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        1303 – София, ул. “Пиротска” № 64; тел: 931-1774; факс: 986-6781; www.bulprofor.org; E-mail:office@bulprofor.org  

  

До   ...............................................   

                         Член на БУЛПРОФОР 
 

 

 

П  О  К  А  Н  А 
за участие в 

Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР 
и 

Чест ване на 20 години „Б У Л П Р О Ф О Р“ 
 

 
Уважаеми колеги, 

 

Предстои ни да честваме бележита годишнина за всички членове на БУЛПРОФОР. В това 

число ние от УС считаме за такива всички учредители и всички приемани впоследствие, дори 

отпадналите по различни причини наши колеги. Този юбилей е забележителен за новата история 

на горския сектор в България, за променената конюнктура в него и заслужава да бъде споделен с 

всички, които по един или друг начин са се докоснали до нашите идеи, до нашите споделени 

успехи и неуспехи. Бихме казали без сянка на съмнение, че успехите ни са успехи за целия горски 

сектор у нас, а неуспехите си остават за нас и някои от тях все още ни тежат. За съжаление 

средата в която всички ние работим и творим не винаги е особено благоприятна и ние, може би с 

право, загубихме доверие и понасяме значителен негатив, както впрочем и цялата ни горска 

система. Има ли и какво още трябва да се направи, как да го направим, за да съумеем с обединени 

усилия да стъпим и тръгнем към положителен, и устойчив, обрат.  

Каним ви да си поговорим за всичко това, да начертаем някаква нова, по-добра перспектива 

за БУЛПРОФОР и за неговата бъдеща дейност и роля в горския сектор. 
 

УС на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно отчетно Общо 

Събрание на БУЛПРОФОР за 2019 год, което ще се проведе на 20 февруари (четвъртък), 2020 

г от 12.00 ч в зала „Средец“ на хотел „Централ“, Бул. „Хр.Ботев“ 52 / Пл. „Възраждане“ гр. 

София, при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД : 
 

N 
Продъл

жит. 
Точка от дневния ред на Редовната сесия на ОС / Докладчик 

1   30 мин Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението, година - 2-ра от приетия 
Мандатен план 2019-2021год);   

2   10 мин  Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2019 год.;  

3   10 мин Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2020 год. 

4   10 мин Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР през 2020 година (актуализация на 
мандатния план (2019-2020 г). 

5   60 мин Други въпроси:  
1. Дискусия 20 години БУЛПРОФОР – изминатия път, слабости и успехи, силни и слаби 
страни; актуални въпроси и проблеми в работата на наши членове, и на ЧПЛ изобщо; 
Перспектива! 
2. Изработване и приемане на акценти изразяващи официална позиция на БУЛПРОФОР във 
връзка с актуалната ситуация в горския сектор /при общо съгласие на присъстващите/  

Σ    2 часа Кръгло 

    15.00 Тържествена сесия и коктейл /във фоайето пред залата (съгласно 2-та покана). 



 

 

 

Кворума за събранието се брои в 13.00 часа. При липса на такъв, на основание чл. 27 от 

ЗЮЛНЦ и Устава, Общо събранието ще се проведе в същия ден на същото място, от 14.00 ч, при 

обявения тук по-горе дневен ред. Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които са възпрепятствани да 

присъстват лично на събранието, могат да използуват инструмента на упълномощаване, съгл. Чл.30, ал.2 от 

Устава. Писмените материали по дневния ред, са на разположение на интернет страницата: 

www.bulprofor.org. Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва от 13.00 ч, в /пред 

заседателната зала на основната сграда на х.компл. «Марица изток». 

 

 

Уважаеми колеги, 

 

Ще ви бъдем особено признателни, ако внесете своя членски внос (минимум 80 лв за ф.л. / 

150 за ю.л.) и/или сума като дарение, с които да подпомогнете организацията и 

провеждането на това знаменателно събитие, за което преварително ви благодарим.  

IBAN: BG60TTBB94001521039428; BIC:TTBBBG22; Ексресбанк, София; ЕИК 130423167 BG.  

Предварително благодарим на всички, които своевременно се отзоват и направят своя 

принос. 

Моля вашите данни за фактура изпращайте на мейл адрес : stefanov.antony@gmail.com , която ще 

ви дадем на събитието.При плащане в брой – приходен ордер (не разполагаме с касов апарат). 

 

 

 

Скъпи приятели, 

 

С нетърпение и упование, очаквам всички вас, на знаменателното събитие в София на 

20.02.2020 год. за 20 годишнината на БУЛПРОФОР! 

 

За допълнителна информация и потвърждение на Вашето участие /в срок до 17.02.2020 г./ на 

телеф. 0888-383-654 или 0885-336-215 /Даниела/ 

 

 

инж. Антоний Стефанов  

Председател на УС   

http://www.bulprofor.org/
mailto:stefanov.antony@gmail.com

