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             П Р О Т О К О Л 
Днес, 31.01.2008 г. в гр. София, в сградата на НТС, ул. Раковска № 108, се състоя 

редовно Отчетно-Изборно Общо събрание на Сдружението с нестопанска цел – 
БУЛПРОФОР.   

В 11,00 часа на събранието присъстваха 60 от общо 151 членове на БУЛПРОФОР, 
които не формираха необходимия кворум от 50% + 1 (77 души) за провеждане на ОС и 
за взимане на предвидените решения. В 12,00 ч. броят на присъстващите членове 
беше 71 души, в т.ч. 17 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 Румен Йосифов Райков с ЕГН 5301226409, за 

протоколист г-жа Даниела Георгиева Петкова с ЕГН 7107119132 - За Председател на 
мандатната комисия се избра г-н Йордан Трендафилов Терзийски с ЕГН 6008317266 и 
членове (преброители): Стоян Жечков Момов с ЕГН 5910106500 и Ивайло Делов 
Любенов с ЕГН 7908033449. 

 
Събранието протече при следния ДНЕВЕН РЕД, предложен от УС и приет от ОС:  
 

1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2006 год) 
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2006 год.) и справка за изпълнение на 

бюджета за 2007 год; 
3. Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР за 2008 год  
4. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2008 год. – А. Стефанов/ Зам.П-л 
5. Приемане на решение за промени в Устава на БУЛПРОФОР   
6. Освобождаване и избор на нови членове на  
7. Приемане на „Етичен кодекс за професионално поведение на частнопрактикуващия лесовъд 

и горския предприемач член на БУЛПРОФОР”, заменящ досегашната „ХАРТА за 
професионална етика и принципи на работа на частнопрактикуващия лесовъд”; Избор на 
председател на комисията по професионална етика и лоялност към БУЛПРОФОР 

8. Приемане на решение за организиране от БУЛПРОФОР на периодични изложения на горска 
техника и технологии в България съвместно с лизингова фирма/банка, като съорганизатор.   

9. Приемане на решение за учредяване на собствено еднолично дружество на БУЛПРОФОР по 
търговския закон, за реализация на стопанските дейности на сдружението, в т.ч. за 
организация и провеждане на изложения за горска техника и технологии, поддържане на 
горския портал на сдружението и др., които подпомагат изпълнението на целите и задачите 
на БУЛПРОФОР. 

10. Други организационни въпроси, в т.ч.:  
10.1. Приемане на актуализирани текстове на основни документи на БУЛПРОФОР: „Концепция-
Модел за развитие на частната горска консултантска система на професионалните лесовъди и 
горски предприемачи” и „Вътрешен устройствен правилник”. 
10.2. Решение за членство на БУЛПРОФОР в НПО „Технологична платформа за българския 
горски сектор”.   
10.3. Решение за промяна на възнаграждението на Изп.Секретар 
10.4. Информация за избора на отговорник по проектите за кандидатстване по оперативни 
програми за финансиране от европейските фондове. 
10.5. Информация за учредяването на нов клон на БУЛПРОФОР – клуб „Център по 
инвентаризация и лесоустройство на ГФ” с участие /колективно и индивидуално членство/ на 
фирмите по лесоустройство и др.регистрирани физ.лица.   
 
 Предложени бяха от Председателя на БУЛПРОФОР да се разгледат в т.10 (общи още 
следните два въпроса: 
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10.6. Информация за дейностите по поддръжка на системата по ISO 9001:2000, от доц. Васил 
Стипцов. 
10.7. Информация за Седмица на гората, чествания, семинар, място за провеждане и т.н...., 
представители, които да дойдат на официалното откриване на 07.04.2008 в Операта, както и на 
Хепънинга в Южния парк на 06.04.08. 
 
 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 (36слайда) 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 основни дейности, чието сертифициране по ISO 9001:2000 е факт вече почти от 1 
година. В тази връзка  
Общото събрание на Булпрофор, след гласуване с единодушие  
РЕШИ:  
1. Приема Отчета на Управителния съвет за едногодишната дейност на 
БУЛПРОФОР през 2007 година. 
 
По т. 2. от дневния ред: 

 Председателя на Контролния съвет г-н Трайко Трайков прочете доклада на 
комисията с финансовите резултати за 2006 год, чийто израз са представените форми на 
баланса и на отчета за приходите и разходите на сдружението – сума по Баланса и 
Пасива – 12 х.лв, по Отчета за приходите и разходите – 33 х.лв разходи и 27 х.лв 
приходи. Обсъдиха се и данните в справката за неокончателно счетоводно 
приключване на финансовата 2007 год. Наблегна се на обстоятелството, че след две 
години приключване на загуба, сега за 2007 год се очертава спиране на тази тенденция.   

 
В тази връзка Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване с единодушие  

РЕШИ: 
2. Общото събрание приема финансовите резултати отразени в  баланса и 
отчета за приходите и разходите на БУЛПРОФОР за 2006 год, както и справката 
за неокончателното счетоводно приключване на 2007 год. 
 
По т. 3. от дневния ред: 

Председателят на УС г-н Антоний Стефанов представи предложение за основните 
насоки на дейността на БУЛПРОФОР през 2008 година. Планът за действие отразява 
стремежът за поддържане и усъвършенстване на трите основни дейности от Системата 
за управление на качеството на БУЛПРОФОР, а именно: издателска дейност, 
професионално обучение и квалификация и даването на консултации. Направиха се 
още предложения, в посока: 1) Станислав Банчев: по-активна, дори агресивна дейност 
от страна на нашите членове във връзка с записаната дейност по създаване на Местни 
Инициативни Групи (МИГ), защото те ще имат много важно значение, вкл.за горския 
сектор по места и също, защото там ще има специално отпуснати средства. 2) Анелия 
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Почеканска, Станка Насташова: съвместна дейност с НСНСГ „Горовладелец” и нашия 
ГИЦ в Чепеларе за активиране и съдействие работата на новоучредяващия се Учебен 
център по горско стопанство в града. Също се изтъкна желанието на Горското училище 
в гр.Чепеларе да се приеме за член на нашето сдружение, респ. на „Центъра за 
насърчаване на професионалното обучение и квалификация за дейности в горското 
стопанство” на Булпрофор. 3) В.Стипцов: да се подсили и обърне особено внимание на 
инициативата на БУЛПРОФОР от предишното ОС, за организиране на атестационни 
програми за периодическо сертифициране на лесовъди и предприемачи по 
предварителни програми и курсове за обучение. Тази тенденция все по-силно се налага 
в Европа и там в момента се подготвя общ сертификат (EFECT), който ще валидизира 
уменията на предприемачите за цяла Европа. 4) В.Стипцов: Да създадем горска група 
по сертификация по ИСО, което да правим чрез Булпрофор. В горския сектор липсват 
такива специалисти (профилирани) и това е възможност, която трябва да използуваме. 
Ние имаме вече 6 души експерти – водещи одитори, така че сдружението може да го 
предлага като активност, като взима за себе си процент от възнаграждението. 
Общото събрание на Булпрофор след гласуване с единодушие 
РЕШИ:  
3. Приема Планът за действие на БУЛПРОФОР за 2008 год, с направените четири 
допълнения.   
 
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.  Показани са отстрани (в т.ч.) разходните суми, които вече са договорени по линия 
на ГТЦ финансирането, на обща сума от 35000 лв.  За тях все още не се знае каква част 
ще се финансират чрез сметката на БУЛПРОФОР, и каква част директно на 
изпълнителите. Иначе бюджета е балансиран, а очакванията са съобразно досегашното 
изпълнение. В тази връзка  
Общото събрание на Булпрофор след гласуване с единодушие 
РЕШИ:  
4. Приема Бюджета за изпълнението на предвидените дейности през 2008 година.  
 
По т. 5. от дневния ред:  „Приемане на промени в Устава на БУЛПРОФОР”,  се 
обсъдиха предложените изменения в Устава на БУЛПРОФОР, които бяха изпратени 
предварително с поканата до всички членове и са в следните посоки: 

1-во:  Промяна в правомощията на УС, с което се цели постигането на по-голяма 
оперативност на управлението. Така например досега решения за решение за 
дължимостта на членски внос от определени групи членове, за размера на 
възнаграждения на работещите в сдружението лица, участието (членство) в други 
организации, се е взимало с решение на Общото събрание, т.е. на определена дата 
веднъж годишно, което досега е препятствало взимането на оперативни решения в 
течение на годината (напр.за актуализация на РЗ на изп.секретар). 

 2-ро: Редакционни промени във връзка с приемането на нов Етичен кодекс.   
3-то: Допълнение относно взетото решение за учредяване на фирма по Търговския 

закон с едноличен собственик – БУЛПРОФОР.   
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След станалите разисквания и направените редакционни бележки по някои от 
текстовете, 
Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване с единодушие 
РЕШИ:  
5.1. Одобрява направените изменения и допълнения, като приема този УСТАВ на 
Сдружението с нестопанска цел  “БУЛПРОФОР”, в това число и промените в 
правомощията на Управителния съвет за сметка на тези на Общото събрание. 
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. 
 
По т.6. от дневния ред: Освобождаване и избор на нови членове на управителния 
съвет. 

Първо се докладваха постъпилите отводи (молби за освобождаване) на членовете на 
УС инж.Боряна Георгиева – Зам.Председател на сдружението (по здравословни 
причини) и на инж.Румен Райков – поради прекалена заетост. 
Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване с единодушие 
РЕШИ:  
6.1. На основание на чл.35, ал.3 от Устава, освобождава досегашните членое на 
Управителния съвет  Боряна Ангелова Георгиева, ЕГН: 7109275371  и Румен 
Йосифов Райков , ЕГН: 5301226409   
 

Второ от името на УС, Председателят на БУЛПРОФОР предложи за нови членове 
на мястото на освободените за остатъка от мандата, т.е. за две години, следните членове 
на БУЛПРОФОР: 

1. Станка  Иванова Насташова - Уюрова, която на последните избори остана с 1 
глас под летвата (8-ия класирал се) 

2. Даниела Георгиева Петкова, всички познават досегашния секретар на 
сдружението. 

 Други предложения не се направиха.  
 В тази връзка се подложи на гласуване и се прие единодушно гласуването за 
новите членове на УС да бъде явно. 
 
Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване с единодушие 
РЕШИ:  
6.2. Избира на основание чл.24, т.2 и във връзка с чл.35, ал.3 от Устава за нови 
членове на Управителния съвет на БУЛПРОФОР, следните лица: Станка Иванова 
Насташова-Уюрова, ЕГН 6807036031 и  Даниела Георгиева Петкова, ЕГН 
7107119132. 
 
 
По т.7. от дневния ред: Приемане на нов Етичен кодекс, който заменя нашата „Харта 
за професионално поведение и принципи на работа на частно-практикуващия лесовъд”, 
приета от ОС на 23.05.2001 год. Кодексът вече е познат на членовете, тъй като беше 
изпратен още с поканите за ОС. В дискусията се изтъкна, че всички останали от 
горския сектор, вкл.служителите по горите трябва да имат подобни документи. Каза се 
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също, че Държавната агенция по горите трябва по някакъв начин да отчете факта, че 
членовете на БУЛПРОФОР имат приет такъв документ и трябва да се ползуват от 
някаква преференция, напр. при участието в конкурси за държавни поръчки, или за 
дейности в горите. 
Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване, единодушно 
РЕШИ:  
7.1. Приема „Етичен кодекс за професионално поведение на частнопрактикуващия 
лесовъд и горския предприемач член на БУЛПРОФОР”, който заменя досегашната 
„ХАРТА за професионална етика и принципи на работа на частнопрактикуващия 
лесовъд”.  
7.2. Избира за председател на Комисията по професионална етика и лоялност към 
БУЛПРОФОР  г-н Йордан Трендафилов Терзийски  
 
По т.8. от дневния ред:  по изграждането на капацитет за организация и провеждане на 
международно изложение на горска техника и технологии от БУЛПРОФОР. Това 
предложение се бсъди в светлината на решението, което предстои да се вземе също 
днес, това за учредяване на собствена фирма – ЕООД. Дискусията фактически беше 
обща по двата въпроса, но по тази т.8, 
Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване, с единодушие 
РЕШИ:  
8. Приема БУЛПРОФОР да организира самостоятелно или съвместно с други 
юридически лица на периодични изложения на горска техника и технологии в 
България. 
 
 
По т.9. от дневния ред: Приемане на решение за учредяване на собствено еднолично 
дружество на БУЛПРОФОР по Търговския закон, за реализация на стопанските 
дейности на сдружението, в т.ч. за организация и провеждане на изложения за горска 
техника и технологии, поддържане на горския портал на сдружението и др., които 
подпомагат изпълнението на целите и задачите на БУЛПРОФОР. Някои от мотивите на 
УС, които се изтъкнаха бяха в посока, че е необходимо стопанската дейност да се води 
по икономически критерии, а нестопанската – сдружението да развива с още по-голям 
размах, без да се раздвоява. Освен това очакваме ЕООД-то да осигурява нашата 
финансова стабилност, особено след приключване на ГТЦ през 2009 год. (сега, както е 
видно от счетоводните отчети, голяма част от активностите ни са благодарение на 
финансирането от тях, както и от спонсорство). Докога ще продължаваме така. Как ще 
изпълним нашите намерения за развитие на Горската мрежа, Центровете и изобщо 
нашите дейности, постигане на цели и т.н. Вярно е, че и сега не е забранено и 
сдружението ни може да върши стопанска дейност ... Да, но винаги ще бъдем много 
уязвими пред данъчните / кое е стопанска, кое е нестопанска дейност, напр. по 
издаването на брошури и рекламни м-ли за изложението, по изпращането/посрещане на 
делегации и т.н... много организационни дейности, които могат да се приемат двояко, 
т.е. винаги да се оборят от данъчните. Не искаме да стигаме до такива моменти и да 
взимаме чак тогава подобни решения. (както е ставало с други НПО, създали свои 
ЕООД). След така протеклата дискусия (мнения и коментари против предложението 
липсваха), 

 Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване, с единодушие 
РЕШИ:  
9.  Приема да бъде създадено търговско дружество с ограничена отговорност по 
чл.113 от Търговския закон, с наименование  „ТЕХНОФОРЕСТ България” ЕООД, с 
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едноличен собственик  БУЛПРОФОР – БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА 
ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ, 
със седалище в гр.София, капитал от 5000 лева и предмет на дейност:    
организиране и провеждане на специализирани изложения и панаири в страната и 
чужбина и участие в такива, самостоятелно или съвместно с други юридически 
лица; представителство и посредничество на чуждестранни специализирани 
изложения и организации в страната и чужбина; издаване и разпространяване на 
научно-техническа и икономическа литература и периодика, включително в 
електронен формат, в областта на горското стопанство, дърводобива и 
първичната преработка на дървесна и недървесна продукция от горите; 
провеждане на курсове за обучение и квалификация; консултации на физически и 
юридически лица;  самостоятелно или съвместно с други юридически лица 
участие в регионални и международни проекти,  включително такива 
финансирани от европейски фондове, както и всяка друга дейност, освен 
забранените от закона.  

Правата на Едноличния собственик да се упражняват от Управителният 
съвет, който ще има всички правомощия, предвидени в чл.137  във връзка с чл.147 
от Търговския закон, вкл. ще избира и назначава Управител на ЕООД. 

Упълномощава се УС на БУЛПРОФОР да подготви, приеме и внесе за 
регистрация в Софийски градски съд, Учредителния акт на ЕООД. 
 
По т.10. от дневния ред: се разгледаха въпроси и взеха решения, както следва: 
10.1. Приемане на актуализирани текстове на основни документи на БУЛПРОФОР: 
„Концепция-Модел за развитие на частната горска консултантска система на 
професионалните лесовъди и горски предприемачи” и „Вътрешен устройствен 
правилник”.  Новите текстове на двата документа бяха изпратени предварително и 
публикувани на Интернет страницата на сдружението. Дискусии липсваха. Всички са 
убедени във важността на двата документа за работата на сдружението, вкл. за новото 
наименование „Горска мрежа за консултиране и предприемачество”, което заменя 
досегашната „Консултантска система”, актуализираната органограма и т.н. 
Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване, с единодушие 
РЕШИ:  
10.1. Приема актуализираната „КОНЦЕПЦИЯ-МОДЕЛ за РАБОТА НА 
„ГОРСКАТА МРЕЖА ЗА КОНСУЛТАНТИРАНЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”, като 
основен документ на сдружението и модел за разгръщане на дейността на 
БУЛПРОФОР на регионално и местно ниво. 
10.2. Приема актуализирания „Вътрешен устройствен правилник” на 
БУЛПРОФОР. 
 
По т.10.2 – взимане на решение за членство на БУЛПРОФОР в НПО „Технологична 
платформа за българския горски сектор”, ОС беше информирано от Председателя. ОС 
обаче реши да не гласува това предложение, тъй като вече е упълномощило 
Управителния съвет да вземе това решение, на база променения Устав по т.5, тук по-
горе.  
 
 По т.10.3. относно взимане на решение за размерът на основното трудово 
възнаграждение на Изпълнителния секретар на сдружението да бъде в размер на 3 МРЗ, 
ОС беше информирано от Председателя. ОС обаче реши да не гласува това 
предложение, тъй като вече упълномощи Управителния съвет да вземе това решение, 
на база променения Устав по т.5, тук по-горе. 
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  По другите подточки на т.10 на Дневния ред, информацията беше 
докладвана и съответно изслушана от членовете. По тези точки не се е предвиждало и 
не се взеха решения от ОС. 
 
 
Приложение № 1   „Списък на членовете на БУЛПРОФОР гласували решенията на 
Общото събрание и приели актуализирания устав” 

 

 

 

 
 Заверили : ______________       _________________             ______________ 
         Протоколчик:        Председателстващ ОС:                Председат.Мандат комисия:  

        /Даниела Георгиева/        /Румен Райков/                 /Йордан Терзийски/ 
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