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До г-н/г-жа ....................................................... 
Член на БУЛПРОФОР 

 
 

П О К А Н А 
за участие в 

 
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР 

 
 

Уважаеми колеги и приятели, 
 
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно Общо 

Събрание на БУЛПРОФОР за 2008 год, което ще се проведе в гр. Троян, хотел „Шато Монтан”, ул. „Стара 
планина” 34 на 26 – ЯНУАРИ – 2009 г. / понеделник/ от 10 часа (бившата сграда на ГС Троян).  

За първи път  събранието е извън София, защото това бе отдавна изразено желание на 
преобладаващата част от членовете и стана възможно след промените в ЗЮЛНЦ и направените аналогични 
промени в Устава на Булпрофор.  

Провеждането на Общото събрание ще бъде съпроводено от еднодневен семинар {по проекта 
COMFOR, педназначен основно за управителите на Горски информационни центрове /ГИЦ/ от  
„Мрежата за консултиране и предприемачество” на Булпрофор}, както и с паралелна програма за 
останалите членове. Мероприятията ще се проведат при следната 
 

П Р О Г Р А М А 
             

25.01.2009г. /неделя/ 
13.00 - 21.00    Пристигане, регистрация за ОС 
19.00                ВЕЧЕРЯ     

26.01.2009г. /понеделник/ 
  8.00 – 08.45   Закуска 
  8.45 – 09.45   Регистрация за ОС 
10.00 – 13.30   Общо събрание на БУЛПРОФОР /при Дневен ред, тук по-долу написан/ 
13.30 – 14.30   ОБЯД  
14.30 – 18.00   СЕМИНАР  (1-ва част) - по проекта COMFOR, с Лектор проф. Кшищоф  

Йодловски от Варшавски ИГ -задължителен за Управителите на ГИЦ 
14.30 – 18.00   Паралелна програма за членовете на БУЛПРОФОР, които не участват в семинара 
Посещение на: Завод за ПДЧ „Лесопласт” Троян; 

Запознаване с дейността на горска фирма от гр. Троян, с у-л инж. Милко Станчев; 
Троянски манастир  
Музей на дивите животни - с.Черни осъм. 

19.00    ВЕЧЕРЯ     
 

27.01.2009г. /вторник/ 
  8.00 – 08.45  Закуска 
09.00 – 13.00  СЕМИНАР   (2-ра част) по проекта COMFOR, с Лектор проф. Кшищоф  
            Йодловски от Варшавски ИГ -задължителен за Управителите на ГИЦ. 
09.30 – 13.00   Паралелна програма за членовете на БУЛПРОФОР, които не участват в семинара 
Посещение на: Троянски манастир  

Музей на дивите животни - с.Черни осъм. 
13.00 – 14.00  Обяд 
14.00 – Отпътуване   

 
Членовете на БУЛПРОФОР, които не участват в семинара отпътуват в удобно за тях време, като 

те предварително заявяват на организаторите, графика на своето пребиваване! 
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ДНЕВЕН РЕД  
на  

редовното годишно Общо събрание на БУЛПРОФОР за 2008 год.: 
26.01.2009г., 10.00ч. 

 Конферентна зала хотел „Шато Монтан” гр. Троян 
 
 

1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2007 год) – А.Стефанов   
 1.1. Изказвания и взимане на РЕШЕНИЕ-1 за приемане на отчета 

2. Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2007 год.) - Тр.Трайков и справка 
за изпълнение на бюджета за 2008 год  - Йордан Терзийски 

 2.1. Изказвания и взимане на РЕШЕНИЕ-2 за приемане финансовите отчети за 2007 год 
3. Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР за 2008 год – Дима Радославова  
3.1. Изказвания и предложения за включване на нови дейности: РЕШЕНИЕ-3 за приемане 

на Планът за действие за 2009 год. 
4. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2008 год. – Васил Стипцов 

 4.1. Изказвания и предложения: РЕШЕНИЕ-4 за приемане на Бюджета за 2009 год. 
5. Разни, в т.ч.:  
5.1. Информация за подготовката на „Националното изложение за лесовъдство, горска 

техника и технологии – «ТЕХНОФОРЕСТ-2009»; 
5.2. Възможности за финансовата стабилизация на БУЛПРОФОР – членовете физически 

лица да трансформират членството си като субекти юридически лица, ако са 
предприемачи и/или имат свои фирми; възможности за участие/разработване на 
проекти по структурните фондове на ЕС; организиране на мобилни училища, курсове за 
мотористи /съвместно с г.училища и др.п. 

5.3. Разглеждане и приемане на РЕЗОЛЮЦИЯ на ОС на БУЛПРОФОР относно актуални 
въпроси от нашата практика, насоки за действие в условията на криза и др.п (проект на 
същата ще бъде своевременно /до 1 с-ца преди ОС/ публикувана на www.bulprofor.org. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Предполагаема обща продължителност на ОС – 2 ч. 30 мин. (почивка – няма да има!)  При липса на кворум, 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при същия 
дневен ред. Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които са възпрепятствани да присъстват лично на 
събранието, могат да използуват инструмента на упълномощаване, съгл. Чл.30, ал.2 от Устава. Писмените 
материали по дневния ред са на разположение в седалището на сдружението, както и на интернет 
страницата: www.bulprofor.org . Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва на 25.01.2009г. от 
13.00 ч. до 21.00 ч и на 26.01.2009, от 8.45 до 9.45. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
На ОС ще имате възможност: 

- Да направите предложения за подобряване на нашата организационна работа. 
- Да направите предложения за теми на бъдещи наши семинари, за формите на обучение, за лекторите и 

времето и продължителността на курсовете, както и за тематика на бъдещите издания на БУЛПРОФОР. 
- Уредите административни формалности (получаване на материали, членски карти, плащане на членски внос 

и др.п)  
- Да донесете направени от вас снимки представящи различни аспекти от дейността на БУЛПРОФОР, за 

попълване на архив на организацията. Молим снимките по възможност да са на електронен носител. 
- Да доведете с Вас нови кандидат членове, които след попълване и подаване на Молба-Декларация ще 

приемем за членове на БУЛПРОФОР. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, предварително уведомяват Изп.секретар за броя нощувки, вечери и 
др.подробности в срок до 19.01.2009 год.  
 
За контакти: 02/952 11 35; 0885 336 215; 0894 318 577 Даниела Петкова 
 

За УС на  БУЛПРОФОР   
 
С почит: 
Инж. Антоний Стефанов 
Председател на УС 
 
София, 23.12.2008 г.     


