
1 

 

  П Р О Т О К О Л 
ОТ  

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР 
 

 
 
Днес, 23.12.2009 г. в гр. София, ул. Владайска 29, от 12 часа, в офиса на сдружението 

се състоя 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, 
 

Заседанието протече при следния  
 

Дневeн ред: 
 

1. Приемане на решение вследствие на проведен вътрешен одит на СУК в Булпрофор.  

2. Определяне на дата за провеждане на годишен Преглед от ръководството на СУК 

съобразно стандарта ISO 9001:2008.  

3. Провеждане на редовното отчетно-изборно Общо събрание на Булпрофор -  

4. Честване на 10 годишнината на Булпрофор-кога, къде, как.  

5. Информация за подготовката на „ТЕХНОФОРЕСТ - 2010” и основаването на 

„ТЕХНОФОРЕСТ” ЕООД на БУЛПРОФОР -   

6. Приемане на списък с фирми, които са се отзовали на поканата на ИАГ за участие в 

процедури по чл.87о, ал.14 от ППЗГ за дългосрочен добив на дървесина.   

7. Как ще оцелеем в условията на кризата  

8. Информация относно хода на работата в работните групи по ЗГ, за регистрация за 

ЧЛП и др, в които участват наши представители. 

9. Приемане на нови членове. 

10. Разни, в т.ч. за финансовото положение в края на годината. 

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

.   Определяна на дата за Вътршен одит на СУК в Булпрофор.  

      2.   Определяне на дата за провеждане на годишен Преглед от ръководството 
на СУК съобразно стандарта ISO 9001:2008.  
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      По т.1 и т.2 Даниела съвместно с доц.Стипцов ще направят предложения с 
конкретни текстове. 

      Приемане на решение за дата, място и дневен ред на ОС, както и обсъждане на 
общи предложения които да се представят за гласуване на самото ОС, в т.ч. за 
бъдещ състав на УС, за евентуални промени в Устава и т.н. Моля да се 
подготвите и представите вашите предложения /може и писмено/ 

  

3. Разискванията по Трета и Четвърта точка от дневния ред, относно насрочване на 
Общото събрание на БУЛПРОФОР и честването на 10 год. юбилей на сдружението се 
проведоха заедно. Възможностите, както се обсъдиха в по-разширения състав от членове на 
сдружението на семинара в Юндола (12.11.2009 г) са няколко. Впредвид поредицата от 
събития в началото на следващата година: ОС (края на м.01, началото на м.02), 
ТЕХНОФОРЕСТ (1) с Първия Национален Горско-Стопански Семинар (2) и годишните награди 
„За особени заслуги в лесовъдската практика” (3) в периода 23-27.03) и Седмица на 
гората’2009 (1-ва пълна с-ца на м.04: 05-09.04, или съгласно първонач.идеи на МЗХ – месец на 
гората, напр., от 15.03 до 15.04), акцентът падна върху определянето на това, кога, къде и как 
да проведем официалното честване на 10-годишнина, и как в тези кризисни времена да не 
разкарваме хората на 3 пъти. Т.е. как да съчетаем максимално нещата, така че с минимално 
разкарване да бъдем максимално полезни, да се видят максимално неща, едновременно с ОС, 
което е особено важно, защото е отчетно-изборно. В тази светлина  
остана неудовлетворително (?!)  обсъденото и преобладаващо емоционално становище на  
участници в обсъждането на Юндола: за честването на 10-год, юбилей (1.Работно 
Отч.Изб.ОС, само с коктейл на 10.02.2010, (супер –огледално число) без гости, на 
традиционното място в НТС, 2.ТЕХНОФОРЕСТ- Коктейл за офиц.гости + награждаванията /по 
2-те наши награди/ + 1-2дневен Национален ГС семинар с кръгла маса за обсъждане на ЗГ, 
3.Седмица на гората с официално честване на 10 год. юбилей с поканени гости + семинар 
(традиционно)... /.  А.Стефанов сподели и идеята на Зам.Министър Г.Костов през 2010 год да 
се обяви месец на гората, напр. От 15.03 до 15.04, което обхваща и пролетното равноденствие 
и ще обхване всички събития, както тук цитираните, така и тези на СЛБ и Седмица на гората, и 
Природа,Лов и Риболов в Пловдив. 
  След разискванията, присъстващите членове на УС, се обединиха около  

следните РЕШЕНИЯ: 

3.1. ОС на БУЛПРОФОР за 2009 год да се проведе в първия и втория ден от ТЕХНОФОРЕСТ  
-  на 24, а ако не  свърши и на 25.03.2010 г. в подходящо време според съгласуваната 
обща програма на изложението и съпътстващите събития (Национален ГС Семинар и 
Награди „За особени заслуги в лесовъдската практика”), в сградата на Интер-Експо-
центъра, Цариградско шосе, 147.  Да се предприемат своевременни действия за 
уведомяване на членовете в срока по Устав, вкл. за програмата на комплекса от събития. 

3.2. ДНЕВЕН РЕД на ОС на БУЛПРОФОР за 2009 год  да бъде както следва: 
А. Представителна сесия на ОС (24.03.2010) с отчет/презентация с акценти от 10-

годишната дейност на сдружението, с приветствия към/от официални гости и коктейл 
за всички присъстващи. Да се състави, издаде и предостави на присъстващите 
членове и гости, Юбилеен сборник „10 години БУЛПРОФОР” с акценти от 3-те 
основни досегашни дейности - издателска, квалификации, награждавания, 
консултантски, др. материали, писма, предложения (на разноски на спонсори) 

Б. Работна сесия на ОС (24 или 25.03.2010), с ДневенРед: 
1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2009 год) – А.Стефанов   
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2008 год.) - Тр.Трайков и 

справка за изпълнение на бюджета за 2009 год  - 
3. Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР за 2010 год.   
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4. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2010 год.  
5. Промени в Устава на БУЛПРОФОР, в т.ч.: 

5.1. Реорганизация на членската маса /допустимост на членството на служители по 
горите, трансформация /допустимост/ на членовете физически лица в  членове 
юридически лица, ако са предприемачи и/или имат свои фирми; 

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 Информация за „Националното изложение за лесовъдство, горска техника и 

технологии – ТЕХНОФОРЕСТ”. 
7.2 Решение за участие в учредяването / и членство в Националната горскостопанска 

камара, когато бъде ситуирана с новия Закон за горите. 
7.3 Решение за приемане на колективни членове. 
7.4 Разглеждане и приемане на РЕЗОЛЮЦИЯ на ОС на БУЛПРОФОР във връзка с 

проекта на нов Закон за горите и по други актуални въпроси. 
7.5 Финансовото положение на сдружението.... 

Пространственото и времево разположение на двете сесии ще бъде съобразно 
окончателната програма на НГССеминар, което ще стане известно през м.февруари, 
2010 година. Материалите за събранието ще бъдат своевременно /до 1 с-ца преди ОС/ 
публикувани на www.bulprofor.org. 

3.3. Честване на 10 годишния юбилей на БУЛПРОФОР да се извърши, както следва: 
o Официален коктейл в ИЕЦ, в деня на Представителната сесия на ОС (24.03.2010), 
непосредставено след Презентацията за 10 год.дейност на БУЛПРОФОР (на 
разноски на спонсори) 

o Вечеря за членовете – 24.03.2010 /при самоучастие на заявилите присъствие 
членове и гости) 

3.4. Да се организират и проведат Годишните награди на БУЛПРОФОР (24.03.2010), със 
съдействието на ИАГ за 2009 година, с общо мото „За особени заслуги в 
лесовъдската практика” , а именно: 1. „За най-добра лесовъдска практика-2009”  за 
практикуващите лесовъди и 2.„Най-добър горски предприемач – фирма на 2009”  за 
контракторите от горския сектор. Процедурата да стартира незабавно, а Церемонията 
да  се проведе в дните на Националния ГС Семинар и Представителната сесия на ОС 
на БУЛПРОФОР (по т. 1.2.1 и 1.5, Приложение-3) 

3.5. Да се организира и проведе Национален Горско-Стопански Семинар (24 и 25.03.2010) 
с програма и дневен ред съгласувано с ИАГ и МЗХ, в дните на изложението 
ТЕХНОФОРЕСТ (Приложение-1 и 2) 

3.6.  Да се изработят юбилейни подаръчни аксесоари (значки, почетни знаци и грамоти, 
покани, украсни артикули от дърво, шапки и книжни торбички) с изображение на 
БУЛПРОФОР и надпис „10 години”, съобразно възможностите / акумулираните 
средства от спонсори. 

3.7. Обичайния пролетен семинар на БУЛПРОФОР  да се проведе през месец май, в 
учебната база на ЛТУ в Юндола или евентуално на друго походящо място, ако такова 
бъде предложено. Темите съобразно листа по интереси, вкл. „Конституиране, 
устройствени документи и дейности на подлежащата за регистрация с бъдещия 
закон за горите „Национална Горско-Стопанска Камара”. „Роля и място на 
БУЛПРОФОР  в камарата.” 
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4.   По т.5 от Дневния ред, с Информация за подготовката на „ТЕХНОФОРЕСТ - 2010”  и 
основаването на „ТЕХНОФОРЕСТ” ЕООД на БУЛПРОФОР - докладва инж.А.Стефанов, 
относно сключения с Агенция Булгарреклама, списъка с поканените фирми,и т.н... 

 

5.   По т.6 от Дневния ред „Приемане на списък с фирми, които са се отзовали на поканата 
на ИАГ”  се разгледа списъкът с конкретни заявки от членуващи фирми, за участие в 
процедури по чл.87о, ал.14 от ППЗГ за дългосрочен добив на дървесина (в конкретни 
ДГС/ДЛС за срок до 5 години, но не повече от срока на действие на ЛУП) В срока посочен с 
писмото на ИАГ (до 15.12.2009 год.) се сондира мнението на членовете на УС и се изпрати 
списъкът с нашите фирми, както и списъкът с фирми на Съюза на горско-търговските 
фирми в България. Във връзка с искането на ИАГ и в интерес на нашите членове 
юридически лица, присъстващите членове на УС, се обединиха около  

следното РЕШЕНИЕ: 

6. УС одобрява писмото на Председателя до Изп.Директор на ИАГ, с изложени основни 
искания на фирмите, както и  списъкът с фирми на БУЛПРОФОР, които са 
предложени на ИАГ за участие в процедури по чл.87о, ал.14 от ППЗГ за дългосрочен 
добив на дървесина (в конкретни ДГС/ДЛС за срок до 5 години, но не повече от срока 
на действие на ЛУП). Към писмото са приложени основните критерии, на които да 
отговарят фирмите кандидати, съгласувани с основните заинтересувани страни, във 
връзка с Проекта за CeFCo сертификация на контракторите (Приложение-4). 

 

7.  По темата Как ще оцелеем в условията на кризата, разискванията бяха около 
необходимостта да се търсят спонсори измежду членовете на Булпрофор и външни фирми, 
които да привлечем като такива и/или за нови членове. Някои от членовете на УС заявиха, че 
вече са предприели действия относно осигуряването с лични средства на част от предметите 
за юбилея (значки и ок.10 бр. Юбилейни /почетни знаци в дървени кутии). Предложи се и ще се 
направи, едновременно с поканите (за комплекса от събития) да бъде изпратена и 
специална Покана за спонсорство.  
 
8.  Информация относно хода на работата в работните групи по ЗГ, за регистрация за ЧЛП  
     и др, в които участват наши представители, направи инж.Антоний Стефанов, а така също и 
доц. Васил Стипцов. 
 
9.  По т.9 от Дневния ред за 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: 
9. 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.............. 
 2................ 
 3. .......  
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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 ________________ 
 


