
БУЛПРОФОР 
          браншова организация на лесовъдите на частна практика в горите и околната среда _____________________________________________________________ 

1303 – София, ул.”Средна гора” 76-А, тел. 986-7002, факс: 986-6781 
 

До: г-н/г-жа___________________ 
 

П О К А Н А 
за  

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР 
 
Уважаеми колеги и приятели, 
 
УС на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на Годишното Общо Събрание, което ще се проведе 
на 23.МАЙ.2001 год. /сряда/ от 13 часа, в сградата на НТС, ул. Раковска № 108, Зала-3, II етаж,  
при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Отчетен доклад на УС за дейността на БУЛПРОФОР през 2000 год. (15-мин.) ; 
2. Отчетен доклад на Ревизионната комисия, вкл. за приходите и разходите на сдружението (5-мин.); 
3. Разисквания и приемане на отчетните доклади (15-мин.); 
4. Приветствия към БУЛПРОФОР от поканени гости (15-мин); 
5. Разисквания и приемане на Официални документи на БУЛПРОФОР (60-мин): 

- Харта за професионално поведение и принципи на работа на частно-практикуващия лесовъд; 
- Концепция – Модел за консултиране и работа на частно-практикуващия лесовъд със собствениците 

на гори; 
- Декларация до НУГ, МЗГ, МС, Парламента на РБ, БСК и БТПП  “Регистрацията и лицензирането 

на частнопрактикуващите лесовъди – тяхна грижа и отговорност”. 
6. Разисквания за увеличаване на приходите в БУЛПРОФОР и Приемане на Бюджет за следващия отчетен 

период 2001-2002 година (20-мин); 
7. Приемане на План-Програма за дейността на БУЛПРОФОР за следващия отчетен период (10-мин); 
8. Предложения за състав на Консултативен съвет за работа със собствениците на гори (15-мин); 
9. Разглеждане и приемане на решения по други организационни въпроси, в т.ч.: 

- Членство на БУЛПРОФОР в Европейския съюз на лесовъдите (5-мин); 
- Форми на взаимоотношение със Съюза на лесовъдите в България /СЛБ/, Съюза на горско-

търговските фирми в България /СГТФБ/, Федерацията на дървопроизводителите и 
мебелопроизводителите в България /ФДПМПБ/, Българската горско-стопанска камара /БГСК/ и 
др.п. (25-мин); 

- Привличане на платен сътрудник – секретар (5-мин); 
10. Разисквания и решения по други повдигнати въпроси (20-мин). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Предполагаема обща продължителност на ОС – 3 ч. 30 мин. (без почивка – ок.20м.)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
На ОС ще имате възможност да: 

- получите персонална ЧЛЕНСКА КАРТА, която на място ще бъде ламинирана, след 
предоставяне на снимки - 2 бр. /цветна – като за лична карта/ и срещу такса = 5.00 лв; 

- платите членския си внос (за 2000 и/или за 2001 год., в размер на 2лв/месец), ако вече не сте го 
направили. 

- доведете с Вас други кандидат членове, които след попълване и подаване на Молба-Декларация 
ще приемем за членове на БУЛПРОФОР. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
На ОС на БУЛПРОФОР са поканени като гости представители на: НУГ, МЗГ, Програма САПАРД, МОСВ, 
СЛБ, БГСК-гр.Пловдив, СГТФБ, ФДПМПБ, Г-Б проект за гората, Б-Ш проект за горите и др. 
 
От 18.00 ч. се предвижда вечеря в Клуб-ресторанта БИАТ или друго близко заведение (на собствени разноски) по 
заявка в същия ден. 
 
София, 07.05.2001 год.    За УС на БУЛПРОФОР:_______________________ 

/Председател - инж.А. Стефанов/ 


