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София, Изх.№ 03/06.04.2022г. 

До г-н/г-жа ....................................................... 
   Член на БУЛПРОФОР 
 

П О К А Н А 
за участие в 

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР 
 

Уважаеми колеги, 

 

Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовно ОТЧЕТНО-

ИЗБОРНО Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2021 г (последната от мандата 2019-2021 г), което ще се 

проведе на 29 април 2022 г. петък от 10.00 ч., в засед.зала на хотел „ЛЕСОПАРКА“ общ. Лясковец (в 

близост до с.Арбанаси / до манастир Св.Св.Петър и Павел)  

ОС ще проведе избори за нов състав на УС и ще приеме нов мандатен план за дейността на 

сдружението за периода 2022 – 2024 г. След обяда на 29.04.22 (петък) ще проведем КРЪГЛА МАСА ПО 

АКТУАЛНИ ЗА СЕКТОРА ВЪПРОСИ, за което сме поканили и представители на другите браншови 

организации и НПО. Както обикновено, ще завършим с Вечер на Лесовъдската гилдия.  Тук приложена ще 

намерите сборната програма. 
 

Общото Събрание на БУЛПРОФОР на 29.04.2022 г ще се проведе при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД : 

Пристигане на 28.04.2022 г – четвъртък; Обща вечеря. 

N Продълж. Точка от дневния ред на Редовната сесия на ОС / 29.04.22 г, 10.00 ч. 

1   20 мин Oтчет на УС за 3-годишната дейност на сдружението по Мандатен план 2019-2021год     

2   10 мин  Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2021 год.;  

3   10 мин Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2022 год. 

4   10 мин Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР за мандата 2022 – 2024 г. 

5   30 мин  ИЗБОР на нови членове на УС на Сдружението 

 
6 

   
40 мин 

Други въпроси: 1. Дискусия „22 години БУЛПРОФОР“ – актуални въпроси и проблеми в работата на 
наши членове, взаимоотношенията в ГС изобщо; Възможности и Перспективи!      2. Изработване и 
приемане на акценти изразяващи официална позиция на БУЛПРОФОР във връзка с актуалната 
ситуация в ГС /при общо съгласие на присъстващите/; 3.Други поставени и гласувани въпроси. 

Σ 2,0 час Кръгло (без почивка). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при 
същия 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 
в седалището на сдружението, както и на интернет страницата: www.bulprofor.org. Регистрацията на участващите в ОС ще се 
извършва непосредствено преди началото на ОС. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- 

Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, предварително уведомяват за броя нощувки (2 бр – на 28 и 29.04.22 или друго. За 
потвърждение и др.подробности в срок до 23.04.2022 г. на телефон 0885-336-215 /Даниела. Ориентировъчни цени – 68 лв двойна 
стая, 45 лв за ползване от сам човек, вечеря около 30-35 лв; вечеря + обед – около 60 лв. Закуската е включена в цената. 

 

1 15.00 

ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА  за актуалната ситуация в горския сектор в условията на коалиционно 

споразумение: Обществени нагласи, Браншови предложения, Значението и ролята на ЧПЛ и на 
изпълнителите на дейности в горите и отношенията към тях. Управлението на горския сектор - единно 
и самостоятелно горско ведомство, вкл. контролни функции  – независим лесовъдски надзор.   
Послания – общ документ за отговорни лица и политици. 

2 19.00 Празнична вечер на лесовъда „Булпрофор и приятели“ /по желание, с предварително записване 
 

С почит: 
Инж.Антоний Стефанов / Председател на УС на БУЛПРОФОР  

http://www.bulprofor.org/

