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П Р О Т О К О Л 
       

Днес, 04.12.2001 г. в гр. София, се състоя Общо събрание на Сдружението с 
нестопанска цел – БУЛПРОФОР.   

На събранието присъстваха 93 души от общо 136 членове на БУЛПРОФОР, което 
представлява повече от изискуемите 2/3 от членския състав, което прави възможно 
протичането на Общото събрание и взимането от него на предвидените решения, 
включително и приемането на промени в Устава.  
Събранието избра за председател г-н Румен Йосифов Райков с ЕГН 5301226409, за 

протоколист г-жа Емилия Георгиева с ЕГН 5502166699 и за преброител: г-н Динко 
Господинов с ЕГН 7210307587. 

Събранието протече при следния ДНЕВЕН РЕД: 
1. Приемане на промени в Устава на Булпрофор в съответствие с изискванията на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. 
2. Приемане на Вътрешен Устройствен Правилник на Булпрофор. 
3. Приемане на програма за изграждане на консултантска мрежа за обслужване на 

недържавните собственици на гори и на препоръчителен ценоразпис на 
услугите. 

4. Други текущи въпроси. 
 
След обсъждане и гласуване бяха приети единодушно следните 

 

        Р Е Ш ЕНИЯ: 

По т. 1. от дневния ред: 
Обсъдиха се направените изменения в Устава на БУЛПРОФОР. Единодушно бе 
мнението, че в този си вид Уставът дава по-добри възможности за изява на всички 
членове на сдружението, както и за разширяване на членския му състав.  
В тази връзка Общото събрание на БУЛПРОФОР единодушно 
РЕШИ:  
Одобряваме направените изменения и приемаме този УСТАВ на сдружението с 
нестопанска цел  “БУЛПРОФОР”, неразделна част от този протокол. Потвърждаваме, 
че сдружението с нестопанска цел “БУЛПРОФОР-браншово сдружение на лесовъдите 
на частна практика в горите и околната среда” или съкратено “БУЛПРОФОР” ще 
осъществява дейностите си в частна полза на своите членове. 
 

Участниците в Общото събрание подписаха новия актуализиран УСТАВ на 
БУЛПРОФОР с направените промени и уточнения съгласно ЗЮЛНЦ. 

 

По т.2 от дневния ред:  
Председателят на УС г-н Антоний Стефанов представи основните положения на 

Вътрешния устойствен правилник на БУЛПРОФОР. Те съдържат Органограма на 
предлаганите помощни органи, както и техните основни функции и задачи. След 
станалите разисквания се направиха накои уточнения и корекции, които бяха отразени 
в документацията. В тази връзка Общото събрание на Булпрофор с единодушие  
РЕШИ:  
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2.1. Приема органограмата представяща вътрешното устройство на БУЛПРОФОР с  
помощни органи на Управителния съвет, респективно на БУЛПРОФОР, както следва: 
Консултативен съвет, Експертен съвет, Редакционен съвет и  Комисия по 
професионална етика и лоялност.  

2.2. Приемаме основните функции и задачи на тези помощни органи, съгласно тук 
приложените Основни положения на Вътрешния Устройствен Правилник на 
БУЛПРОФОР. 
2.3. Приема Изпълнителния секретар на Консултативния съвет, който ще бъде утвърден 
от УС на Булпрофор, да получава възнаграждение в размер на 1 минимална работна 
заплата месечно. 
 
По т.3 от дневния ред:  

Председателят на УС г-н Антоний Стефанов представи проектът на Програма за 
изграждане на консултантска мрежа на БУЛПРОФОР. Той съдържа основните етапи и 
задачи, които през следващите две години ще съпътстват реализирането на този проект.  
Обсъди се и Препоръчителния ценоразпис с минималните цени на техническите 
услуги. След станалите разисквания се направиха накои уточнения и корекции, които 
бяха отразени в двата документа. В тази връзка Общото събрание на Булпрофор с 
единодушие  
РЕШИ:  
3.1. Приема Програмата за изграждане на консултантска мрежа за обслужване на 
недържавните собственици на гори в България и в тази връзка основаването на 12 
регионални клонове – консултантски центрове през следващите две години, съгласно 
приложената Програма. 
3.2. Приема да се разработи подробен Препоръчителния ценоразпис с минимални цени 
на основните по вид технически дейности за прилагане от всички частно-
практикуващи лесовъди при упражняване на дейностите по чл.39 от Закона за горите. 
Преди това, в срок до 31.12.2001 г, Председателят на Булпрофор да изпрати на всички 
упражняващи частна практика членове списъка с дейностите за допълнения и 
предложения. 
 
По т.4 от дневния ред:  
Председателят на Булпрофор, инж.Антоний Стефанов прочете доклад за дейността на 
сдружението в периода май-декември 2001 г. Поставиха се и се коментираха и други 
актуални въпроси. След разискванията, Общото събрание на Булпрофор с единодушие  
РЕШИ:   
Възлага на Председателя на Булпрофор – Антоний Стефанов Стефанов да заяви за 
вписване в СГС настоящия актуализиран Устав и му делегира правата да нанесе 
евентуалните корекции в него изискани от уважаемия съд. 
 
Приложение – неразделна част от настоящия протокол – съгласно текста. 

 
  

 Заверили : ______________    _________________     ______________ 
   Протоколчик:     Председателстващ ОС:              Преброител:  

   /Е.Георгиева/      /Р.Райков/  /Д.Господинов/ 


