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             П Р О Т О К О Л 

 
Днес, 26.01.2009 г. в гр. Троян, в конферентната зала на хотел Шато Монтен, ул. Стара 

планина 34, се състоя редовно Годишно Общо събрание на Сдружението с нестопанска цел 
– БУЛПРОФОР.   

В 10,00 часа на събранието присъстваха 45 /в т.ч. 17 души с пълномощни/ от общо 158 
членове на БУЛПРОФОР, които не формираха необходимия кворум от 50% + 1 (80 души) 
за провеждане на ОС и за взимане на предвидените решения. В 11,00 ч. броят на 
присъстващите членове беше 48 души, което също не формира първоначално изискуемия 
се кворум, но на основание чл.29, ал.2 от Устава на сдружението, във връзка с чл.27 от 
ЗЮЛНЦ, се приема за достатъчен за законното протичане на събранието.  

 
Събранието избра за председател г-н Васил Христов Стипцов с ЕГН 5311107243, за 

протоколист г-жа Станка Иванова Насташова с ЕГН 6807036031. За Председател на 
мандатната комисия се избра г-жа Даниела Георгиева Петкова с ЕГН 7107119132 и членове 
(преброители): Хинко Гечев Гечев с ЕГН 5602123068 и Йордан Трендафилов Терзийски с 
ЕГН 6008317266  

 
Събранието протече при следния съгласно предварително обявения от УС,  

 
ДНЕВЕН РЕД : 

 
1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2008 год) – А.Стефанов 
1.1. Изказвания и взeмане на РЕШЕНИЕ-1 за приемане на отчета 
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2007 год.) и справка за 

изпълнение на бюджета за 2008 год - Станка Насташова 
2.1. Изказвания и взeмане на РЕШЕНИЕ-2 за приемане финансовите отчети за 2007г. 
3. Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР за 2009 год – Дима Радославова 
3.1. Изказвания и предложения за включване на нови дейности: РЕШЕНИЕ-3 за 
приемане на Планът за действие за 2009 год. 
4. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2009 год. – Васил Стипцов 

 4.1. Изказвания/предложения и РЕШЕНИЕ- 4 за приемане на Бюджета за 2009г. 
5. Разни, в т.ч.:  
5.1. Информация за подготовката на „Националното изложение за лесовъдство, горска  
техника и технологии – «ТЕХНОФОРЕСТ-2009»; 
5.2. Възможности за финансовата стабилизация на БУЛПРОФОР;–членовете физически 
лица да трансформират членството си като субекти юридически лица, ако са предприемачи 
и/или имат свои фирми; възможности за участие/разработване на проекти по структурните 
фондове на ЕС; организиране на мобилни училища, курсове за мотористи /съвместно с 
г.училища и др.п. 
5.3. Разглеждане и приемане на РЕЗОЛЮЦИЯ на ОС на БУЛПРОФОР относно актуални 
въпроси от нашата практика, насоки за действие в условията на криза и др.п. 
5.4. Взимане на решение за актуализация на ИСО стандарта към изданието от 2009 год; 

 
След обсъждане и гласуване бяха приети единодушно следните 

 

        Р Е Ш Е Н И Я: 

По т. 1. от дневния ред: 
Председателя Антоний Стефанов направи презентация на Отчетния доклад (24 

слайда.) – предварително раздаден на присъстващите, заедно с Анексите към него и 
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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, сертифицирани по ISO 9001:2000. В тази връзка  
Общото събрание на Булпрофор с единодушие  
РЕШИ:  
1. Приема Отчета на Управителния съвет за едногодишната дейност на 
БУЛПРОФОР през 2008 година. ./ Анекс-1 към протокола 
 
 
По т. 2. от дневния ред: 

Поради отсъствие на Председателя на Контролния съвет г-н Трайко Трайков г-жа 
Станка Насташова Уюрова, член на УС прочете доклада на комисията с финансовите 
резултати за 2007 год, чийто израз са представените форми на баланса и на отчета за 
приходите и разходите на сдружението. Обсъдиха се и данните в справката за 
неокончателно счетоводно приключване на финансовата 2008 год.  

В тази връзка Общото събрание на БУЛПРОФОР единодушно 
РЕШИ: 
2. Общото събрание приема финансовите резултати отразени в  баланса и 
отчета за приходите и разходите на БУЛПРОФОР за 2007 год, както и справката 
за неокончателното счетоводно приключване на 2008 год./ Анекс-2 към протокола 
 
По т. 3. от дневния ред: 

Зам Председателят на УС г-жа Дима Радославова представи предложение за 
основните насоки на дейността на БУЛПРОФОР през 2009 година. Планът за действие 
и тази година е построен по обичайния начин, като отразява набор с основните 
дейности в петте насоки, а именно:  

- Организационна дейност на сдружението:  Горската мрежа за консултиране и 

предприемачество,    годишни награди и чествания, Система за управление по ISO 9001-

2000), чествания и награди,  

- Обучение и квалификация – Усъвършенстване на професионалните  умения ( 

семинари, вкл. по време на ТЕХНОФОРЕСТ-2009, курсове за квалификация и обмяна на 

опит),  

- Издателска дейност - изработка и издаване на справочници, бюлетини и други 

помагала за лесовъдската практика,  

- Консултантска дейност - работа във ведомствени и междуведомствени 

комисии, международни проекти и програми,  

- Партньорства с други браншови и професионални организации, със сдружения на 

собственици, международни връзки и сътрудничество   

Разискванията по предложената програма отразяваха мнения в посока на нейното 
олекотяване и приемане на по-реалистичен вид и съдържание, което трябва да се има 
впредвид за следващия път. С малките корекции, които бяха нанесени в хода на 
обсъжданията, Общото събрание на Булпрофор с единодушие  
РЕШИ:  
3. Приема Планът за действие на БУЛПРОФОР за 2009 год, с поправките които се 
отразиха в хода на обсъждането.  ./ Анекс-3 към протокола 
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По т. 4. от дневния ред: 
Г-н Васил Стипцов, член на УС представи предложение за бюджет на сдружението, 

който е съобразен с планът за действие. Изтъкнато бе, че приходите от стопанска 
дейност за 2009 год, са може би подценени и не надхвърлят нивото на предвидените 
разходи за стоп.дейност, т.е. липсва предвидена печалба от стоп.дейност, основно 
поради скромните резултати от 2008 год. Вероятно, ако всичко върви по план, може да 
се очаква приходите да са по-високи, респ. да доведат до повече и по-добро 
финансиране за заложените нестопански дейности, каквато е и логиката на нашето 
цялостно съществуване. 

Иначе бюджета е балансиран, а очакванията са съобразно досегашното изпълнение. 
В тази връзка  
Общото събрание на Булпрофор с единодушие 
РЕШИ:  
4. Приема Бюджета за изпълнението на предвидените дейности през 2009 година. 
./ Анекс-4 към протокола 
 
 
По т. 5. от дневния ред:   

5.1. Информация за подготовката на „Международното изложение за лесовъдство, 
горска  техника и технологии – «ТЕХНОФОРЕСТ-2009» изнесе Председателят Антоний 
Стефанов, който изтъкна, че на 22.01.09 год е сключен договор с Агенция 
БУЛГАРРЕКЛАМА за организация и провеждане на изложението на територията на 
Международния Интер-Експо Център в София, от 25 до 29.03.2009 год. На предходното 
ОС, сме взимали подобно решение (за самостоятелно или съвместно с друга отганизация 
провеждане на това изложение), а също и УС на своето последно заседание на 12.12.2008 
год беше уведомено за тази възможност. Изготвен е списък от ок.100 потенциални 
изложители – предимно български фирми, организации, институции, но така също и от 
чужбина. Презумпцията на УС беше, че е добро съчетаването – по едно и също време, на 
две изложения на горска тематика, или едновременно с «Природа Лов и Риболов» в 
Пловдив (преди седмица на гората, или едновременно с «Техномебел» в София. 
Запитването е било отправено и до двете институции (ИЕЦ и МПП), но отговор и готовност 
за сътрудничество сме получили единствено от ИЕЦ. Ние виждаме шанс в това 
едновременно провеждане на изложението, защото за време от 4-5 дни на дневен ред ще е 
целия горски сектор – от залесяване и горско планиране, през дърводобива и първичната 
преработка, новите технологии в ГС до готовия продукт на дървопреработвателите. Т.е. 
пълния производствен цикъл ще бъде представен. 
 
5.2. По възможностите за финансовата стабилизация на БУЛПРОФОР се направиха 
няколко предложения, които членовете на ОС обсъдиха и приеха. Възложи се на УС да 
предприеме мерки за тяхното реализиране, както следва:  
Общото събрание на Булпрофор с единодушие 
РЕШИ:  

5.1. Председателят на УС да подготви писмо-предложение до «Асоциация Общински 
гори», за сключване на споразумение по силата на което, общинските горски служби - 
членове на Асоциацията, да ангажират за реализация на дейности в техния общински 
горски фонд, ако изпитват такава нужда, с предимство частнопрактикуващите 
лесовъди и фирми, които са членове на БУЛПРОФОР. Същевременно определен 
процент (между 15 и 20% според вида и естеството на работата), да се превежда от 
възложителя директно на сдружението, за укрепване и поддържане на неговия 
капацитет за развитие в обща полза на членовете му.  
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5.2. УС в сътрудничество с нашите ГИЦ по региони, да предприеме действия за 
иницииране, организация и провеждане от името на БУЛПРОФОР на мобилни 
училища / курсове за обучение на мотористи (за работа с моторен трион) в 
различните региони.  
 
5.3. Във връзка с действащата система за управление на БУЛПРОФОР по стандарта ISO 
9001-2000, г-н Васил Стипцов поясни, че  имаме възможност сега да актуализираме нашата 
система за управление на качеството, съобразно новата версия на стандарта от 2008 год. 
Това може да направи той лично, като одитор към Муди Интернешънъл, вместо да се наема 
външен консултант, т.е. за нас ще бъде безплатно. В тази връзка  
Общото събрание на Булпрофор с единодушие 
РЕШИ:  

6. Да се актуализира Системата за управление на качеството на БУЛПРОФОР по 
стандарта ISO 9001-2000, съобразно новата версия на стандарта от 2008 год, което 
да се извърши от одитора на Муди Интернешънъл и член на УС на БУЛПРОФОР г-н 
Васил Стипцов. 
 
5.4. По тази точка (разглеждане и приемане на РЕЗОЛЮЦИЯ на ОС на БУЛПРОФОР 
относно актуални въпроси от нашата практика), Председателят на УС запозна 
присъстващите членове на ОС на БУЛПРОФОР с очерталите се през последните месеци 
основни проблеми във взаимоотношенията между наши членове – ЧПЛ / горски 
предприемачи с горската администрация. В тази посока е бил форума-среща в 
гр.Кюстендил на 08.01.2009 год, по инициатива на инж. Стефан Самаринов р-л на ГИЦ в 
този град. От тази среща сме излезли с много по-силни позиции отпреди, Меморандумът и 
Резолюцията от нея сме изпратили в ДАГ. Имаме сигнали, че нещо в тази връзка се прави, 
но и досега нямаме конкретен отговор или ясен сигнал, че по изброените нередности или 
по направените конкретни предложения са предприети някакви мерки от страна на ДАГ и 
РДГ. Същото е и с останалите сигнали които изпращаме до ДАГ. Т.напр. щеше да се прави 
(по наше предложение, което се възприе от ръководството на ДАГ) комисия за решаване на 
спорове и сигнали за нарушения, но и до сега няма реални резултати. Значи ние все 
изнасяме случаи на нарушения, които възпрепятстват ежедневната ни работа, даваме 
предложения, вкл. на промени в нормативната уредба, а от среща не срещаме адекватна 
реакция, освен извиненията, че настъпилите коренни промени изискват повече време за 
пренастройване на системата и работата на службите и служителите. 
 Именно поради тези обстоятелства, членовете на ОС се обединиха около няколко 
основни текста, които обобщават нашето общо недоволство. Също се изказаха 
съображения, като напр.: «Тонът не трябва да се смекчава, а напротив – да се засили 
остротата на цялото изложение»; «Резолюцията не трябва да има конкретен адресат, нея 
можем и трябва да я изпратим на много и различни адресати, а не само в ДАГ и др.сега 
посочени. Обезателно трябва да се изпратят до медиите. Трябва да се използува, че ще има 
смяна в ръководството на Комисията по земеделие и гори в НС, за да се отиде на разговор с 
новия председател, депотатът Юруков.»; «Не трябва да обобщаваме нещата, за бъде кратка 
резолюцията. Напротив, трябва да се изброят казусите, които най-силно засягат нашата 
дейност и пречат изобщо на предприемачеството.»; «Тъй като повечето медии не 
публикуват критични материали по адрес на властта, да се потърси Re: TV, TV Europa, и 
други, които са доказали своята обективност.” „Трябва да осигурим решаването на 4 
основни проблема, и тогава ще се реши и въпросът с по-осезателната подкрепа за нашето 
сдружение от страна на широките кръгове ЧПЛ и горски фирми. Това са: -1.решаване 
казуса с „Такса инфраструктура”, -2. безпроблемния достъп до електронните устройства, - 
3. коренната промяна на наредбата за лицензиране, по начин гарантиращ че няма да се 
регистрират и работят в горите фантоми и мъртви души (в буквален и в преносен смисъл), -
4. връщане забраната на служителите по горите да упражняват частна практика.” ; 
„Проблемите в горския сектор сега, са в резултат както на прилагането на лошия закон, 
така и в резултат не неговото неприлагане. Колкото и да не е съвършен законът е закон и 
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той трябва да се прилага, но сега сме свидетели точно на повсеместното ми погазване от 
страна на горските служби, РДГ, ДГС/ДЛС и от самите служители. Конфликтът на 
интереси заложен в закона е основната причина за всияки недоразумения.” След 
приключване на дискусиите по темата, 

. Общото събрание на БУЛПРОФОР единодушно 
РЕШИ:  

7. Приема текста на Резолюция на ОС на БУЛПРОФОР касаеща актуални проблеми 
от нашата практика, като упълномощава Председателя на УС да обобщи текста по 
който ще работят съвместно с инж. Дима Радославова и доц.Васил Стипцов. 
Документът да бъде разпространен до организации на заинтересуваните лица от 
горския сектор, правителствени и други институции, електронни и печатни медии, и 
ако се наложи до Европейската комисия . 

 
Поради приключване на дневния ред, председателстващият обяви събранието за 
приключено и го закри. 
  

 

 

 

 Заверили : ______________       _________________             ______________ 

         Протоколчик:        Председателстващ ОС:                Председат.Мандат комисия:  

        /С.Уюрова/         /В.Стипцов/                 /Д.Петкова/ 


