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  П Р О Т О К О Л 
ОТ  

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР 
 

 
 

Днес, 31.08.2009 г. в гр. София, ул. Владайска 29, от 12 часа, в офиса на сдружението се 
състоя разширено заседание на Управителния съвет на БУЛПРОФОР   

 в състав:  

1. Антоний Стефанов Стефанов, 

2. Васил Христов Стипцов,  

3. Даниела Георгиева Петкова, 

4. Димка Иванова Радославова, 

5. Йордан Трендафилов Терзийски, 

6. Станка Иванова Насташова - Уюрова. 

7. Хинко Гечев Гечев, 

8. Стефан Самаринов-ГИЦ Кюстендил 

9. Йордан Руснаков – „Равеналес” ООД 

 
 

Заседанието протече при следния  

 
Дневeн ред: 

 

1. Обсъждане на актуалната ситуация в сектора и положението на ЧПЛ и на 
горските предприемачи – наши /и не само/ членове. Всичко това в контекста на 

новото ръководство на ДАГ и на заявените приоритети.Запознаване с материали, 

които сме предоставяли досега на доц. Г. Костов /в качеството му на експерт от ГЕРБ, 

а отскоро и на Председател на ДАГ/ и повечето от които вие вече познавате. 

Обсъждане на ситуацията и от гледна точка на днешния ден, най-спешните и важни 
за нас въпроси, които в писмен вид да представим на доц.Костов.  

1) основни (концептуални) наши искания, които да залегнат в новия ЗГ и 

 2) няколко от най-важните неща, които въпрепятстват дейността на нашите 
членове сега, за които той би могъл да помогне без за това да е необходима 
промяна на нормативната уредба. 

2. Организационни въпроси – плащане на наема за офиса /стигнахме до там, че дължим 

за наем ок,600 лв + 1500 за чл.внос към ЕНФЕ (за други харчове и наема до края на 

2009 год не говоря), при планиран приход от ок.1300 лв само + останалия/неплатен 

членски внос!? Обръщам се към Вас – най-активните членове на БУЛПРОФОР, с апел 

да съберем сами (всеки според възможностите си) тази сума. (Аз лично заработих и 

очаквам 1000 от тези 1300 лева). Нека отново да поговорим за възможните 

приходоизточници, и вземем възможното решение. Осъзнаваме всички, че настоящия 

момент на криза е особено труден за всеки от нашите членове (за някои повече), 

затова настоящото е само един апел, който не е задължителен.   Надявам се с новото 

ръководство на ДАГ да поставим нещата на правилна основа, и лека полека, от 2010 

г. да тръгнем отново във възходяща посока с повече приходи от собствена дейност ...  

3. Есенен семинар-обучение на Булпрофор – възможни дестинации и теми 
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4. Участието на Булпрофор в семинар на ENFE, FSC, NEpcon в Копенхаген. CeFCo-EFECT 

европейски стандарт 

5. Разни, в т.ч. .......................... 

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

1. По Първа точка от дневния ред,  
След разискванията, присъстващите членове на УС, единодушно се обединиха около  
следните РЕШЕНИЯ: 

 
2. По Втора точка от дневния ред  
следното РЕШЕНИЕ: 

3. По Трета точка от дневния ред се взе решение поради финасовата криза обучението 
да се проведе във възможно най-олекотен във финансова отношение вариант за да 
могат да вземат участие повече членове и др.Темите ще бъдат свързани с най-важните 
за момента въпроси, а именно очакваните промени в горската администрация и 
структура като цяло и произтичащите от това промени в нормативната уредба- нов 
Закон за горите, нова наредба за лицензиране и т.н. , както и с представяне на 
материали от спец семинар на на ENFE, FSC, NEpcon в Копенхаген. CeFCo-EFECT 

европейски стандарт. В тази връзка УС се обедини около следното решение: 

3.1. Редовният есенен семинар на Булпрофор да се състои в средата на 
м. ноември, евент. в к.с. Юндола, при възможност. 

3.2. Програмата да се изготви съобразно актуалните към момента 
въпроси, като се поканят гости и лектори от МЗХ, ИАГ.   

4. По Четвърта точка от дневния ред ........................................ 
  

...................... 
 
Подписали настоящите решения, членовете на Управителния съвет на 

БУЛПРОФОР: 

 

Антоний Стефанов Стефанов_______________         Даниела Георгиева Петкова______________  

 

 

 

Йордан Трендафилов Терзийски_______________     Димка Иванова Радославова ___________ 

 

 

 

Станка Насташова-Уюрова____________________      Васил Христов Стипцов__________________ 

 

 

 

 Хинко Гечев Гечев ________________ 
 


