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Изх. No 06 / 01.03.2010 г, София 
 

До …………………………………….                       
Член на Булпрофор 

 
 

П О К А Н А 
за участие в 

 
Редовно годишно Отчетно-изборно 
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР 

 
 

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

– изборно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2009 год, което ще се проведе в Интер Експо Център, бул. 
„Цариградско шосе” 147 на 24 – МАРТ – 2010 г. / сряда/ от 12.00 часа, съгл.приложения дневен ред..  

Под знака на 10 годишния юбилей на БУЛПРОФОР ще проведем на едно място и почти едновременно 
поредицата от събития, чийто инициатор и организатор е нашата организация (Първи национален ГС 
семинар, Годишните награди „За особени заслуги в лесовъдската практика”, изложението „Технофорест 
2010” с редовното Отчетно-изборно Общо събрание и честване на юбилея). Това решение е продиктувано 
от желанието ни с минимални разходи/разкарване повече членове и гости на сдружението да ги споделят.   

Както личи от Дневния ред и вече публикуваното съобщение / Решение на УС от 23.12.2009, Общото 
събрание ще бъде разделено на две сесии: Тържествена и Работна.  

 
Повечето мероприятия са под патронажа на МЗХ (потвърдено е личното участие на Министъра и 

Зам.Министъра на ЗХ) и с партньорството на ИАГ. Те ще се проведат при следната 

 

П Р О Г Р А М А 
             

24.03.2010 /сряда/ 

Общо събрание на БУЛПРОФОР: Тържествена сесия – Презентация по случай 10 год. 
от основаването на БУЛПРОФОР, приветствия. Обявяване на Прекъсване на ОС,  
Коктейл 

12.00 – 13.00 
Фоайе – 1 етаж 

 
13.00 – 14.00 Церемония по връчване на годишните награди «За особени заслуги в лесовъдската 

практика» 
14.00  -  
1 ет. Зала „Родопи” 

- 17.00   

Откриване на Национален Горскостопански семинар  
Национална кръгла маса –  Представяне и обсъждане на официалния проект на  
Закон за горите 

15.15 – 15.30 Кафе пауза 
17.00  
17.00 – 19.00 
1 ет. Зала „Родопи* 

Край на прекъсването 

Редовна сесия на Годишното отчетно-изборно събрание на БУЛПРОФОР 

19.30 
-1 ет. Ресторант 

Официална вечеря / честване на 10 г. Булпрофор 

* В случай на пресрочване на дискусията по ЗГ, сесията на ОС ще се проведе в зала „Пирин”, също на 1 етаж. 
 
С почит:  
За УС на  БУЛПРОФОР,   
Инж. Антоний Стефанов /Председател на УС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ДНЕВЕН РЕД на Редовната сесия на ОИ ОС на БУЛПРОФОР  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ към ПОКАНАТА за ОС на БУЛПРОФОР: 

 
 

ДНЕВЕН РЕД  
на  

Редовната сесия на Отчетно-изборното  
Общо събрание на БУЛПРОФОР за 2009 год.: 

 

24.03.2010г, 17.00ч, Интер Експо Център  
Зала „Родопи”*, 1 ет. 

 
N Продължит. Точка от дневния ред на Редовната сесия на ОС / Докладчик 
1   7 мин Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2009 год) – А.Стефанов   
2   7 мин  Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2008 год.) - Тр.Трайков и справка за 

изпълнение на бюджета за 2009 год  - Станка Насташова 
3   7 мин Утвърждаване на насоки за дейността на БУЛПРОФОР за 2010 год. – Йордан Терзийски 

4   7 мин Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2010 год. – Димка Радославова 
5 30 мин Промени в Устава на БУЛПРОФОР А.Стефанов,  относно.: 

Гл.III „Членство” – категории/групи за прецизиране: служители по горите, само на 
регистрирани в публичните регистри или и на други /съгл. бъдещия ЗГ -?!) и пр.  

 /търсете проектоизмененията на интернет страницата ни/ 
6 30 мин Освобождаване и Избор на нови членове на органите на БУЛПРОФОР:   

6.1. УС, /  6.2. Председател, /  6.3. Контролен съвет. 
7 30 мин Разни, в т.ч.:  

7.1. Информация за „Националното изложение за лесовъдство, горска техника и 
технологии – ТЕХНОФОРЕСТ’2010”, настояще и бъдещи възможности. 

7.2. Решение за участие в учредяването / и членство/ в Национално призната браншова 
организация в бранш „Горско стопанство” ситуирана в новия Закон за горите. 

7.3. Обсъждане и приемане на РЕЗОЛЮЦИЯ на ОС на БУЛПРОФОР по проекта на нов 
Закон за горите и по други актуални въпроси. 

7.4. Финансовото положение на сдружението....Гласуване размер на допълнителна вноска от 
членовете на ОС (от всички а не само от присъстващите), съгл.чл.52, ал.1 на Устава, за 
покриване на разноски по честването на 10г.юбилей (значки, пирамидка-релаксатор, 
статуетки, плакети, книжка „10 години БУЛПРОФОР” и др.) на обща стойност 9000 лв 
кръгло. Тази сума може  да бъде редуцирана с размера на получените спонсорства, 
което ще се докладва на ОС. 

Σ 2.00 часа общо 
* В случай на пресрочване на дискусията по ЗГ, сесията на ОС ще се проведе в зала „Пирин”, също на 1 ет. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Кворума за събранието се брои от часа на Официалната сесия на Общото събрание в 12.00 часа. При липса 
на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Редовната сесия на Отчетно-изборното Общо събранието ще се 
проведе в обявения час на същия ден – 17.00 ч, на обявеното място, при обявения тук по-горе 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, вкл. актуалния проект на ЗГ, са на разположение в седалището на сдружението, както и на интернет 
страницата: www.bulprofor.org . Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва на 24.03.2010г. от 
11.00 ч, пред зала «Родопи». 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
На ОС ще имате възможност: 

- Да получите юбилейното ни издание  “10 години БУЛПРОФОР” , както и други наши издания. 
- 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 членски карти, плащане на чл.внос, спонсорство и др.п)  
- Да донесете направени от вас снимки представящи различни аспекти от дейността на БУЛПРОФОР.  
- Да доведете с Вас нови кандидат членове, които след попълване и подаване на Молба-Декларация ще приемем за 

членове на БУЛПРОФОР. 
Таксата за участие, която включва разходите за коктейл , вечеря и печатни материали  е в размер 
на 50 лв. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Членовете на ОС на БУЛПРОФОР желаещи съдействие за хотел, да се обадят на Изп.секретар. За 
контакти: 02/952 11 35; 0885 336 215 (група ИАГ); 0894 318 577 инж. Даниела Петкова. 


