
Пан Европейски Съвет за Горска Сертификация в България 
 

Инициативна група за учредяване  
на  

  “PEFC- Bulgaria” - Национален ръководен орган 
 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза по ЗЮЛНЦ  

 
 
 

До  г-н/г-жа:....................................................................... 
Представител на:        Организация на собственици на гори в България,  

Браншова организация от горския сектор, 
Екологична организация / движение, 

Асоциация на сертифициращите органи в България, 
Лесотехническия университет и Института за гората, 
Държавна и общинска структура в облатта на горите, 

Изпълнителната агенция по горите, 
Министерство на земеделието и храните, 
Министерство на околната среда и водите 

 
 

 

П О К А Н А 
 
Уважаеми господа, 
 

Инициативната група с удоволствие изпълнява решението от форума на 15.10.2010 г. в Резиденция Бояна 
на Първата широкопредставителна среща на заинтересуваните страни по инициативата за стартиране на 
процеса на Пан Европейска горска сертификация в България,  и  
Ви КАНИ на Учредителното събрание на Сдружението с нестопанска цел, в обществена полза „PEFC – 
BULGARIA” - Националния ръководен орган за България на Международната организация  „PEFC - Programme 
for the Endorsement of Forest Certification”  (Програма за акредитация на горската сертификация). 
 

Събитието ще се състои в София,  

на 22.12.2010 г. сряда, в засед.зала на Хотел Арена ди Сердика 
ул. Будапеща No2-4, 13.00 часа (в близост до Мл.театър, до прeхода по стълби за ул.Московска)  

 

Като се надяваме да потвърдите с присъствието си своята ангажираност към процесите на устойчиво 
управление на горите и на горския сектор в България, както сте го правили винаги досега, ние се 
надяваме, че и за Вас PEFC може да се окаже онзи нов инструмент, с който всички заедно можем да 
помогнем за налагането на едно истинско природосъобразно и същевременно икономически изгодно и 
социално приемливо горско стопанство в България. 
 
За онези, които искат да станат учредители на новата организация, необходимите документи, които се 
изискват да се представят на събранието са:  

1. За юридически лица (по ТЗ или по ЗЮЛНЦ): Устав/Учредителен акт (1); Решение на Органа 
упълномощен да взима съответното решение, със самото решение за членуване в организацията (с 
горното име) + решение кой да я представлява в него (2); Актуално състояние (3); пълномощно от 
ръководителя, ако не присъства лично (4). 

2. За физически лица – да носят (валидна) лична карта. 
Тук приложен: Дневния ред  

 
За Инициативната група: 
Иван Савов 
Председател на „European Federation of Associations of Certification Bodies” 
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София, 22.12.2010 год, Хотел Арена ди Сердика, ул. Будапеща 2-4, 13.00 часа 
 
 
  
 

 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
 
   
 
  12.30 – 13.00 : Регистрация на участниците в учредителното събрание 
 
  13.00 – 13.15 : Откриване от Иван Савов, Председател на Европейската Федерация на  

Асоциациите на Сертифициращите Органи и на Асоциацията на  
сертифициращите органи в България   
 

   13.15 – 14.00 : Обсъждане и приемане на Устав на сдружението –  
адвокат Зорница Трифонова 
 

   14.00 – 14.30 : Предложения и избор на ръководни органи на сдружението –  
Представител на Инициативната група 

 
 14.30 – 14.45 : Приемане на Мандатна програма за действие – новоизбрания  

Председател на сдружението  
  

   14.45 – 15.00 : Предоставяне на документи от учредителите и подписване на  
  учредителните документи 
  

   15.00  :    Закриване на учредителното събрание / заключителни думи  
 
 
 


