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П Р О Т О К О Л 
ОТ  

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР 
 

 
 
Днес, 31.01.2008 г. в гр. София, ул.Раковска 108 от 10.00 ч. преди провеждането на ОС 

се състоя заседание на Управителен съвет на БУЛПРОФОР в състав: 

1. Антоний Стефанов Стефанов, 

2. Боряна Ангелова Георгиева,  
3. Йордан Трендафилов Терзийски, 

4. Димка Иванова Радославова, 
5. Васил Христов Стипцов,  

6. Румен Йосифов Райков, 

7. Хинко Гечев Гечев. 
 

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:  
 

1. Разглеждане и приемане на актуализираните основни документи на Булпрофор „Етичен 
кодекс за професионално поведение на частнопрактикуващия лесовъд и горски 
предприемач, член на Булпрофор”, „Концепция-модел за рабата” и „Вътрешен 
устройствен правилник” и свързаните с тях съпътстващи документи: Декларация за 
приемане на Кодекса, Удостоверение за членство в Булпрофор, Заявление за приемане 
на юридически лица- 

2. Запознаване и разглеждане на  материали за ОС на 31.01.2008 вкл. и с Протокола на 
Контролния съвет за извършената финансово-счетоводна проверка на  БУЛПРОФОР за 
2006 г.. 

3. Запознаване на УС с разработените по ISO 9001:2000 Годишни програми за обучение и  
издателска дейност и с резултатите от проведения Преглед от ръководството на СУК в 
Булпрофор  

4. Приемане / изключване на членове. 
 
По Първа точка се обсъдиха и приеха предварително изпратените по Електронна поща  
актуализираните основни документи на Булпрофор „Етичен кодекс за професионално 
поведение на частнопрактикуващия лесовъд и горски предприемач, член на Булпрофор”, 
Концепция-модел за рабата и Вътрешен устройствен правилник, както и Декларация за 
приемане на Кодекса, Удостоверение за членство в Булпрофор,Заявление за приемане на 
юридически лица. 

 
По Втора точка се обсъдиха и одобриха предварително изпратените по Електронна поща 
Доклад – Отчет на Председателя за работата на УС през 2007 г., който беше изпратен и до 
всички членове по поща, План за действие за 2008г., Бюджет за 2008г.и предложенията за 
промени в Устава. 
 
По Трета точка бяха разгледани и утвърдени изготвените Годишни програми съгласно 
изискванията на стандарта ISO 9001:2000. Представителя на ръководството представи 
резултатите от проведения Преглед от ръководството на 24.04.2008г. 
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По Четвърта точка  УС, след като разгледа официалната документация {списъци за 
плащанията на членски внос от създаването на БУЛПРОФОР до сега, списъците на 
участвалите в годишните общи събрания на Булпрофор и др.материали} и констатира, че 
са на лице обстоятелствата по чл.20, ал.1 от Устава на Булпрофор. 

 
След станалите разисквания в резултат на изпратени материали по електронна поща на 

02.01.2008г. до всички членове на УС  се взеха следните  

 
        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я :  

1.  УС приема и утвърждава предложените от Председателя актуализирани основни 
документи / приложение 1 към настоящия протокол/, а именно:  

• „Етичен кодекс за професионално поведение на частнопрактикуващия лесовъд и 
горски предприемач, член на Булпрофор” 

• Концепция-модел за работа на „Горската мрежа за консултиране и 
предприемачество” 

• Вътрешен устройствен правилник 

• Декларация за приемане на Етичния кодекс 

• Удостоверение за членство в Булпрофор 

2. УС одобрява изготвените от Председателя Отчетен доклад за дейността на УС през 
2007 год., План за действие за 2008г. Бюджет за 2008г. и Предложения за промени в 
Устава и предоставя на ОС тяхното гласуване./ приложение 2 към настоящия 
протокол/ 

3.1 УС утвърждава разработените съгласно изискванията на ISO 9001:2000 годишни   
програми: „Годишна порограма за издаване на справочно-информационна и учебна  
литература за 2008.”( ОД 4.7), „Годишна програма за провеждане на обучения за 
2008г.” (ОД 4.4) и „Годишна програма за обучение на персонала за 2008г.”(ОД 2.1).- 
/ приложение 3 към настоящия протокол/ 

3.2 УС приема и утвърждава произлезлите от Прегледа от ръководството решения за 
подобряване на ефикасността на СУК в Булпрофор, за подобряване на продукта по 
отношение на изискванията на клиентите, както и за осигуряване на ресурси и 
Плана за измерими цели на Булпрофор за 2008г./изходни елементи от прегледа-
приложение 4 към протокола/. 
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2. УС единодушно прекратява членството в БУЛПРОФОР по чл.18, т.5 /отпадане/ от 
Устава, на следните лица:  

1. Росица Цветкова Петрова; София 
2. Димитър Влад. Шишманов; Троян 
3. Христо Йорданов Христов; Ловеч 
4. Огнян Донев Гунчев; Пазарджик 
5. Славка Иванова Котларова; Костенец 
6. Йорданка Йорд. Карамишева; Костенец 
7. Славчо Василев Тошков; Кюстендил 
8. Васил Здравков Паланов; София 
9. Илия Лазаров Иков; Лесидрен 
10. Снежана Семова Икова; Лесидрен 
11. Лоренция Петрова Груева; София 
12. Александър Обретенов Обретенов; София 

 
 

Подписали настоящите решения, членовете на Управителния съвет на БУЛПРОФОР: 

 

 

Антоний Стефанов Стефанов_______________         Боряна Ангелова Георгиева______________  

 

 

 

Йордан Трендафилов Терзийски_______________     Димка Иванова Радославова ___________ 

 

 

 

Румен Йосифов Райков______________________      Васил Христов Стипцов__________________ 

  
 
 

Хинко Гечев Гечев ________________ 
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