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До:

Доц. СТЕФАН ЮРУКОВ
Председател на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Тук

ПОКАНА
Уважаеми г-н ЮРУКОВ,
УС на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани ЛИЧНО, или чрез Ваш
представител на Редовното Годишно Общо Събрание на БУЛПРОФОР, което ще се
проведе на 31–ЯНУАРИ–2008 г. /четвъртък/ от 11 часа, в сградата на НТС, ул.
Раковска № 108, Зала-3, II етаж при дневен ред съгласно приложения по-долу.
В своето „европейско” бъдеще, БУЛПРОФОР ще разчита и ще допринася за
добрите взаимоот-ношения между нашите членове, частно-практикуващи лесовъди и
предприемачи с останалите заинтересувани страни – нашите равнопоставени партньори в
горския сектор. За нас първостепенни по важност ще са отношенията ни с ведомството
по горите, в т.ч. и особено с ръководството на ДАГ, като гаранция за плурализъм и
напредък в развитието на сектора по европейските и световни стандарти.

Оставаме в очакване
и с почит:
Председател на УС на БУЛПРОФОР
инж. Антоний Стефанов
София, 15.01.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД:
на
Годишното Общо Събрание на Булпрофор
31–ЯНУАРИ–2008 г. /четвъртък/ от 11 часа, в сградата на НТС,
ул. Раковска № 108, Зала-3, II етаж
1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението за 2006 год. ;
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2006 год. и справка за изпълнение на
бюджета за 2007 год;
3. Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР за 2008 год.
4. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2008 год.;
5. Приемане на решение за промени в Устава на БУЛПРОФОР - членствени права, УСправомощия и др.
6. Освобождаване и избор на нови членове на УС.
7. Приемане на „Етичен кодекс за професионално поведение на частнопрактикуващия
лесовъд и горския предприемач член на БУЛПРОФОР”, заменящ досегашната „ХАРТА за
професионално поведение и принципи на работа на частнопрактикуващия лесовъд”, Избор
на председател на Комисията по професионална етика и лоялност.
8. Приемане на решение за организиране от БУЛПРОФОР на периодични изложения на
горска техника и технологии в България съвместно с лизингова фирма/банка, като
съорганизатор.
9. Приемане на решение за учредяване на собствено еднолично дружество на БУЛПРОФОР
по търговския закон, за реализация на стопанските дейности на сдружението, в т.ч. за
организация и провеждане на изложения за горска техника и технологии, поддържане на
горския портал на сдружението и др., които подпомагат изпълнението на целите и задачите
на БУЛПРОФОР.
10. Други организационни въпроси, в т.ч.: Приемане на актуализирани текстове на основни
документи на БУЛПРОФОР: „Концепция-Модел за работа на Горската мрежа за
консултиране и предприемачество” и „Вътрешен устройствен правилник”; Решение за
членство на БУЛПРОФОР в НПО „Технологична платформа за българския горски сектор”;
Решение за промяна на възнаграждението на Изп.Секретар; Информация за избора на
отговорник по проектите за кандидатстване по оперативни програми за финансиране от
европейските фондове; Информация за учредяването на нов клон на БУЛПРОФОР – клуб
„Център по инвентаризация и лесоустройство на ГФ”;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Предполагаема обща продължителност на ОС – 2 ч. 30 мин. (без почивка-ок. 20мин.)
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12
ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение в седалището на сдружението, както и на интернет страницата: www.bulprofor.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

