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ПРОТОКОЛ
Днес, 25.02.2011 г. в гр. Тетевен, в сградата на хотел „Здравец”, ул. „Петрахиля”
№ 29, се състоя редовно Общо събрание на Сдружението с нестопанска цел –
БУЛПРОФОР.
В 14,00 часа на събранието присъстваха 35 от общо 95 членове физически лица и
13 членове юридически лица на БУЛПРОФОР, които не формираха необходимия кворум от
50% + 1 (55 души) за провеждане на ОС и за взимане на предвидените решения. В 15,00
ч. броят на присъстващите членове беше 48 души, в т.ч. 14 души предоставили
пълномощни. На основание чл.29, ал.2 от Устава на сдружението, във връзка с чл.27 от
ЗЮЛНЦ, броят на присъстващите се приема за достатъчен за законното протичане на
събранието, което даде основание то да бъде открито от председателя на БУЛПРОФОР,
инж.Антоний Стефанов.
Събранието избра за председател г-н Йордан Трендафилов Терзийски, за
протоколист се предложи и беше избран председателят Антоний Стефанов, който каза, че
едновременно ще води бележки и ще прави запис на телефона си. За председател на
мандатната комисия се избра г-жа Даниела Георгиева Петкова, която във функцията й на
Изп.секретар води регистъра на членовете, плащанията на членски внос и сега отбелязва
присъстващите на ОС.
Събранието протече при следния ДНЕВЕН РЕД, предложен от УС и приет от
ОС:
1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението - Председателят на УС инж.А.Стефанов;
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2009 и за 2010 год.) инж.Боряна Чилева
3. Разглеждане за евент.актуализация на насоките за дейността на БУЛПРОФОР през
текущия мандат и за 2011год. - инж.Антоний Стефанов
4. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2011 год, инж.Боряна Чилева;
5. Приемане на промени в Уставa на Булпрофор . - инж.Антоний Стефанов
6. Освобождаване и приемане на промени в състава на УС –
инж.Антоний
Стефанов;
7. Решение за участие в учредяването / и членство на БУЛПРОФОР в Национална
Браншова Организация,съгл. ЗГ.
8. Други, в т.ч.: 1) Отчитане изпълнението на решение на ОС от 2010 год, относно
Членския внос и за Допълнит.вноска по чл.52 от Устава и взимане на ново
решение за потвърждение или за отмяна на тази вноска
Предложени бяха от Председателя на БУЛПРОФОР да се разгледат в т.7 още
следните два въпроса:
2) Приемане от ОС на Препоръки на ОС “Мерки за по-бързо излизане от
кризата” .
3) Финансиране на проекта по М-111 на ПРСР за обучение
Предложението се прие единодушно от присъстващите.
След обсъждане и гласуване бяха приети следните

Р Е Ш Е Н И Я:
По т. 1. от дневния ред:
Председателя Антоний Стефанов направи презентация, която в систематизиран вид
обхваща всички дейности на сдружението, като по всяка от тях се изтъкнаха нашите
постижения, слабите страни и перспективите за развитие.

Този отчет (19 слайда) беше

предварително публикуван на Интернет страницата на БУЛПРОФОР.

Обсъдиха се основни

акценти от доклада, който дава добра представа за цялостната дейност, в т.ч.на трите
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основни дейности + лобиската дейност и кореспонденцията с български органи и ведомства.
В тази връзка
Общото събрание на Булпрофор, след гласуване с единодушие
РЕШИ:
1. Приема Отчета на Управителния съвет за едногодишната дейност на
БУЛПРОФОР през 2010 година.(Анекс-1)
По т. 2. от дневния ред:
Членът на Контролния съвет г-жа Боряна Чилева прочете доклада на комисията с
официалните финансови отчети и баланса за 2009 год, както и направения и завъшен
баланс и отчета за приходите и разходите на сдружението за 2010 година. Резултатите не са
добри и през 2-те години сме на загуба, а парите се спонсорират от наши членове. Сумата
по Баланса и за двете години е 2 хил. Лева. Отрицателната разлика за 2009 год. е 2 х.лв, а
за 2010 год – 4 х.лв. Отчета за приходите и разходите’2009 год 9 х.лв разходи и 7 х.лв
приходи. Отчета за приходите и разходите’2010 год 9 х.лв разходи и 5 х.лв приходи.
В тази връзка Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване с единодушие
РЕШИ:
2.1. Общото събрание приема финансовите резултати отразени в баланса и
отчета за приходите и разходите на БУЛПРОФОР за 2009 год. (Анекс-2) и
2.2. Общото събрание приема финансовите резултати отразени в баланса и
отчета за приходите и разходите на БУЛПРОФОР за 2010 год. (Анекс-2)
По т. 3. от дневния ред:
Председателят на УС г-н Антоний Стефанов представи някои допълнения и изменения
към приетия на миналогодишното ОС, Мандатен план за действие (2010-2012). Г-жа Боряна
Чилева и г-жа Станка Насташова предложиха промяната на т.5.2 да е в по-категоричен стил,
от което да става ясно, че ние искаме да се вдигне нивото на лесовъдската професия. Г-н
Димитър Джоков предложи там някъде да се запише и да става ясно, че ние самите искаме
контролът да е сериозен и то не само за държавните, но и за нашите структури (членове). А
ние да реагираме с мнения и предложения не само когато ни настъват с/за нещо, но и
перманентно, когато имаме какво да кажем, както беше случаят с идеите за излизане от
кризата и подобните, които днес ще приемем.
Общото събрание на Булпрофор след гласуване с единодушие
РЕШИ:
3. Приема актуализацията на Мандатния план за действие на БУЛПРОФОР за
2010-2012 год, с направените допълнения.(Анекс-3)
По т. 4. от дневния ред:
Председателят на УС г-н Антоний Стефанов представи предложение за бюджет на
сдружението, който е съобразен с планът за действие. Изтъкнато бе, че в Бюджета са
представени всички наши активности, независимо от източника и начина на плащането им,
но както се вижда срещу много от тях няма предвидени суми.
За да се приеме обаче бюджетът (със ли без) предвидената допълнителна вноска по
чл.52, в размер на 1700 лева, ОС реши първо да се разгледа въпросът с нея (т.е. т.8.1 от
Дневния ред) и после да се върнем на бюджета, което беше прието единодушно.
След приемането на решението по т.8.1, се пристъпи отново към разлеждане на
бюджета за 2011 година. Общият размер на предвидените приходи и разходи е 18900 лева,
като приходите са основно от членски внос 7900 лева (по стара изпитана рецепта – се
приема за реалистично събирането на 30% от дължимия към днешна дата стар членски внос
+ този за 2011 год – 20743 (за всички 95 +13 членове). Но отчетът за изтеклата година е
едва 4368 лева. От стопанска дейност се предвиждат 2 х.лв, а от нестопанска – 9 х.лв.
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Разходите съответстват на очакванията за приходи. Председателят изтъкна, че тук не са
отразени очакваните обороти от евентуални проекти, които се задават на хоризонта. (в
момента сме на 2 конкурса, чийто резултат очакваме в най-скоро време, т.е. нещата са
динамични и с този бюджет фактически не можем да обхванем евентуалните нови
възможности. В тази връзка Общото събрание на Булпрофор след гласуване с
единодушие
РЕШИ:
4. Приема Бюджета за дейността на БУЛПРОФОР през 2011 година.(Анекс-4)
По т. 5. от дневния ред: „Приемане на промени в Устава на БУЛПРОФОР”, се
обсъдиха предложените изменения в Устава на БУЛПРОФОР, които бяха качени на интернет
страницата на БУЛПРОФОР www.bulprofor.org предварително с поканата и другите материали
и са в следните посоки:
1-во: Промяна в раздел III “ЧЛЕНСТВО”, които са наложени предимно 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. От друга страна в други закони
на РБ (в Основния – също), е казано, че всеки е свободен и може да членува в различни
организации. Затова Председателят обоснова подходът с приемането на диференциация на
членовете според тяхната регистрация в цитираните публични регистри на: редовни,
асоциирани (за тези които не са с лесовъдска професия или не я упражняват активно),
подкрепящи (за спонсори и др.п) и почетни. Приети са и други промени, с които се цели
подобряване на процедурите по приемане и изключване на членове. Във връзка с това, днес
отделно от Устава, приемаме 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.
2-ро: Допълнения свързани с подобряване работата на управителния съвет – подетайлен регламент за случаите, когато предсрочно може да се оттегли член на УС (чл.35,
ал.4 и ал.5); нови регламенти за заседанията на УС (нови ал.3, 4 и 5 към чл.39).
3-то: Други малки и редакционни корекции в чл.чл.29/1 и 3/, 31/2/, 44 /нова ал. 3/, 53
/2, 4 и нова ал.5/ за имуществените вноски.
След станалите разисквания и направените редакционни бележки по някои от
текстовете,
Общото събрание на БУЛПРОФОР след поотделно приемане текст по текст (по
членове), с единодушие
РЕШИ:
5.1. Общото събрание одобрява направените изменения и допълнения, като
приема този изменен и допълнен УСТАВ на Сдружението с нестопанска цел
“БУЛПРОФОР” (Анекс-5).
5.2. Възлага на Председателя на УС на БУЛПРОФОР да заяви за вписване в СГС
настоящия актуализиран Устав и му делегира правата да нанесе евентуалните
корекции в него изискани от уважаемия съд.
Участниците в Общото събрание подписаха новия актуализиран УСТАВ на БУЛПРОФОР с
направените промени и уточнения в него.
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Във връзка с изискването за създаване на официален публичен регистър на членовете
на сдружението (такива текстове има в новоприетия Устав), Председателят демонстрира
примерни два регистъра, подготвени за нашите членове. Коментира, се че регистрите
трябва освен два – за физически и юридически лица, да бъдат и поотделно за редовните
членове, както се изисква, и за останалите. За асоциираните, подкрепящите и почетните
членове да се направи един общ регистър, защото при тях не е нужна всичката
информация, както за редовните членове. Обсъдиха се и нова форма на Заявление и
Информационен лист за членовете, който да послужи за попълване и периодична
актуализация на регистрите. Коментира се, как да се извърши пререгистрацията на всички
актуални (сега) членове. Да подават ли и заявление, и информационен лист, или само
второто. Прецени се, че е по-добре всички да подадат и двата документа, за да декларират
къде работят актуално, кой от видовете членство избират и т.н. Декларацията за съгласие
да бъдат публикувани данните от информационния лист
След така проведените дискусии, се въведоха някои корекции и
Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване, с единодушие
РЕШИ:
5.3. Общото събрание приема форматът с данни на официален – Публичен
регистър на членовете на БУЛПРОФОР съгл. чл.9, ал.7 от новоприетия Устав
(Анекс-6 за физич.(6.1) и юридич.(6.2) лица поотделно).
5.4.

Във

връзка

с

новоприетия

чл.9

от

Устава,

за

извършване

на

класифициране на членовете на сдружението (по ал.2, ал.3 и ал.6) и за съставяне
на Публичен регистър на членовете на БУЛПРОФОР (по ал.7), в срок до края на
м.юни 2011 г. Членовете на БУЛПРОФОР да се пререгистрират, чрез подаване на
ново Заявление (Анекс-7 за физич.лица) - и Информационен лист за вписване или
актуализация на публичния регистър на редовните членове на БУЛПРОФОР
(Анекс-8 за физич.лица).
5.5. Общото събрание възлага на Председателя и Изпълнителния секретар,
след

внасяне

на

обсъдените

корекции

в

Заявления

за

членство

и

Информационния лист за вписване или актуализация на регистъра на БУЛПРОФОР
(за физически и юридически лица – редовни и др.членове), да ги изпратят в найкратък срок с обяснително писмо до всички членове.

По т.6. от дневния ред: Освобождаване и избор на нови членове на управителния
съвет.
Първо се докладва пред ОС, че новоприетите на предходното събрание (24.03.2010
год) членове на УС Стефан Самаринов и Йордан Руснаков не са регистрирани от СГС. Тъй
като тогава нямахме промяна в председателството (представителството на сдружението),
не бяхме подавали документи в съда, защото вероятно погрешно сме приели, че това не е
вписващо се обстоятелство. Поради което в актуалното състояние излизаше стария състав
на УС, с членовете Йордан Терзийски и Хинко Гечев. В тази връзка сегашното ОС трябва да
препотвърдим избора и го внесем с този протокол.
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От друга страна, през изминалата година се оказа, че изборът на г-н Йордан Руснаков
не е бил много удачен, защото поради прекомерна заетост, той не е присъствал на нито
едно заседание на УС през 2010-2011.
Значи днес трябва първо това да гласуваме отново.
Второ от името на УС, и на основание новоприетите текстове на Устава (чл. 35, ал.4,
т.5 и т.6), Председателят на БУЛПРОФОР предложи инж. Йордан Руснаков да бъде
осовбоден предсрочно и на негово място да се приеме за нов член на УС един измежду:
инж. Цветомил Матев, инж.Боряна Чилева, инж. Димитър Джоков и инж. Йордан Терзийски
(като предварително обсъдени кандидатури на УС). От залата, г-н Васил Стипцов предложи
и инж. Диана Василева.
В тази връзка се подложи на гласуване и се прие единодушно гласуването за
нови членове на УС да бъде явно.
Във връзка с това,
Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване с единодушие
РЕШИ:
6.1. Потвърждава Решение 6.2. на Общото събрание от 24.03.2010 год за
освобождаването на членовете на Управителния съвет Хинко Гечев Гечев и
Йордан Трендафилов Терзийски и избора на тяхно място на Стефан Борисов
Самаринов и на Йордан Тодоров Руснаков.
6.2. Освобождава на основание чл.35, ал. 4, т.5 и 6 от Устава членът на
Управителния съвет на БУЛПРОФОР г-н Йордан Тодоров Руснаков.
При гласуването на кандидатурите за овакантеното място, трима от кандидатите си
направиха самоотвод (Цветомил Матев,

Йордан Терзийски и Боряна Чилева), а още с

гласуването на първия от останалите – Димитър Джоков, същия събра гласовете на всички
присъстващи без един. Гласуване за останалия кандидат не се проведе.
6.3. Избира на основание чл.24, т.2 от Устава за нов член на Управителния
съвет на БУЛПРОФОР, инж. Димитър Иванов Джоков.

С това избраните членове на УС са както следва:
1. Антоний Стефанов Стефанов – Председател;
2. Димка Иванова Радославова – Зам.председател;
3. Даниела Георгиева Петкова (Изп.секретар);
4. Васил Христов Стипцов;
5. Стефан Борисов Самаринов;
6. Станка Иванова Насташова-Уюрова;
7. Димитър Иванов Джоков.
По т.7. от дневния ред: Решение за учредяване и участие на БУЛПРОФОР в
Националната браншова организация, съгл. чл. 217, ал.1 от ЗГ, разисквания почти нямаше,
защото нашите членове и присъстващите приемат това изискване на новия закон като
завоевание на нашата организация.
Съгласно чл.36, т.19 от Устава, решение за членуване на сдружението ни в други
организации се взима в оперативен порядък от УС. Поради важността на този акт, УС, след
като прие с единодушие това свое решение, препоръча същото да се препотвърди и от найвисшия форум на сдружението – Общото събрание.
В тази връзка, след разискванията,
5

Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване с единодушие
РЕШИ:
7. Общото събрание на БУЛПРОФОР потвърждава решенията на УС относно
учредяването и членуването на БУЛПРОФОР в Националното браншово сдружение
в сектор Горско стопанство, съгласно чл.217, ал.1 на Закона за горите – 2011г, а
именно:
1. БУЛПРОФОР да участва като учредител в създаването на Национално
Браншово Сдружение в сектор Горско стопанство – по смисъла на чл.217, ал.1 на
ЗГ (2011г), което е Сдружение с нестопанска цел по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел, с дейност в обществена полза. Председателят на БУЛПРОФОР
да събере и предостави необходимите документи за учредяването.
2. Управителният съвет на БУЛПРОФОР определя за свой упълномощен
предствител инж. Антоний Стефанов Стефанов, изпълняващ функциите на
Председател на Управителния съвет на БУЛПРОФОР, който да предствлява
Сдружението във взаимоотношенията му с Националното Браншово Сдружение в
сектор Горско стопанство – по смисъла на чл.217, ал.1 на ЗГ (2011г), вкл. да
участва от името на Сдружението в неговото учредяване, да го представлява в
дейността му като съучредител, както и да има правото да участва при взимане на
решения, провеждане на събрания на ръководните органи на новоучреденото
сдружение и всички други права, които не противоречат на устава на
сдружението.

По т.8 от дневния ред „ Други”се разгледаха няколко въпроса, както следва:
Първо: Присъстващите бяха запознати с изпълнението на решение на ОС от 2010
год, относно Членския внос и за Допълнит.вноска по чл.52 от Устава, както и
взимане на ново решение за потвърждение или за отмяна на тази вноска. Самото
решение беше:
7.3.2. На основание чл.52, ал.1 на Устава, с оглед поемане на финансовите затруднения на
сдружението и във връзка с покриване на разноски по честването на 10г. юбилей, да се съберат
допълнителни имуществени вноски от членовете на ОС на БУЛПРОФОР в размер от 148 лева. От тях
невъзстановима част от 70 (седемдесет) лева да се внесе в брой или по банков път в срок до 30 май
2010 год. Останалата част да се фиксира от УС, в зависимост от броя възстановени членове по
предходното решение, за което да се изпрати писмо и съответно решение на УС до членовете на ОС,
с оглед нейното изплащане до 30 септември 2010 год. За евентуалното възстановяване на втората
част от вноската да се произнесе следващото ОС.

На 15.10.2010 (в ЛТУ), УС се запозна и констатира с голямо съжаление напълно
неблагоприятния резулат от „акцията” по събиране на тези допълнителни вноски. Събрани
по 70 лева – първоначална, невъзстановима вноска, едва от 13 души членове на
БУЛПРОФОР или кръгло 910 лева, от общо 20424 лева дължими, а от членски внос – 3458
лева, от 20743 лева дължими. Тогава обаче УС прецени, че Впредвид на продължаващата и
задълбочаваща се криза сред горската предприемаческа гилдия (повече от найпесимистичните прогнози по време на ОС, когато се взе това решението), към днешна
дата (15.10.2010г) е още по-важно в един такъв тежък момент, оцеляването на
нашите членове контрактори / частнопрактикуващи лесовъди, които изпитват
неимоверни затруднения.
И тогава УС прие следното РЕШЕНИЕ:
Преустановява събирането на допълнителна вноска по чл.52,ал.1 на Устава,
съгласно решение 7.3.2. на ОС, до повторното произнасяне на ОС на БУЛПРОФОР
по същия въпрос.
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Във връзка с горното, УС предложи на ОС два варианта на решение: 1 – ОС да
отмени своето предишно решение, или 2 – да го препотвърди и да даде нов срок за
събиране на вноските.
Дискусиите бяха много оживени, като имаше привърженици с аргументи и за единия и
за другия от вариантите. Отбеляза се, че бъдещето на организацията е по-важно и макар и
с по-малко членове, но да останат тези, които са готови и желаят реално да подкрепят и
бъдат подкрепяни от БУЛПРОФОР. От другата страна се застъпиха аргументи, че трябва да
се отчитат усложнените условия за бизнес, че това „преброяване” на лоялните членове
фактически ще направим с новата пререгистрация. Също така се призоваха членовете,
които искат или имат тази възможност да направят дарение в същия размер в полза на
БУЛПРОФОР.
В тази връзка, след разискванията,
Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване, с мнозинство
РЕШИ:
8.1. Общото събрание на БУЛПРОФОР отменя свое Решение 7.3.2 от ОС
проведено на 24.03.2010 год, относно събирането на Допълнителни вноски по
чл.52, ал.1 от Устава на сдружението. Събраните до момента вноски да се
възстановят на членове, които са ги внесли, или да им се впишат като внесен
членски внос за следващата година.
Второ: свързано с приемането от ОС на документа – Препоръки на ОС с Мерки за побързо излизане от кризата”
Документът беше качен на интернет страницата през последната седмица и поради
краткото време верочтно малко от присъстващите са се запознали с него. Затова
Председателят прочете целия документ и наблегна на основните моменти в него, които
касаят дейността на всички членове пряко или косвено. В кратката дискусия се каза, че
документът е много задълбочен и ако някой от управляващите сектора го прочете позадълбочено, и ако иска реално нещо в сектора да наистина да се направи, би следвало да
включи много от предложенията ни в управленската програма!
В тази връзка, след разискванията,
Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване, с единодушие
РЕШИ:
8.2. Приема свои Препоръки „Мерки за по-бързо излизане от кризата”
(Анекс-9), които очертават картината в горския сектор към 25.11.2011 г. преди
влизане в сила на новоприетия Закон за горите, и се адресират към
управляващите сектора отговорни фактори и останалите групи заинтересувани
страни, за да се имат впредвид в програмата за управление в непосредственото
бъдеще, едновременно с реформата произтичаща от ЗГ. Председателя да го
публикува в Интернет страницата на БУЛПРОФОР и писмено да го изпрати на
адресантите.
Трето: свързано с Проекта с който БУЛПРОФОР кандидатства по Мярка 111 на
Програмата за развитие на селските райони, с проект за обучение на горски предприемачи
чрез информационни дейности – семинари.
Председателят, който е разработил проекта сам, запозна накратко членовете с него,
а именно, че се предвижда провеждането на общо 40 семинара, по 5 за всяка от 8-те
информационна дейности, като всеки семинар е 3-дневен. Всичките ще се провеждат на
базата на ЛТУ в Юндола. (Анекс – 10.1, 10.2, 10.3) Общата стойност на проекта е 912
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хил.лева кръгло, от които в допустимите размери административните разходи се предвижда
да бъдат 120 хил.лв.
Съвсем наскоро преди това ОС, е дошло известие от РА ДФ „Земеделие” с което се
искат допълнителни сведения /уточнение, което е в рамките на нормалното и тези
изисквания могат и ще бъдат отразени в 10-дневния срок (до 7.03). Но тука въпросът,
който днес се поставя е следния: Как, с какви пари ще финансираме първоначално един
цикъл от 5 семинара, за да можем да кандидатстваме за междинното плащане. Трябва
всички разходи за тях реално да се направят и осчетоводят + за по-сигурно и за част поне
от следващия цикъл семинари, за да можем да се надяваме на възстановяване на сумата.
Това са 96 хил.лева за 1-ия цикъл от 5 семинара, след което ще кандидатстваме за
междинно плащане. Ако в период от 1,5 месеца не получим финансирането, ще трябва да
се започне с финансиране и на следващия цикъл – още толкова. Значи ние за да сме
сигурни, трябва да имаме кредитна линия от около 180 хил.лв, или по-малко в зависимост
от окончателното решение на РА, и подписания договор (ако такъв подпишем). Въпросът
към участниците беше откъде можем да акумулираме такъв паричен ресурс. Присъстващите
не можаха да отговорят на въпроса и той остана открит. Т.е. до момента на поканата /ако
такава ни бъде отправена/, да се мисли и ако не се намери приемлив изход – да не се
подписва договора, колкото и жалко да е това. Банковите кредити са със сурови условия
(лихви) и за да се получат, явно ще се иска обезпечение, а такова никой не може да
предложи на този етап. Затова е най-добре да се мисли за нещо като временен кредит от
членовете в размера за провеждане на 2 последователни семинара, на които те също
участват, срещу задължението от страна на БУЛПРОФОР да им ги възстанови веднага след
приключване на проекта, или след първото заплащане.
В този смисъл председателят пое ангажимента да състави писмо – покана с
примерен договор до всички членове, за участие в семинарите и подпомагане на
сдружението със сума равняваща се на техния персонален дял от стойността на 1-ия и
евентуално и 2-я семинари ( 2 х 400 лева). Същото може да се опита да се направи и с
другите предприемачи / ЧПЛ и др. участници в семинарите.
По тази точка не се е предвиждало и не се взе решение от ОС.

Приложение № 1 :

„Списък на членовете на БУЛПРОФОР гласували решенията на

Общото събрание и приели актуализирания устав”
Приложение № 2 : Анекси от 1 до 10, съгласно текстовете на този протокол.

Заверили : ______________
Протокол:
/Антоний Стефанов/

_________________
Председателстващ ОС:
/Йордан Терзийски/

______________
Председат. Мандат комисия:
/Даниела Петкова/
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