събранието и протоколчик. 

4. Приемане на дневен ред на събранието. 

5. Приветствия. 

6. Вземане на решение за заличаване на членовете на предходния УС и КС и 

освобождаването им от отговорност. 

7. Изслушване и приемане на Отчет за дейността на АОГ през 2020 година. 

8. Изслушване и приемане на доклад на КС на АОГ за Финансовото 

състояние на Асоциацията и изпълнение на бюджета за 2020 година. 

9. Приемане на работен план и бюджет на АОГ за 2021г. 

10. Обсъждане и приемане на Становище на АОГ за новата стратегия за 

горите на ЕС за след 2020г. 

11. Обсъждане на материалите по дневния ред. 

12. Вземане на решения на 14-то ОС. 

13. Закриване на събранието. 

Поканват се за участие всички членове на 14-то Обща събрание – кметовете на 

общините и избраните от общинските съвети пълномощни представители. 

За покриване на разходите по пребиваването в Почивната станция с Решение 

№32  от 04.03.2021 г. Управителният съвет определи такса в размер на 170 /сто и 



седемдесет/ лева на участник, включваща :една нощувка, вечеря, закуска , обяд, 

кафе паузи, която следва да бъде преведена до 07 /петък/ 05.2021 г. по сметка: 

IBAN BG93 UNCR 7000 15 11 0824 38, BIC UNCRBGSF, при УНИКРЕДИТ  

БУЛБАНК. 

           Прилагаме  Програма за провеждане на събранието и  формуляр на 

Анкетна карта, която  попълнена  за всеки участник  да бъде изпратена на 

електронния адрес  /имейла/ на Асоциацията  ( aogori@abv.bg) не по-късно от 

07.05.2021г.  Материалите по дневният ред ще ви бъдат предоставени 

своевременно. 

  

                                           Инж.Тихомир Томанов: 

                                           Изп.Директор на АОГ 
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