
  
       

       
   

БББРРРАААНННШШШОООВВВООО    СССДДДРРРУУУЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ    НННААА    ПППРРРАААКККТТТИИИКККУУУВВВАААЩЩЩИИИТТТЕЕЕ    ЛЛЛЕЕЕСССОООВВВЪЪЪДДДИИИ    ИИИ    ГГГОООРРРСССКККИИИ    ПППРРРЕЕЕДДДПППРРРИИИЕЕЕМММАААЧЧЧИИИ    ВВВ    БББЪЪЪЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ    
 ЧЛЕН НА:  ЕРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ, ЕВРОПЕЙСАКА МРЕЖА НА ГОРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ, 

 БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА, СЪЮЗ ПО ЛЕСОТЕХНИКА КЪМ НТС 

      1606 – София, ул. “Владайска” № 29; тел/факс: 952-11-35; www.bulprofor.org ; E-mail: office@bulprofor.org 
            
    Изх.No11 / 31.03.2010 

До: г-н/г-жа  _____________________________ 
 

 Уважаеми колеги, 
 

 С настоящото писмо бихме искали да подканим някои от нашите членове към по-активно 
участие в дейностите на БУЛПРОФОР. 
 Ние сме сигурни, че тези от вас, които отсъстваха от честването на 10-годишнината на 
БУЛПРОФОР, респ. от Tържествената и от Работната сесии на Общото събрание, провели се 
на 24.03.2010 г в гр.София сте имали уважителни причини за това.  
 Новоизбрания УС разчитa, че през новия мандат, всички членове на сдружението ще 
бъдат особено активни. Това още повече се налага във връзка с предстоящото учредяване на 
Национална браншова отганизация в сектора „Горско стопанство” (НБО),  съгласно 
изискванията на новия ЗГ. В него правата и отговорностите на ЧПЛ се изравняват с тези на 
служителите по горите, въвежда се практиката за дългосрочно договаряне на дейностите 
осъществявани от горски предприемачи (ГП), дава се перспективата ние, чрез НБО да издаваме 
удостоверенията и да поддържаме публичния регистър към ИАГ. Тези и други наши 
предложения намерили място в проектозакона, ни дават основания да сме повече оптимисти за 
мястото и функциите на нашата организация в бъдеще.  
 

 Същевременно общата икономическа криза и кризата в горския сектор с особена сила 
разгоряха вече познати рецидиви във взаимоотношенията ЧПЛ/ГП – ДГС/ДЛС.  (Наши  
самостоятелни и общи с останалите браншови организации позиции, писма и др.п.документи 
по този повод може да намерите на адрес www.bulprofor.org).  
 

 Уважаеми колеги, 
  

 Сега повече от всякога се налага консолидация на нашия членски потенциал, както и 
привличането за нови членове на още ЧПЛ и ГП. Задачите пред БУЛПРОФОР са многобройни 
и отговорни за нашата гилдия (виж на посочения адрес нашия Мандатен план за действие). 
Вашата подкрепа за нас ще бъде неоценима, в т.ч. и най-вече с издължаването на членския 
внос. Освен това, ОС взе решение и за събиране на допълнителни вноски, съгл.чл.52 от 
устава в размер на 148 лева, платими по ред и начин съгласно тук приложеното Решение на 
ОС # 7.3.2) 

Ние съжаляваме, че точно в този кризисен момент трябва да отправяме подобен призив към 
нашите членове, но сега е момента всеки да покаже дали желае да бъде съпричастен към общите 
ни усилия да изведем БУЛПРОФОР на позицията която вие нашите членове заслужавате (след 10 
години движение по осеян с препятствия път). Ако поради изтъкнатите причини това е трудно за 
Вас, МОЛЯ да се свържите с нас или писмено да ни уведомите, и сам да предложите вариант 
/схема за издължаване на дължимите от вас суми до 30.09.2010 г (съгл.решението на ОС). 

 
Банковата сметка на Булпрофор, на която може да преведете сумите: 

 СЖ Експресбанк, клон София; IBAN: BG60 TTBB 9400 1521 0394 28; BIC: TTBBBG22 
 
За контакти : 0885 336 215 –инж. Даниела Петкова 
 
Като Ви благодарим за разбирането, 
Очакваме Вашата максимално бърза реакция, 
 

С почит: 
Инж. Антоний Стефанов 
Председател на БУЛПРОФОР 
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Приложение: съгласно текста. 
 
 
 
 
 

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.   

........................................................................... 
 

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:  

 
............................. 

   
7.3.2. 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. За евентуалното 
възстановяване на втората част от вноската да се произнесе следващото 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.  

..................................................... 
 
 
Пълния текст на Протокола и на другите документи от ОС се намира на адрес: www.bulprofor.org   


