
 

            У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н     П Р О Т О К О Л 
                 за учредяване на браншова организация по горите и околната среда 

                      “БУЛПРОФОР” 
 

Днес, 28. 01. 2000 г. в София, се състоя учредително събрание за учредяване на 

браншова организация на лица, които упражняват или имат право да упражняват частна 

практика в областта на горите и опазването на околната среда. 

Учредителното събрание избра за председател на събранието: г-н Румен Йосифов 

Райков с ЕГН 5301226409, за протоколист – г-н Стоян Жечков Момов с ЕГН 

5910106500 и за преброители : г-н Павел Иванов Панов с ЕГН 6604127700 и г-н Сава 

Цветанов Димитров  с ЕГН 5708226663. 

       Председателствуващия учредителното събрание предложи следния дневен ред: 

1. Учредяване на “БУЛПРОФОР” като дружество с нестопанска цел по смисъла и  

       по реда на Закона за лицата и семейството. 

2. Приемане на устав на дружеството. 

3. Определяне на размера на членския внос и начина на събиране. 

4. Избор на, управителен съвет, председател и контролен съвет. 

Дневният ред бе приет единодушно. 

След станалите разисквания учредителното събрание 
 

 

Р Е Ш И: 

 
По т. 1. 
Учредява браншова организация на лица, упражняващи или имащи право да 
упражняват частна практика в областта на горите и опазването на околната среда с 
наименование “БУЛПРОФОР”, седалище София, адрес на управлението:  1303 – 
София, район Възраждане, ул. “Средна гора” № 76-А. 
 
По т. 2. 
Приема устав на “БУЛПРОФОР”, неразделна част от настоящия протокол. 
 
По т. 3. 
Определя размера на членския внос, както следва: 
∗ за членове физически лица   –   24.00 лева годишно 
∗ за членове юридически лица  – 120.00 лева годишно 



Членският внос се заплаща от членовете еднократно или на две вноски до края на 
всяко полугодие за съответната година. 
 

По т. 4.  
А.   Съгласно приетия Устав, Управителният съвет се състои от седем души и се избира 
с тайно гласуване за срок от три години. 

Избира за членове на управителния съвет: 
1. Антоний Стефанов Стефанов, ЕГН 5401306489 
2. Румен Йосифов Райков,  ЕГН  5301226409 
3. Михаела Христова Пиянкова,  ЕГН 5812116799 
4. Георги Димов Башков, ЕГН 5411072500 
5. Динко Георгиев Георгиев,  ЕГН 5410267723 
6. Костадин Ангелов Манджуков, ЕГН 4604086085 
7. Алеко Николов Динев, ЕГН 5407257020 

 
Б. Съгласно приетия Устав, Председателят се избира с тайно гласуване за срок от три 
години, като той по право е и председател на Управителния съвет. 
Избира за председател на “БУЛПРОФОР”, който да го представлява според устава   
г-н Антоний Стефанов Стефанов с ЕГН 5401306489. 
 
В. Съгласно приетия Устав, Контролният съвет се състои от трима души и се избира с 
тайно гласуване за срок от три години.   

Избира за членове на Контролния съвет: 
1. Трайко Петров Трайков,  ЕГН 5309036982 
2. Георги Начев Налбантов,  ЕГН 5505236640 
3. Димитър Симеонов Димитров,  ЕГН  6108143065 

  
Учредителното събрание възлага на избрания Управителен съвет да внесе 

документите за регистрация на “БУЛПРОФОР” в Софийски градски съд. 
 

 

Председател на събранието: 

Протоколист: 

У Ч Р Е Д И Т Е Л И: 
№ 
по 
ред 

Трите имена, паспортни данни, адрес, 
тел/факс: 

ЕГН Подпис 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 


	                      “БУЛПРОФОР”

