
П Р О Т О К О Л 
ОТ  

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР 
 

 
 
Днес, 22.02.2008 г. в гр. София, ул. Владайска 29, от 12 часа, в офиса на сдружението се състоя 

заседание на Управителния съвет на БУЛПРОФОР в състав: 

1. Антоний Стефанов Стефанов, 

2. Йордан Трендафилов Терзийски, 

3. Димка Иванова Радославова, 

4. Васил Христов Стипцов,  

5. Хинко Гечев Гечев, 

6. Даниела Георгиева Петкова, 

7. Станка Иванова Насташова - Уюрова. 
 

Заседанието протече при следния  
 

Дневния ред: 
 

1. Избор на Зам.председател на сдружението, подписване на спесимен за СГС; 
2. Взимане на решение за възнаграждението на изп.секретар (проекторешението от ОС); 
3. Взимане на решение за членския внос на някои от категориите членове (проекторешението от 

ОС); 
4. Определяне на време, място и теми за пролетния семинар на Булпрофор; 
5. Програма за честванията на С-ца на гората, в т.ч.: писмо-покана до ГИЦ за номинация на 

кандидати за годишните награди „За особени заслуги в лесовъдската практика”, писмо до 
евентуалните/ възможните спонсори; отпадане на наградите в категория „За особени заслуги в 
подкрепа на горските предприемачи”; 

6. Покана към ASFOR (румънската организация на предприемачите) за посещение на 
представители на тяхното ръководство в България през С-ца на гората, за осъществяване на 
професионални контакти и обмяна на опит, вкл. по организацията и провеждането на изложение 
за горска техника. 

7. Информация за проведения контролен одит по  ISO 9001-2000 от Муди-Интернешънъл;  
8. Взимане на решение за начин на реализация на издадените през минали години бюлетини; 
9. Взимане на решение за членство на БУЛПРОФОР в „Технологична платформа базирана на 

горския сектор в България” ; 
10. Приемане на нови членове на сдружението; 
11. Други организационни, в т.ч.: финансови ресурси за учредяването на ЕООД-то на БУЛПРОФОР 

„ТЕХНОФОРЕСТ” и  бъдещия управител 
 

 
На своето първо заседание след проведеното на 31.01.2008 год Общо събрание, УС на БУЛПРОФОР се 
събра в своя обновен състав. След станалите разисквания по точките от дневния ред, се взеха следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 

1. По Първа точка от дневния ред относно избора на заместник председател на УС се разискваха 
какви са най-общо неговите функции съгласно Устава, и какви най-често се налага те да бъдат, 
съобразно досегашната практика. Направиха се две предложения – за доц. Васил Стипцов (от 
Йордан Терзийски) и за инж.Димка Радославова (от инж.Даниела Петкова). Номинираните 
изказваха свои съображения дали и доколко могат реално да са полезни, а Председателят 
изтъкна, че на сдружението ни за този пост е необходим човек с безспорен авторитет и 
досегашен принос (награди, сертификати, успешен мениджмънт на частна предприемаческа 
фирма и т.н.). Единодушно, членовете на УС взеха следното решение: 
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1.1. На основание чл.35, ал.2 от Устава на БУЛПРОФОР, във връзка с Решение № 6.1 на 

Общото събрание на сдружението от 31.01.2008г., се избира за Заместник 
председател УС на БУЛПРОФОР г-жа Димка Иванова Радославова, ЕГН 5103225338 

 
2. По Втора точка от Дневния ред, относно определяне размера на възнаграждението на 

изпълнителния секретар на сдружението (Съгласно новите промени в Устава, по този въпрос 
вече се произнася УС, а не ОС на БУЛПРОФОР.) Разисква се обвързаността на това решение с 
вече приетия от ОС бюджет за 2008 год – дали и доколко ще можем да изпълняваме едно 
увеличение от 2хМРЗ на 3хМРЗ, в предвид на тежкото ни моментно финансово състояние. 
Обясни се от Председателя, че в бюджета е предвидено такова увеличение, както и още 
средства за счетоводното обслужване. Единодушно, членовете на УС взеха следното решение: 

 
2.1. Определя се възнаграждението на Изпълнителния секретар на сдружението да 

бъде в размер на три минимални работни заплати (или сума равняваща се на 660 
лв) 
 
 

3. По Трета точка от Дневния ред, се обсъдиха разискванията на ОС на 31.01.2008г, относно 
редуциране размера на членския внос за някои групи членове на сдружението. В основни линии 
казусът е да се даде възможност, чрез разширяване на ветрилото, членския внос да не бъде 
бариера за някои групи наши членове и потенциални такива. Същевременно се изтъкна, че 
сумата от 60 лева не чак толкова голяма. Също и за юридическите лица – професионалните 
гимназии, които са ни членове. Много ли са за тях 150 лева, или не са, как ще ги плащат, от 
какви пера и т.н. Единодушно, членовете на УС взеха следното решение: 
 

3.1. На основание чл.53, ал.4 от новоприетия Устав на БУЛПРОФОР, се приема 
редуциран размер на членския внос от 12 лева за следните групи членове на 
сдружението физически лица: пенсионери, които не упражняват активна 
лесовъдска практика; един от членовете на семейство по техен избор, когато и 
двамата са членове на сдружението и студенти.   

 
4. По Четвърта точка от Дневния ред, се обсъдиха времето, мястото и темите на пролетния 

семинар на БУЛПРОФОР (досега винаги през С-ца на гората). Изтъкна се, че семинара беше 
единия /деловия/ повод, но освен това хората са идвали, за да се видят точно през тази с-ца на 
гората, и за да я честваме в нашия професионален кръг (със/без залесяване). Отчете се също, 
че за много от нашите колеги, точно тогава служебните им ангажименти са много и сериозни 
(основно за лесокултурните дейности), което ги възпрепятства, вкл. много лесовъди са канени 
от структурите на НУГ/ДАГ на местни чествния. Темите за семинара ще се вземат от 
изработената на база събрани предложения „Годишна програма за провеждане на обучения от 
БУЛПРОФОР”. С предимство, дори изпреварващо да се направи презентация-обучение на/по 
наредбите регламентиращи финансирането по Програмата за развитие на селските райони. 
Единодушно, членовете на УС взеха следното решение: 

 
4.1. Традиционния пролетен семинар – курс за квалификация и обучение на 

БУЛПРОФОР да се проведе в средата на м.май (след празниците), по тематика 
съгласно Годишната програма, на място което да предоставя всички необходими 
условия, съобразено изискванията на спонсорите от ГТЦ (Проект „Родопи”). 

 
5. По Пета точка от дневния ред, членовете на УС обсъдиха възможните варианти за честване на 

Седмица на гората и годишните награди, които ще се връчват и тази година съвместно с ДАГ и 
СЛБ по време на официалното честване. БУЛПРОФОР носи отговорността по две от наградите 
(вкл. тяхното финансиране – тези за най-добра лесовъдска практика, и тези за най-добра горска 
фирма). Изтъкнато беше и се предложи, БУЛПРОФОР да инициира за следващите години, да 
няма подгласници за никоя от категориите награди. Т.е. да има само един награден със 
статуетка – носителя на голямата награда – „За особени заслуги в лесовъдската практика” . 
Председателя запозна членовете и се обсъдиха подробности от текстовете на поканите до 
спонсорите на наградите, както и до нашите ГИЦ и до членовете (за новия начин и място на 
честване - в деня на официалното откриване на Седмица на гората в София). Обсъди се и нов 
вариант на честване от БУЛПРОФОР – участие в празник на открито в Южния парк в София на 6 
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април, в самото откриване на Седмица на гората, на 7 април в Нац.Опера и коктейл/вечеря за 
членове на БУЛПРОФОР и гости в подходящ ресторант в гр.София. В този ред на мисли, с 
единодушие членовете на УС взеха следните решения: 
 

5.1. Да се поканят членовете на БУЛПРОФОР за официално честване на Седмица на 
гората да участват в празника на открито на 06.04.2008 год, организиран от ДАГ, 
както и в организираните от БУЛПРОФОР: i) празничен коктейл/вечеря на 07.04.2008 
год с наградените и номинираните лесовъди и горски фирми, гости – 
представители на ДАГ, браншови и неправителствени организации и др, ii) на общ 
семинар по много важна за цялата лесовъдска гилдия тема (напр. за европейските 
фондове) на 08.04.2008 год. –сутринта. Финансирането на организираните от 
БУЛПРОФОР мероприятия, ако не се осигурят пари от спонсори, да бъде чрез 
вноски на участниците – членове на сдружението. 

5.2. Да отпадне занапред и да не се връчва през 2008 г, категорията награди на 
БУЛПРОФОР „За особени заслуги в подкрепа на частнопрактикуващите 
лесовъди и горски предприемачи”.  

 
 

6. По Шеста точка от дневния ред, Председателят представи пред останалите членове на УС 
разговорите проведени с председателя на румънската организация на предприемачите относно 
техния опит по организацията и провеждането на изложение по горска техника в Румъния, и че 
ще бъде полезно да се запознаем с техния опит в тази посока и в други направления, като 
напр.издаването на лицензи за горските предприемачи. Единодушно, членовете на УС взеха 
следното решение: 
 

6.1. Да се покани председателя на румънската предприемаческа организация ASFOR, 
заедно с още 2-ма техни представители за честванията през Седмица на гората или 
по друго удобно за тях време, за осъществяване на професионални контакти и 
обмяна на опит. Част от разноските по тяхното пребиваване могат да се поемат от 
БУЛПРОФОР при наличие на свободен финансов ресурс. 

 
 

7. По Седма точка от дневния ред, относно резултатите от проведения на 21.02.2008 год, 
Контролен одит на системата за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2000 от 
одитиращата организация Муди-Интернешънъл, докладваха водещите одитори и членове на 
УС: инж.Йордан Терзийски (Представител на ръководството), доц.Васил Стипцов (вътрешен 
одитор на СУК на сдружението) и инж.Даниела Петкова (текущо поддържане на СУК). 
Резултатите от контролния одит са много добри за нас. Повдигнато е едно Искане за 
коригиращо действие /ИКД/, във връзка с което се объди и предложи на УС да утвърди 
разработения от ИС и утвърден от ПР План за изпълнение на ИКД. Беше разяснено, че е 
необходимо да се направят промени в Работна процедура РП 5-1 „Вътрешни одити” , както и в 
свързаните с нея основни документи. Водещия одитор от Мууди-Интернешънъл, препоръча, тъй 
като сме сравнително малка организация (с малък персонал и производство), сами да си 
облекчим поддръжката на системата, като премахнем някои излишни документи и процедури 
или преработим съществуващите, така, че те реално да съответстват на нашата дейност.  
Имаме капацитета (5-ма водещи одитори-членове на Булпрофор) да го направим без чужда 
помощ. Във връзка с тази препоръка, членовете на УС с единодушие приеха следните решения: 
 

7.1. УС утвърждава Плана за изпълнение на ИКД, повдигнато на Контролен одит от 
21.02.2008г., съставен от ИС и утвърден от ПР на СУК в Булпрофор. 

 
7.2. Възлага на ПРи ИС да направят промени и в други процедури с цел облекчаване 

поддръжката на системата и нейното по-пълно съответствие със специфичната дейност 
на сдужението. 

 
 

8. По Осма точка от дневния ред, Изпълнителният секретар и член на УС инж. Даниела Петкова, 
запозна членовете на УС с реалната картина като брой издания, които са се натрупали в офиса 
на БУЛПРОФОР, и които от месеци не можем да реализираме. Това силно рефлектира и върху 
финансовото състояние на сдружението, тъй като бюджета остава неизпълнен по отношение на 
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предвидените по това перо приходи. Нямаме засега пряк достъп до големия брой горски 
предприемачески фирми, но за съжаление и ДЛ/ДДивС също не проявяват интерес, или по-
скоро не им се разрешаваше да купуват свободно издания (?!), колкото и да са те актуални и 
интересни като заглавия и съдържание. Изключение прави заявката на ДАГ за  3бр. заглавия 
(общо 645 бр.книжки от 2006 и 2007 год), които сме в процес на издължаване. УС вече се е 
произнасял по подобен въпрос, в смисъл да не се подаряват нашите издания, а да се продават, 
тъй като за нас това е един от малкото приходоизточници, решаващи за издръжката. Направиха 
се предложения, в т.ч: да се занесат за продажба в книжарницата на ЛТУ и др.п, да се продават 
на празника на открито в Южния парк на 06.04.2008 преди С-ца на гората, да се изпратят с 
фактури на ДЛ/ДДивС и да се чака те да ги заплатят, както сме правили преди. Една възможност 
в тази насока беше и изложението „Природа, лов и риболов-2008 год, през м.март, но 
досегашния опит е показвал, че за там цената излиза висока и мероприятието не може да се 
рентира с осъществените продажби. Остава валидно и Решение № 2.1. на УС от 12.12.2007 год 
за предложение пред ДАГ за нови взаимоотношения и съвместни действия по разпространение 
на издания и организацията на курсове за обучение на лесовъди, за които дейности 
БУЛПРОФОР е сертифицирано по  ISO  9001:2000. 
 

 
9. По Девета точка от дневния ред, Председателят на УС представи пред останалите членове 

фактите около учреденото в края на 2007 год. ново сдружение за горския сектор с наименование  
„Технологична платформа базирана на горския сектор в България”. Изтакнаха се учредителите 
на това сдружение – основно фирми от кръга на Асоциацията на ползувателите (т.нар.големи 
ползуватели), с председател Красимир Дачев, но също и сдружението ГОРОВЛАДЕЛЕЦ, 
Института за гората, Свилоза и др. по-малки фирми. ДАГ първоначално стимулира и бе сред 
инициаторите на процеса по създаването на това сдружение (първата среща се състоя там 
на...2007 год). Прочетоха се целите, задачите и предмета на дейност на новото сдружение. 
Видно е, че те в голяма степен се покриват с тези на БУЛПРОФОР, което не знаем засега в 
конкуренти ли ни превръща един на друг, или в какво? Дори на полето за участие-
кандидатстване по проекти за финансиране от европейските фондове, ние пак можем да си 
партнираме, независимо дали сме членове на това сдружение или самостоятелно, тъй като 
имаме общи интереси – особено в посока утвърждаване на нови технологии и практики в 
горското стопанство. Не се е възприело при учредяването на новото сдружение, предложението 
на Председателя на БУПРОФОР, в него да могат да членуват само сдружения, а не и фирми, 
тъй като по този начин допълнително се размиват нещата. Такова е било и предложението на 
БКДМП, изразено от председателя Калин Симеонов. Болшинството от членовете на УС на 
БУЛПРОФОР изразиха мнение, че на този етап нищо не налага спешно да ставаме членове на 
сдружението. 
 

 
10. По Десета точка от дневния ред,  членовете на УС обсъдиха постъпилите заявления на 

кандидати за членство в БУЛПРОФОР. След обсъждане и гласуване единодушно от членовете 
на УС се прие следното решение:  
 

10.1.  Приемат се за нови членове на БУЛПРОФОР, на основание на чл.11, във връзка с 
чл.9 ал.1, т.1 и т. 2.2 и на чл.10 от Устава на БУЛПРОФОР, следните кандидати: 
 

  1. Струмка Манасиева Котова от гр.Несебър, 
  2. Цанко Иванов Николов от гр. Добрич, 
  3. Йордан Тодоров Руснаков от гр. Сливен. 

 
 

11. По Единадесета точка от дневния ред, членовете на УС обсъдиха основно въпроси касаещи 
взетото от ОС на 31.01.2008 год решение за учредяване на Еднолично търговско дружество на 
БУЛПРОФОР „ТЕХНОФОРЕСТ” ЕООД. По конкретно се дискутираха възможни варианти и лица 
за назначаване за управител на фирмата, какъв договор да бъде сключен с него, за какви 
дейности. От друга страна се обсъдиха и варианти за набиране на капитала. За съжаление не 
сме предвидили на ОС да дискутираме и вземем решение за набиране на допълнителни 
парични средства от членовете ( в размер напр. = на един членски внос или дори по-малко). 
Затова остават вариантите – заем от членове, или издаване на своеобразни копюри /книжа-
разписки/ срещу бъдещо задължение на БУЛПРОФОР срещу обозначения върху книжата 
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паричен еквивалент – стойност/цена) да предостави определен брой свои книги. В крайна 
сметка УС остави инициативата на Председателя, да се постъпи и по двата начина, съобразно 
обстоятелствата. 
 

Подписали настоящите решения, членовете на Управителния съвет на БУЛПРОФОР: 

 

 

Антоний Стефанов Стефанов_______________         Даниела Георгиева Петкова______________  

 

 

 

Йордан Трендафилов Терзийски_______________     Димка Иванова Радославова ___________ 

 

 

 

Станка Насташова-Уюрова______________________      Васил Христов Стипцов__________________ 

 

 

 

 Хинко Гечев Гечев ________________ 
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