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      1606 – София, ул. “Владайска” № 29; тел/факс: 952-11-35; www.bulprofor.org E-mail: office@bulprofor.org 
 
Изх.No…...../....03.2011 

До: г-н/г-жа  _____________________________ 
 

 
 Уважаеми колега, 

 
 

 Приключи Общото събрание на БУЛПРОФОР (25.02.2011, гр.Тетевен), на което се взеха важни 
решения свързани с промени в Устава, в т.ч.: 

1. Промяна в раздел III “ЧЛЕНСТВО”, които са наложени от изисквания на новоприетия Закон за горите 
– Глава Четиринадесета „Браншови организации”, членове 214-216. В чл. 215, ал.1 и чл. 216, ал.1 е 
поставено изискването членовете на браншовите организации в сектор Горско стопанство да са 
регистрирани в публичните регистри по чл. 235 и чл. 214, съответно за физически и юридически лица. 
За да не губим някои от сегашните си членове, които не са регистрирани и/или не упражняват 
активно лесовъдска практика (са служители в системата на ИАГ или др.п.), приехме принципа на 
диференциация на членовете според тяхната регистрация в цитираните публични регистри на: 
редовни, асоциирани (за тези които са с лесовъдска професия, но нямат регистрация и/или не я 
упражняват активно), подкрепящи (за спонсори и др.п) и почетни.   

2. Във връзка с горното, приехме да има пререгистрация на всички досегашни членове и 
вписването им в публичен регистър на членовете на БУЛПРОФОР (чл.9, ал.7), който е отделен 
за физическите и за юридическите лица, както и за редовните и за всички останали. Съгласно 
новоприетия чл.14,т.6, от Уставав всеки  член е длъжен да подава МИНИМУМ информацията за 
своя актуален статут, съгласно приложения информационен лист (след като се самоопределите 
към коя категория членове ще бъдете занапред). Регистърът е също изискване по ЗГ-2011 г, но е 
нещо, което ние имахме в нашия устав и преди, но не беше с необходимите атрибути. 

3. Също така имаме решение (не отсега, а от преди 2 събрания) членовете физически лица, които 
работят чрез фирмите си, да се пререгистрират като юридически лица! 

 

Протокола от ОС с всички решения, новоприетия устав, регистрите, заявленията за членство, 
информaционните листове и др. могат да се намерят на адрес: www.bulprofor.org . 

 

 С оглед на предстоящото учредяване на Национална браншова организация (НБО) в сектор „Горско 
стопанство” (чл.217 на ЗГ-2011), взехме решение да бъдем учредители, което предопределя и съответни 
отговорности както за организациите членки, така също и за техните членове – физически и юридически 
лица.  
 Нашите членове, както и всички частнопрактикуващи лесовъди и горски предприемачи трябва да са 
наясно, че отсега нататък тяхното представителство пред ДГП, пред ИАГ и пред Министъра ще става 
единствено чрез тази НБО. В нея не могат самосиндикално да членуват отделни физически и юридически 
лица. Наистина  членуването в браншова организация не е задължително, но отсега нататък ще бъде все по-
трудно на „единаците” да се ориентират и действат в лабиринтите на горския сектор, да имат подобаваща 
защита и рамо, което да ги подкрепя при нужда. 
  

 Очакваме нашата организация да има водеща роля в бъдещата НБО. Към настоящия момент сме 
извоювали добри позиции сред горската администрация и участваме във всички важни работни групи, 
съставящи подзаконовата нормативна уредба. Очакваме в бъдеще позициите на БУЛПРОФОР, както и на 
нашите членове да се засилват.   
 
 Уважаеми колега, 
 

 С настоящото писмо Ви  КАНЯ да се пререгистрирате, съгласно приложените документи, като сам 
изберете и попълните съответстващия за Вас такъв : Заявление + Информационен лист (лице и гръб). Също 
така ние ще очакваме в бъдеще Вашето по-активно участие в дейностите на БУЛПРОФОР. 
  

Като Ви благодарим за разбирането, очакваме Вашата максимално бърза реакция, защото срокът за  
пререгистрацията /готов регистъра/ е 3 месеца, но от опит знаем, че не трябва да се чака последния момент! 

 
С почит: 
Инж. Антоний Стефанов 
Председател на БУЛПРОФОР 

(за повече информация: 0888-383-654) 
Приложение: 3 бр.Заявление (за редовен/асоц.член ф.л и за член ю.л); +2 бр. Иформац.лист; +  
   2 бр. Декларации за ю.лица  



  
ГЛАВА   IІI  ЧЛЕНСТВО 

Чл.9. /1/  Членове на БУЛПРОФОР могат да бъдат дееспособни физически или 
юридически лица, желаещи да работят за и да се ползуват от неговата дейност. 
 /2/ Основно изискване за членство в Браншовото сдружение БУЛПРОФОР е 
лицата да са регистрирани за частна лесовъдска практика и за дейности в горите в 
публичните регистри към централното ведомство по горите. 
 /3/ БУЛПРОФОР има четири вида членове: редовни, асоциирани, подкрепящи и 
почетни. 

1. Редовни членове са учредителите и новоприетите, които активно упражняват 
частна лесовъдска практика и дейности в горите, по силата на своето 
удостоверение от публичния регистър, съгласно ал.2. 

2. Асоциирани членове са тези които искат да работят за сдружението и за 
постигане на неговите цели, които по ценз (образование) или по занятие 
(служба) могат и/или изпълняват дейности в горското стопанство и околната 
среда, без да имат удостоверение за регистрация по ал.2, или притежават 
такава регистрация, но по силата на нормативен документ не могат временно 
да упражняват частна практика.  Като такива се приемат, и се водят в 
регистъра на сдружението, напр. студенти 4 курс, преди или до 1 година след 
дипломирането им;  служители в системата на ИАГ или в държавните горски 
предприятия, докато са на държавна служба;  научни работници и 
преподаватели от горския сектор; професионални училища и центрове за 
обучение по горски дисциплини и др.п. Всички те могат да участват в 
дискусиите и в дейността на БУЛПРОФОР, но са без право на глас. 

3. Подкрепящи членове са желаещите да подпомагат/спонсорират дейността на 
БУЛПРОФОР, без да се налага да участват в него директно. Те могат по свое 
желание да участват в дискусии и други прояви, да искат информация за 
дейността на сдружението и за неговите членове, но нямат право на глас.  

4. Почетни членове могат да се избират от Общото събрание измежду 
предложения за лица, които имат особено важни заслуги за насърчаване 
работата на БУЛПРОФОР, за устойчивото развитие  на предприемаческите 
гилдии, за устойчивото планиране, управление и ползуване на горите в 
България, чиито заслуги са материализирани по някакъв видим начин. Те могат 
да участват в дискусии и други прояви, но нямат право на глас. 

        / 4/  Учредителите на БУЛПРОФОР са негови членове по право, освен в случаите 
по чл.18, ал.1, от този устав. 

 / 5/  Промяната на обстоятелства по ал.1 и ал. 2 се декларират от 
членовете на сдружението или се констатират от УС по общодостъпни 
писмени информационни източници, за което той се самосезира.  
 /6/  Редовен член на сдружението не може да бъде едновременно член на 
друга браншова организация, образувана на същия производствен 
принцип като БУЛПРОФОР.  

 /7/ Членовете на сдружението се вписват в Публичен регистър на членовете на 
БУЛПРОФОР, поотделно за физически и юридически лица и поотделно за 
редовните членове и за останалите по ал.3, който съдържа важна браншова 
информация за тях и тяхната дейност. Регистърът се публикува и периодически се 
актуализира на страницата на сдружението в Интернет. 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Чл.10. /1/ Членството в БУЛПРОФОР е доброволно. 
/2/ Членовете на БУЛПРОФОР, без учредителите, се приемат въз основа 

на лично подадено писмено заявление до УС, който взима решение за тяхното 
приемане. 

/3/ За редовните членове заявлението трябва да съдържа недвусмислено 
доказателство, че кандидатът изпълнява условието по чл.9, ал.2, както и писмена 
декларация че приемат официалния документ на БУЛПРОФОР   “ЕТИЧЕН КОДЕКС 
за професионално поведение на частно-практикуващия лесовъд и горски 
предприемач, член на БУЛПРОФОР” 

/4/ За асоциираните членове, заявлението съдържа подробна информация 
за местоработата и преките служебни ангажименти, които са свързани с горския 
сектор. 

/5/  Подкрепящите и почетните членове се приемат по заслуги, които се 
преценяват от УС.  Предложение за тяхното членство, заедно с мотивите за 
това трябва писмено да се направят от тях самите или от някой от членовете 
на УС, което да е преподписано в знак на съгласие от самия кандидат. 
 /6/ Бивши членове на БУЛПРОФОР изключени на основание чл.18, ал.4 
(чрез отпадане), могат да се приемат за редовни членове на общо основание, след 
заплащане на дължимите имуществени вноски.   
  /7/ Допълнителни критерии за физически и юридически  лица – 
регистрирани по Търговския закон:  
1. да не са обявени в  несъстоятелност или да не са в производство за обявяване в 
несъстоятелност, което се декларира от кандидата с декларация по чл.313 от НК.   
2. да декларират правоспособните си служители, които отговарят на изискванията на 
чл.9 на този устав и са на постоянна работа при тях. 
 

Чл.11. /1/ На първото си редовно заседание след подаването на 
заявлението Управителния съвет взема решение относно приемане или отказ, без 
да е длъжен да обяснява причините за отказа. Решенията на Управителния съвет 
имат действие незабавно след подписването на протокола от заседанието от 
председателя на Управителния съвет.   
 /2/ Решението за приемане или отказ се взема с мнозинство не по–малко от две 
трети от присъствуващите на заседаниито членове на УС. 

      /3/ При получен отказ нова молба може да се подаде след 
отстраняване на причините за отказа. 

/4/  Приетите за членове на срдужението лица се вписват в едномесечен 
срок  в Публичния регистър на членовете на БУЛПРОФОР по чл.9, ал.7. 

Чл.12. Удостоверяването на членство в БУЛПРОФОР става с членска 
карта, издадена от УС и подписана от председателя. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
Чл.13. /1/ Всеки редовен член на Сдружението има право  да избира и да бъде 
избиран в органите на сдружението и да се възползува от неговите придобивки и  
резултати от дейността му. 

 /2/ Всеки редовен член на Сдружението има право на един глас в ОС. В 
Случай, че участникът в ОС е делегат, избран от по-голям брой членове, 
той има право на толкова гласове, колкото е броят на избралите го за 
делегат членове. 
Чл. 14. Членовете на сдружението са длъжни: 

1. Да спазват разпоредбите на този устав и да изпълняват решенията на 
ръководните органи на сдружението; 

2. Да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване 
на неговите цели; 

3. Да пазят и издигат доброто име и авторитета на сдружението и да не 
извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го 
злепоставят; 

4. Да спазват етичните норми и принципи на професионално поведение, 
съгласно „Етичния кодекс”; 

5. Да спомагат за увеличаване на имуществото на сдружението, както и да 
внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски, в това число  
и/или определените членски вноски. 

6. Ежегодно към датата на Общото събрание или по-често, ако има промени 
в неговия статут, да предоставят изискуемата се и утвърдена от Общото събрание 
информация, необходима за поддържане на актуален регистъра на членовете на 
БУЛПРОФОР, както и за регистъра на Националната браншова организация в сектор 
Горско стопанство, съгласно Закона за горите. 

 
Чл.15. Членствените права и задължения, с изключение на 
имуществените, са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при 
смърт, съответно при прекратяване. 
Чл.16. Членовете на сдружението нямат право да упълномощават трето 
лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, освен 
в предвидените с този устав и с решения на Общото събрание случаи.   
Чл.17.  За задълженията на БУЛПРОФОР неговите членове носят 
отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав 
имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към 
личното им имущество над този размер. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Чл. 18. /1/ Членството в БУЛПРОФОР се прекратява чрез изключване на 
редовните членове при следните случаи: 

1. действия, които са в противоречие с идеалната цел на сдружението 
и/или системно спъват изпълнението на неговите цели и дейностите му; 

2. действия, които са в нарушение на устава и етичния кодекс на 
сдружението; 

3. неплащане на членския внос; 
4. при прекратяване на дейността в страната на член на сдружението, в 

случай че същия не е прекратил участието си чрез предизвестие и не е посочил 
адрес за кореспонденция в чужбина; 

5. други действия, които уронват неговия престиж и накърняват добро му 
име  и/или това на неговите органи. 

/2/ Членствените правоотношения се прекратяват автоматично, без 
да се дължи членски внос за текущата година, в следните случаи: 

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение на член физическо 
лице, респ. при прекратяване на член ЮЛ; 

2. при обявяване в несъстоятелност на член ЮЛ; 
3. при вливане или разделяне на член ЮЛ; 

  /3/ Всеки член може да прекрати членствените си  правоотношения 
като  изпрати писмено предизвестие в тридесет дневен срок преди датата на 
прекратяването. Предизвестието се отправя до председателя на Управителния 
съвет и в седалището на сдружението. Членствените правоотношения се 
прекратяват от момента на получаването на предизвестието в седалището на 
сдружението. 
  /4/ при неплащане на членски внос повече от 2 години, и/или неплщане 
на имуществени вноски по чл.52 и 53 от устава в определения срок. 

Чл.19. /1/ Управителният съвет е задължен да уведоми подлежащия на 
изключване член (от всички категории членове) за деня и мястото на провеждане 
на заседанието на Управителния съвет, в чийто дневен ред е включен въпроса за 
изключването. 

/2/  Управителният съвет е длъжен да изслуша засегнатия член, ако 
последния желае или да приеме негово писмено становище. 

/3/ Решението на Управителния съвет за изключването поражда 
действие от момента на подписването на протокола от съответното заседание 
от председателя на Управителния съвет. 

Чл.20. /1/ Решението за изключване на редовните членове се взема от 
Управителния съвет по негова инициатива или въз основа на писмено искане на 
поне трима от редовните  членове, с което се желае изключване на друг член, 
като решенията за изключване подлежат на обжалване пред ОС. 
  /2/ Изключеният член на сдружението, може да обжалва съответното 
решение на УС пред Общото събрание на БУЛПРОФОР. 
Чл. 21. При прекратяване на членството, БУЛПРОФОР не дължи връщане на 
направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на БУЛПРОФОР е 
длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му, 
ако ОС не вземе друго решение по предложение на УС. 


