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П Р О Т О К О Л 
Днес, 24.03.2010 г. в гр. София, в сградата на Интер Експо Център,  бул. Цариградско 

шосе № 147, се състоя редовно Отчетно-Изборно Общо събрание на Сдружението с нестопанска 
цел – БУЛПРОФОР.   

В 12,00 часа на събранието присъстваха 40 от общо 135 членове на БУЛПРОФОР (118ф.л. 
+ 17 ю.л), които не формираха необходимия кворум от 50% + 1 (68 души) за провеждане на ОС и 
за взимане на предвидените решения. Съгласно обявения предварително дневен ред, Сдружението 
проведе от 13.00 ч Тържествена сесия на ОС с честване на 10-годишнината на БУЛПРОФОР, 
на което присъстваха членове и гости от различни институции. 

Председателят инж.Антоний Стефанов направи презентация „2000-2010 БУЛПРОФОР – 
пътят към по-добра бизнес среда за практикуващите лесовъди и горския предприемачи”  
Анекс-1. Той прочете Протоколното решение на УС на БУЛПРОФОР (Анекс-2) за учредените по 
случай кръглата годишнина 9 бр. Специални награди „ За особени заслуги в лесовъдската 
практика” , които връчи на изтъкнати лесовъди практици, учени и специалисти с принос към 
горското стопанство и/или към БУЛПРОФОР през изтеклите 10 години. Също така той оповести и 
решението за излъчване от УС на носителите на двете награди за най-добър практикуващ 
лесовъд и за най-добър горски предприемач – горска фирма на 2009 година. Статуетките и 
удостоверенията, бяха връчени от Зам.Министърът на земеделието и храните доц.Георги 
Костов. 

 
Съгласно дневния ред, в 17.00 ч за Редовната сесия на ОС броят на присъстващите 

членове беше 46 души, в това число 6 с пълномощни, което също не формира първоначално 
изискуемия се кворум, но на основание чл.29, ал.2 от Устава на сдружението, във връзка с чл.27 от 
ЗЮЛНЦ, се приема за достатъчен за законното протичане на събранието.  

 
Събранието избра за председател г-жа Димка Иванова Радославова, за протоколист г-жа 

Даниела Георгиева Петкова. За Председател на Мандатната комисия се избра г-н Йордан 
Трендафилов Терзийски и членове (преброители): г-жа Станка Уюрова-Насташова и Стефан 
Йорданов Стефанов.  

 
Събранието протече при следния ДНЕВЕН РЕД, предложен от УС и приет от ОС:  
 

1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2009 год)     
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2008 и за 2009 год.)     
3. Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР през следващия мандат и за 

2010 год.   
4. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2010 год.  
5. Промени в Устава на БУЛПРОФОР; 
6. Освобождаване и Избор на нови органи на БУЛПРОФОР:   

6.1. УС,  
6.2. Председател  
6.3. Контролен съвет. 

7. Разни, в т.ч.:  
7.1. Решение за участие в учредяването / и членство в Националната горскостопанска 

камара, когато бъде ситуирана с новия Закон за горите. 
7.2. Разглеждане и приемане на РЕЗОЛЮЦИЯ на ОС на БУЛПРОФОР във връзка с 

проекта на нов Закон за горите и по други актуални въпроси. 
7.3. Финансовото положение на сдружението и решения за: 
 -  допълнителни вноски по чл.52 от Устава 
 - увеличаване на членския внос; 
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След обсъждане и гласуване бяха приети следните 
 

        Р Е Ш Е Н И Я:  

По т. 1. от дневния ред: 
Председателя Антоний Стефанов направи презентация, която дава ясна представа за  

свършената работа, постигнатите успехи и изключителните финансови затруднения пред 
сдружението, дължащи се на слабото реализиране на членския внос и липсата на стопанска 
дейност. В тази връзка  

Общото събрание на Булпрофор с единодушие  
РЕШИ:  
1. Приема Отчета на Управителния съвет за едногодишната дейност на 

БУЛПРОФОР през 2009 година. (Анекс-3) 
 
По т. 2. от дневния ред: 
 Председателя на Контролния съвет г-н Трайко Трайков прочете Доклада на 

контролния съвет на БУЛПРОФОР с финансовите резултати за 2008 год (Анекс-4), чийто израз 
са представените форми на баланса и на отчета за приходите и разходите на сдружението. 
Представиха се и отчетните документи за 2009 година, чието официално внасяне предстои до дни.  

В тази връзка Общото събрание на БУЛПРОФОР единодушно 
РЕШИ: 
2.1. Общото събрание приема финансовите резултати отразени в  баланса и отчета 

за приходите и разходите на БУЛПРОФОР за 2008 год.  
2.2. Общото събрание приема финансовите резултати отразени в  баланса и отчета 

за приходите и разходите на БУЛПРОФОР за 2009 год.  
 
По т. 3. от дневния ред: 
Членът на УС инж. Йордан Терзийски представи предложение за основните насоки за 

развитие – от Мандатния план за действие на БУЛПРОФОР. Изтъкна се, че това е фактически 
Стратегията на БУЛПРОФОР с 6 Приоритета за развитие през следващия 3-годишен 
мандат (2010-2012г), за която се говори за първи път от П-ля инж.А.Стефанов в неговия 
Отчет/Презентация  „10 години Булпрофор”. В рамките на тези 6 приоритета са  разписани 
дейности, които в общи линии, имат също постоянен характер за времето до изтичане на мандата. 
През следващите години може да се гласуват отново само ако има съществени различия в така 
предложените мерки/дейности (махане на някои от описаните и/или въвеждането на нови). 
Председателят инж.Стефанов изтъкна, че чрез така представените приоритети, ние плътно се 
равняваме по нашите европейски партньорски организации, като приемаме най-важните на 
европейско ниво приеоритети и мерки за тяхното осъществяване. Същевременно с 
конкретизацията на мерките, като напр.: поемане на действителни права и отговорности в горския 
сектор с дейността ни в новата национална браншова организация в сектора „Горско стопанство”, 
сертификацията на горските контрактори, възможности за участие на горските предприемачи-
контрактори като преки бенефициенти по ПРСР със свои проекти и др.п., ги адаптираме към 
нашите условия. Силно внимание се обръща на дейности по увеличаването на членския състав, 
респ.и на членския внос, подобряването на уменията и конкурентността на фирмите на нашите 
членове.     

Общото събрание на Булпрофор с единодушие  
РЕШИ:  
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3. Приема Мандатния план за действие на БУЛПРОФОР за периода 2010 -2012 год.  
(Анекс-5) 

 
По т. 4. от дневния ред: 
Председателят на УС г-н Антоний Стефанов представи предложение за бюджет на 

сдружението, който е в два варианта, в зависимост от друго решение на ОС, което предстои да се 
вземе също днес /относно изключването на група от 30 нередовни членове/. Бюджета е в 
песимистичен и в оптимистичен вариант. Песимистичния се базира върху събираемост от 30% от 
дължимия членски внос от целия списъчен състав, а оптимистичния – на 50% от него. В двата 
варианта различни са приходите от членския внос и от вноските по чл.52 на Устава, а при 
разходите с по-голяма стойност са тези за нестопански дейности, вкл. За работа по структурите. 
Реши се гласуването на бюджета да се извърши след като се гласува решение за допълнит.вноски 
по чл.52. 

След взимане на другите свързани с бюджета точки от дневния ред, в т.ч.: решението по 
т.7.3 (за допълнит.вноски по чл.53), както и за това, че не трябва да се разчита (да се броят)  
отпадналите от БУЛПРОФОР членове (които повече от 2 години не са плащали членски внос), 

Общото събрание на Булпрофор с единодушие 
РЕШИ:  
4. Приема варианта на Бюджет с по-малък размер, коригиран съобразно събираемия 

размер на членския внос (намален с просрочените вноски на 30 броя отпаднали членове) и 
преизчислен съобразно новоприетия размер на членския внос (Анекс-6) 

 
По т. 5. от дневния ред:  „Приемане на промени в Устава на БУЛПРОФОР”,  се обсъдиха 

предложените от УС изменения в Устава на БУЛПРОФОР, които бяха в посока затягане на 
режима на членство, с нови права и задължения (обвързано с плащането на членския внос).  
Същите кореспондират с едно бъдещо събитие, което предстои да се приеме със Закона за горите, 
в чиято изработка БУЛПРОФОР участва, чрез своя Председател. По-конкретно релациите между 
нашия устав и бъдещия закон са свързани с учредяването на Национална браншова организация в 
бранш „Горско стопанство”. Болшинството от присъстващите изразиха становището, че сега е 
рано да се взима каквото и да е решение свързано с едно бъдещо решение на Парламента (по ЗГ), 
вкл. за участие на БУЛПРОФОР в това национално сдружение. При необходимост може да се 
проведе извънредно заседание на ОС на БУЛПРОФОР, което да вземе налагащите се промени в 
устава, на база реално приетите текстове на закона. 

Във връзка с изтъкнатото, 
Общото събрание на БУЛПРОФОР с болшинство от 42 гласа (4 гласа „против”)  
РЕШИ:  
5.1. Не приема предложените от УС промени в Устава на БУЛПРОФОР. 
 
По т.6. от дневния ред: Освобождаване и избор на нови членове на управителния съвет. 
Първо се разгледа предложението на Управителния съвет за взимане на решение по чл. 

22, ал.3 от Устава съгласно който членовете на УС, КС и Председателя се избират за не повече от 
два мандата, освен ако ОС не вземе друго решение. След станалите разисквания в тази връзка, 

Общото събрание на БУЛПРОФОР единодушно 
РЕШИ:  
6.1. Във връзка с чл.22,ал.3 от Устава, приема за Членовете на УС, КС и за 

Председателя на УС, че при желание от тяхна страна, могат да изпълняват своите 
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досегашни или други функции в ръководните органи на сдружението за повече от два 
последователни мандата.   

 
Второ: След така приетото решение, се пристъпи към обсъждане на предложенията за 

състав на новия УС. Предложението на УС съдържа 10 имена, т.е с 3 в повече, което е заради 
току-що взетото решение за мандатността, което не е било възможно да се предугади преди ОС.    

1. Антоний Стефанов Стефанов  - 3 мандата 
2. Димка Иванова Радославова      - 1 мандат 
3. Васил Христов Стипцов   - 1 мандат 
4. Станка Насташова Уюрова - 1 мандат 
5. Йордан Трендафилов Терзийски,  - 3 мандата 
6. Даниела Георгиева Петкова,   - 1 мандат 
7. Хинко Гечев Гечев,    - 3 мандата 
8. Стефан Борисов Самаринов /ГИЦ гр.Кюстендил 
9. Йордан Тодоров Руснаков / ГИЦ гр.Сливен 
10. Валентин Кожухаров /фирма ВАД ООД гр.Ст.Загора  

 
Председателят на УС прочете мотивите, за предложенията за нови членове на УС, които 

евентуално да заменят досегашните членове с по 3 последователни мандата. Това са: Стефан 
Самаринов, Йордан Руснаков, и Валентин Кожухаров, като представител на членът Ю.Лице 
„ВАД”ООД.   

Двама от досегашните членове с по 3 последователни мандата, а именно: Йордан 
Терзийски и Хинко Гечев си направиха самоотвод.  Антоний Стефанов заяви готовност да 
продължи да работи в управителния орган, вкл.като председател, ако бъдe избран. 

Г-жа Станка Насташова направи предложение за нов член на УС - г-н Димитър Джоков от 
Пловдив.  

Членовете на ОС бяха подканени да нанесат корекции в предварително раздадените 
списъци с имена по предложението на УС, както следва: задраскване на имената на направилите 
самоотвод, и вписването на новопредложения кандидат. 

Обясни се на присъстващите, как да процедират при самото тайно гласуване (вкл. за 
общата бройка, която трябва да бъде = 7). 

 
Трето: Освобождаване и избор на нов Председател на УС. 
Обсъди се предложението на Управителния съвет за избиране на досегашния Председател 

с три последователни мандата на БУЛПРОФОР, по право и на УС, г-н Антоний Стефанов за нов 
четвърти мандат, което след приемането на решение по предходната точка, става възможно и се 
препоръчва на ОС. Нови предложения не бяха направени.  

 
Четвърто: Освобождаване и избор на нови членове на Контролния съвет. 
ОС разгледа предложението на УС, което съдържаше освен досегашния член, в лицето на 

инж. Георги Налбантов още две лица:  
1.  Георги Начев Налбантов – 3 мандата 
2. Атанаска Руснакова 
3. Боряна Чилева  

Съображенията бяха същите, както и за предложенията за УС. Във връзка с взетото 
предходно решение (6.1), ОС допуска същата възможност и за членовете на КС (да продължат да 
изпълняват функциите си за още един мандат. Не се направиха нови предложения, поради което 
съставът на КС, който се предлага остава непроменен спрямо предложените от УС. 
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След станалото тайно гласуване с обща бюлетина за трите органа,  
Общото събрание на БУЛПРОФОР  с мнозинство 
РЕШИ:  
 
6.2. Освобождава досегашните членове на Управителния съвет:  Йордан Трендафилов 

Терзийски и Хинко Гечев Гечев, и избира на тяхно място новите членове на Управителния 
съвет: Стефан Борисов Самаринов и  Йордан Тодоров Руснаков. 

 
С това избраните  членове на УС са както следва:  

1. Антоний Стефанов Стефанов   –  46 гласа; 
2. Димка Иванова Радославова  – 43 гласа; 
3. Васил Христов Стипцов  – 44  гласа; 
4. Даниела Георгиева Петкова -  43гласа 
5. Станка Насташова Уюрова - 37 гласа 
6. Стефан Борисов Самаринов  -  38 гласа 
7. Йордан Тодоров Руснаков  –  32  гласа; 

 
6.3. Не освобождава досегашния Председател на Управителния съвет Антоний  

Стефанов Стефанов и избира г-н Антоний Стефанов Стефанов за Председател на 
БУЛПРОФОР за новия мандат. 

 
6.4. Освобождава досегашните членое на Контролния съвет: Трайко Петров Трайков, 

и Милка Владимирова Джамбазова, и избира на тяхно място новите членове на Контролния 
съвет:  Атанаска Петкова Руснакова и Боряна Ангелова Чилева. 

  
С това избраните  членове на КС са както следва:  

1. Георги Начев Налбантов  – 46 гласа; 
2. Атанаска Петкова Руснакова  – 46 гласа 
3. Боряна Ангелова Чилева  – 46  гласа 

  
 
По т.7. от дневния ред:  
Се разгледаха и обсъдиха следните основни въпроси:  
7.1. Бъдещото участие/учредяване на Национална браншова организация за бранш 

„Горско стопанство” по закона за горите, която ще се регистрира по ЗЮЛНЦ в обществена полза. 
Изтъкна се от болшинството присъстващи членове на ОС, че на този етап не се налага взимането 
на такова решение.  БУЛПРОФОР може да вземе съответното решение, както и да направи 
налагащите се изменения в Устава, на свое извънредно ОС.  

 
7.2. Относно разглеждането и приемането на Резолюция на ОС по проекта на нов Закон за 

горите и по други актуални въпроси от взаимоотношенията в горския сектор, болшинството от 
присъстващите членове на ОС се изказаха в подкрепа на вече публикуваните на интернет 
страницата на Булпрофор Позиция и др.становища (съвместни с другите браншови организации). 
Резолюцията на БУЛПРОФОР трябва да съдържа: предложенията съдържащи се в тези 
становища(1), изказаните от Председателя и другите наши членове позиции на днешната кръгла 
маса по ЗГ, в присъствието на работната група от ИАГ и Зам.Министъра доц.Г.Костов(2), както и 
постъпилите по електронен път предложения от наши членове (3).  

Общото събрание на БУЛПРОФОР единодушно 
РЕШИ:  
7.2. ОС упълномощава Председателя на УС да обобщи всички предложения, 

констатации и да ги внесе официално, по установения ред, като Резолюция на ОС на 
БУЛПРОФОР по Проекта на нов Закон за горите.    
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7.3. Във връзка с актуалното финансово състояние на сдружението, председателя 

А.Стефанов постави пред членовете на ОС проблемите с цялата им тежест и направи от името на 
УС, следното Предложение (Анекс-7) .  По въпроса за увеличаването на членския внос, УС внесе 
два варианта на предложение за физическите лица: 80 и 100 лева/годишно и 200 лева за 
юридическите лица. След разискванията остана предложението за 80 лева за физ.лица. 

 
След станалите оживени дебати, 
Общото събрание на БУЛПРОФОР с мнозинство на гласовете  
РЕШИ:  
 
7.3.1. ОС упълномощава УС да отправи покана към отпадналите членове на 

БУЛПРОФОР, да възстановят членството си, като за целта в срок до 30.06.2010 год.   
изплатят дължимия членски внос + допълнителните вноски по чл.52. 

Решението е взето с мнозинство от 45 гласа „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ” 
   
7.3.2. На основание чл.52, ал.1 на Устава, с оглед поемане на финансовите 

затруднения на сдружението и във връзка с покриване на разноски по честването на 10г. 
юбилей,  да се съберат допълнителни имуществени вноски от членовете на ОС на 
БУЛПРОФОР в размер от 148 лева. От тях невъзстановима част от 70 (седемдесет) лева да 
се внесе в брой или по банков път в срок до 30 май 2010 год. Останалата част да се фиксира 
от УС, в зависимост от броя възстановени членове по предходното решение, за което да се 
изпрати писмо и съответно решение на УС до членовете на ОС, с оглед нейното изплащане 
до 30 септември 2010 год. 

Решението е взето с единодушие на присъстващите членове на ОС. 
 
7.3.3. На основание чл.24, т.8 и чл. 51 от Устава на БУЛПРОФОР, ОС приема нов 

размер на членския внос, а именно: 80 лева за членовете физически лица, и 200 лева за 
членовете юридически лица.  

Решението е взето с мнозинство от 43 гласа „ЗА” и 3 глас „ПРОТИВ” 
 

 
 
  

 

 

 Заверили : ______________       _________________             ______________ 

         Протоколчик:        Председателстващ ОС:                Председат.Мандат комисия:  

        /Д.Петкова/         /Д.Радославова/                 /Й.Терзийски/ 


