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  П Р О Т О К О Л 
ОТ  

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР 
 

Днес, 27.08.2010 г. в гр. Трън, в ОП „Трънска гора”, от 17 часа, се състоя заседание на 
Управителния съвет на БУЛПРОФОР   

 в състав:  

1. Антоний Стефанов Стефанов, 

2. Васил Христов Стипцов,  

3. Даниела Георгиева Петкова, 

4. Станка Иванова Насташова – Уюрова, 

5. Стефан Борисов Самаринов,  

6. Димка Иванова Радославова, 

7. Йордан Руснаков. 

 
Последните 3-ма участваха в работата задочно, като се уведомяваха и споделяха по телефон 
въпроси от дневния ред, както и подлежащите на гласуване решения.  
 
Заседанието протече при следния  

 
Дневeн ред: 

  
1. Разработване на проект с който БУЛПРОФОР ще кандидатства по мярка 111 

„Професионално обучение, информационни дейности и разприостранение на научни 
знания” по ПРСР / Наредба-23, ДВ бр.69/2008, ДВ бр.56/2010 г.  

2. Информация за напредъка по Проекта CeFCo и финансирането което ще очакваме по 
негова линия. /Станка трябва по-детайлно да представи алтернативния в-т за 3-та 
група+предприемач, които да бъдат сертифицирани, като резервен на ГПК „Мурджов 
пожар”. До тогава трябва да имам отговор и за тях. 

3. Участие на БУЛПРОФОР  в годишната конференция на ENFE и на семинара по Проекта 
CeFCo в Лисабон на 26-29.09.2010 г. 

4. Работна среща по организацията на Европейски сертификационен орган EFESC, 
работна среща в Брюксел на 5-6.10.2010 г. 

5. Взаимоотношения с PEFC,  БУЛПРОФОР – представителство на PEFC в България, 
Избор на Лице за контакти (В.Стипцов), участие в специализирана среща под патронажа 
на Moody International в София, по-късно през 2010 г. 

6. Други: Финансови, БУЛПРОФОР да участва като съучредител в НПО – сдружение 
„Горска Технологична Платформа”,  Приемане/Изключване на членове, 
организационни... 

 
Разискванията по точките от дневния ред, и решенията по някои от тях, са както следва:   

1. По Първа точка от дневния ред,  
Председателят А.Стефанов докладва идеята и драфт на проекта с който предлага 
БУЛПРОФОР да кандидатства с проект по мярка 111 на ПРСР за организация и провеждане на 
информационни дейности – сесии от семинари в 12 града. Осемте теми са избрани на 
основата на програма по проекта ConCert (Contractor Certification – сертификация на 
контрактори /горските предприемачи), която в момента се обсъжда и ще бъде програма за 
обучение в европейските страни, с оглед признаване на компетенциите и правоспособността 
на горските контрактори от всички европейски страни.  
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Доц. В.Стипцов ще уведоми най подходящите по съответните теми потенциални лектори – 
преподаватели от ЛТУ. Това обаче няма да е достатъчно – ще се търсят и други реномирани 
преподаватели /професионални лектори от други институти и ведомства.  
 С проекта ще се заложат максимални параметри, а именно: макс. Брой участници (х60 
души на семинар), макс.продължителност – 18 часа (в 3 последователни дни); цикъл от 8 
информац.дейности (основни теми), всеки от които с 2 до 6 модула, които от своя страна 
съдържат по 1до няколко подтеми...  Основните теми са: „Финансиране на дейността на 
горския предприемач”, „Управление на горската фирма”, „Продажба на дървесина”, 
„Лесотехнически умения и познания”, „Технологични и софтуерни умения за дейностите в 
горите”, „Здравословни и безопасни условия на труд в горското стопанство”, „Устойчиво 
управление и ползуване на природните ресурси.Горска сертификация”. 

След разискванията, присъстващите членове на УС, единодушно се обединиха около 
следното: 

Проекта трябва да се подготви и внесе в РА ДФЗ до 30.09.2010 год. Основните неща, 
които има да се свършат по изготвяне на проекта са: 

1. Изготвяне на 8 бр. учебни програми, по образец от Наредба-23. А.Стефанов вече ги е 
подработил. Той ще ги довърши, като внесе още малко обосновки в тях, съгласно 
изискванията. 

2. Изготвяне на график за инфо-дейностите (8 бр. х 3 дни всеки, в 12 града: София, 
Бързия/Берковица, Тетевен, В.Търново, Русе, Варна, Бургас, Сливен, Ст.Загора, 
Чепеларе, Юндола/Велинград, Кюстендил. Общата продължителност не може да 
надхвърли 180 дни /6 месеца/, съгл.Наредба-23. По графика ще ни помага нашия нов 
сътрудник инж.Марияна ... 

3. Изготвяне на план сметка (по образец) за всяка информац. Дейност и общо за проекта – 
ще се изготви от нашия сътрудник инж.Марияна..... 

4. А.Стефанов, съвместно с Даниела Петкова ще се свържат с нашите представители в 
споменатите градове, които ще се ангажират да получат договори за наем на 
помещения, да съберат снимков материал и др.изискуеми. Потенциалния списък с 
подходяща хотелска/почивна/лекторска база, в съответните градове ще се направи 
предварително и ще се изпрати на представителите ни, или директно на собственици 
/управители. 

5. Даниела Георгиева да подаде заявления до съответните служби за издаване на всички 
необходими документи – удостоверения на сдружението. 

6. Доц.В.Стипцов ще изготви примерно съдържание на Автобиография, която ще 
предостави на потенциалните лектори. Същевременно ще се съобрази тяхното 
свободно време при оформянето на графика по т.2. 

7. Цялостната комплектовка на проекта ще направят съвместно инж.А.Стефанов и инж.Марияна.... 
2. По Втора точка от дневния ред  

 Инж.А.Стефанов запозна накратко със същността на проекта (Информацията е качена 
отдавна на страницата на сдружението. Станка Насташова заяви, че има готовност и 
желание да поеме 3-група, чиито гори тя управлява. За предприемач ще предложи един от 
сега действащите (с които тя работи) фирми. Иначе в района на Чепеларе-Смолян, 
икономическата криза е засилила проявата на редица „лоши” практики на управителите на 
болшинството кооперации, което наистина може да компрометира нашия опит да бъде 
сертифицирано управлението на група собственици, едновременно с техния контрактор 
(фирма, която не трябва да е свързана с управлението!). На Станка й се даде 
информационен фиш, който до 1 седмица да попълни и върне.  

3. По Трета и Четвърта точка от дневния ред – членовете на УС бяха запознати, че се 
чака известно финансиране по проекта CeFCo, в който БУЛПРОФОР участва и това ще  
позволи на Председателя инж.А.Стефанов да отиде на двете мероприятия, а именно: 
- годишната конференция на ENFE и на семинара по Проекта CeFCo в Лисабон 

на 26-29.09.2010 г. 
- работна среща по организацията на Европейски сертификационен орган 

EFESC, работна среща в Брюксел на 5-6.10.2010 г. 

4. По Пета точка от дневния ред,  доц.Стипцов уведоми, че Иван Славов – председател 
на МУДИ – Интернационал, България организира на 14 10 2010 год, специална 
международна конференция, на която ще се промотира старта на 
присъединяването на България към PEFC – Съвета за ПанЕвропейската Горска 
Сертификация. Специална покана ще бъде изпратена на г-н Бен Гюнеберг – Ген. 
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Секретар (вече уведомен за намеренията на БУЛПРОФОР), както и на координатора, 
който вече е опредлен за България – Ярослав Тимрак. Това ще бъде последния акт от 
старта на присъединяването, което ще бъде последвано от изработаката и 
акредитацията на национална  схема по Пан-Европейския стандарт. Стъпките досега, 
макар и съвсем дребни все още се развиха много бързо и са следствие от усилията на 
инж.Антоний Стефанов и БУЛПРОФОР с неоценимата подкрепата на Едгар Кастенхолц 
/ENFE/ да докарат PEFC в България. Сега благодарение на доц.Стипцов идеята е 
прегърната от ръководството на Мудис-България и с тяхното покровителство ще бъде 
реализирано от БУЛПРОФОР с непосредственото участие и на останалите 
заинтересувани групи от горския сектор.  

5. По Шеста точка от дневния ред,  се дискутираха различни въпроси от организационен 
характер, в т.ч.: 

1. Финансовата ситуация в която се намира сдружението продължава да е много 
лошо. Определено големи надежди се възлагат на проекта по М-111 на ПРСР.   
Решението взето на ОС за събиране на допълнителни финансови средства засега 
не се изпълнява, а месец септември, до когато беше определен срок за ½ от 
вноската е дошъл. В тази връзка се обсъди предложението от бъдещи привилегии и 
финансови успехи на сдружението да се възползуват само редовните членове на 
БУЛПРОФОР – тези които нямат финансови задължения към сдружението, вкл. 
гласуваните допълнителни вноски. Това решение да се гласува след края на 
м.септември, на следващото заседание на УС. Председателят – А.Стефанов да 
подготви и докладва на това следващо заседание писмо – покана до членовете, с 
което ги уведомява за новите перспективи за развитие и международни проекти в 
които БУЛПРОФОР участва, както и за предстоящо решение – да се отнемат 
привилегии за нередовните членове на сдружението да се ползуват от 
постиженията на сдружението. 

2. Относно поканата за участие на БУЛПРОФОР, като учредител на сдружението с 
нестопанска цел Българска горска технологична платформа, УС с единодушие 
прие следното РЕШЕНИЕ:  

БУЛПРОФОР да участва в учредяването на Сдружението с нестопанска цел 
„Българска горска технологична платформа”. Председателят да изпрати всички 
изискуеми за учредяването документи. 

3. Приемане на нови членове, членовете на УС обсъдиха постъпилите заявления на 
кандидати за членство в БУЛПРОФОР. След обсъждане и гласуване единодушно от 
членовете на УС се прие  

следното РЕШЕНИЕ 
Приемат се за нови членове на БУЛПРОФОР, на основание на чл.11, във 

връзка с чл. 9 ал.1, т.1 и т. 2.2 и на чл.10 от Устава на БУЛПРОФОР, следните 
кандидати: 

1. Добринка Карамелова Балканджиева- община Пирдоп 
2. Николай Георгиев Балканджиев- община Чавдар 
3. Георги Драганов Георгиев – Силистра 
 

Подписали настоящите решения, членовете на Управителния съвет на БУЛПРОФОР: 

Антоний Стефанов Стефанов_______________         Даниела Георгиева Петкова______________  

 

 

Йордан Руснаков _______________        Димка Иванова Радославова ___________ 

 

 

Станка Насташова-Уюрова____________________      Васил Христов Стипцов__________________ 

 

Стефан Самаринов ________________ 


