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П Р О Т О К О Л 
ОТ  

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР 
 

Днес, 19.03.2010 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. Васил Христов Стипцов,  

3. Даниела Георгиева Петкова, 

4. Димка Иванова Радославова, 

5. Йордан Трендафилов Терзийски, 

6. Станка Иванова Насташова - Уюрова. 

7. Хинко Гечев Гечев, 
 
 Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:  

1. Уточняване на сценария по честването на 10 годишнината на БУЛПРОФОР на 
24.03.2010 год, процедурата по награждаването и националния ГС семинар. 

2. Приемане на отчетни материали на УС и на проекто решения по дневния ред на ОС.  
3. Изпълнение на финансовата рамка и перспективи по бюджета до края на 2010 год.  
4. Проекто решение за ОС относно промяна на Устава на БУЛПРОФОР. 
5. Проекто решения за ОС относно избора на нов състав на Управителния съвет, 

Контролния съвет и за Председателя. 
6. Проекто решение за ОС относно допълнителни вноски по чл.52 от Устава.  
7. Проекто решение за ОС относно промени в членския внос. 
8. Проекто решение за ОС относно участие и членство на БУЛПРОФОР в бъдеща 

национална браншова организация в сектора „Горско стопанство”  
9. Утвърждаване на документация, необходима за ресертификацията по ISO-9001:2008. 
10. Подготовка и провеждане на Годишните награди на БУЛПРОФОР. Връчване на 

почетни награди 10 години БУЛПРОФОР. 
11. Приемане нови членове и изключване на нередовни членове. 

 
След обсъждане и гласуване единодушно от членовете на УС се прие следното  
 
По Първа точка , Председателя запозна присъстващите със сценария по честването с коктейл и 

приветствия, семинара с кръгла маса по Закона за горите, за който се очаква голям интерес и активно 
участие от различни заинтересувани страни, както и награждаванията, които ще протекат в изкл.кратък 
отрязък от време на 24.03.2010, между 13.30 и 17.00 ч, за когато е планирана Работната сесич на 
Общото събрание. 

 
По точка Втора до Девета (вкл.) Членовете на УС приеха с единодушие представените материали 

за общото събрание. 
 

 По Десета точка Членовете на УС обсъдиха материали въпроса за връчването на годишните 
награди „За особени заслуги в лесовъдската практика’2009г”, които тази година ще се връчват от 
БУЛПРОФОР. Отчете се, че тази година номинациите са направени само от членове на УС и липсват 
такива от другите организации. От телефонните  разговори се потвърждава обстоятелството, че кризата 
в сектора, в действителност е много по-голяма. Фирмите и частнопрактикуващите лесовъди през 2009 
год, са с много нисък обем на дейности, имат да събират големи суми неизплатени хонорари за услуги. 
Фирмите буквално сами отказват да бъдат номинирани поради опасността да бъде изпратено погрешно 
послание. Сектора през 2009 год и сега още повече е в криза, до голяма степен дължаща се на 
конфликта на интереси и нелоялната конкуренция от страна на ДГС/ДЛС.  
 В тази връзка, УС взе решение традиционните награди за 2009 година да се връчат не по 
досегашните показатели, като обем свършена работа, маркирани/добити кубици, направени оценки, 
консултации и т.н. през изтеклата година, а да се връчат на бележите и широко известни сред гилдията 
лица, които освен че имат интензивна горскостопанска/лесовъдска дейност през 2009 година, още имат 
и основополагащи и неоспорими заслуги в досегашната 10 годишна история на БУЛПРОФОР. 
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След обсъждане и гласуване единодушно от членовете на УС се прие следното  
РЕШЕНИЕ: 
 
2.1. Да се награди с Удостоверение  и СТАТУЕТКА  

     „За най-добра лесовъдска практика -2009”  
 инж. Даниела Георгиева Петкова, гр.София 

- за дейността й като ЧПЛ от гр.София, на договор към община Трън, с маркирани за сеч през 
2009 год 5000 м3 стояща маса) и 

- за нейната всеотдайна работа за БУЛПРОФОР през изтеклите 7 години като, Изп.секретар, 
П-л на ГИЦ „София” и като член на УС. 

 
2.2. Да се награди с Удостоверение  и СТАТУЕТКА  

     „Най-добър горски предприемач, фирма на 2009” 
 Фирма „Пролес-Инженеринг” ООД, гр.София 

- за дейността й в лесо- и лово-устройственото проектиране през 2009 година 
(инвентаризация и проектиране на кръгло 75000 ха), производство на горски клупи и други 
инструменти, и обслужването/актуализацията на собствения горски софтуер в повече от 100 
ДГС/ДЛС/ОГС  и 

- за нейната инициатива и безспорен принос за създаването и функционирането на 
БУЛПРОФОР,  с безрезервната подкрепа за неговия председател през изтеклите 10 години. 

 
2.3. Да се връчи Специална награда по случай 10 годишния юбилей на БУЛПРОФОР, 
Удостоверение и юбилеен почетен знак „Пано 10 години БУЛПРОФОР”  на следните лица 
със значима роля и принос за горското стопанство в България и/или за БУЛПРОФОР през 
последните 10 години: 
 

1. д-р инж. Меглена Плугчиева, съосновател на БУЛПРОФОР, бивш Зам.Министър 
по земеделие и гори, Посланик, Вицепремиер, депутат в няколко и сега в 41 НС, за 
нейната активна роля по иницииране проучванията на СБ и ЕБВР за състоянието 
на горския сектор в България през 2008 и 2009 г. 

2. проф. Иван Раев, бивш председател на КГ, за приноса му с проучванията в 
областта на климатичните промени и тяхното влияние за ГС; 

3. инж. Илия Симеонов, бивш председател на НУГ, допринесъл за консолидацията 
на цялата лесовъдска гилдия, вкл.на частнопрактикуващите лесовъди и на 
горските фирми и инициирал съвместното общо честване на Седмица на гората, 
включването на представителите на БУЛПРОФОР и на други НПО в различни 
комисии към НУГ и МЗГ; 

4. г-н Хенинг Твестен – р-л на ГТЦ към Посолството на Република Германия за 
подкрепата, която ГТЦ оказваше на българското ГС и на БУЛПРОФОР в периода 
на реституция на горската собственост и след това до 2009 год. 

5. Д-р Ценко Ценов – нач.отдел в ИАГ, за неговата подкрепа и роля в подобряване 
на климата и доверието между недържавните собственици на гори и  частно-
практикуващите лесовъди с горската администрация, за неговия съществен 
принос в подобряване на нормативната база по стопанисване на горите, в т.ч. и 
най-вече при подготовката на новия Закон за горите.  

6. Доц. Иван Палигоров – председател на СЛБ и Декан на ФСУ в ЛТУ, за неговата 
съществена роля за състоянието на взаимоотношенията в горския сектор и за 
приноса му към поддържане нивото на професионална подготовка на членовете 
на БУЛПРОФОР, за неговия съществен принос при изготвянето на редица 
нормативни документи за горския сектор, вкл. и на новия Закон за горите. 

7. Д-р инж. Тони Кръстев, бивш председател на НУГ и Координатор на работната 
група за изготвяне на нов Закон за горите, за неговия професионализъм и 
всеотдайност при осъществяване на тази високоотговорна задача. 

8. Инж. Стойчо Бялков – Директор на Дирекция „Гори” в ИАГ, за неговия съществен 
принос за установяването на баланс на интересите и добро стопанисване на 
горите в България.  

9. Доц. Георги Костов – Зам. Министър на земеделието и храните, за неговия 
научен принос за горскостопанската практика с разработката „Динамика на 
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горските ресурси”, за неговия кураж да ръководи горското ведомство в най-тежкия 
за него момент, както и за големия му принос и отговорност по приемането на 
новия Закон за горите. 

 
По Единадесета точка на основание на чл.10 и чл.11 от Устава на Булпрофор се 

приемат се за нови членове, следните кандидати: 
 

1. Десислава Петкова Петова от София 
 
Членовете на УС обсъдиха  списъка на нередовните членове  с неплатен членски внос. След 

направените разисквания се взе следното решение. 
 
Изключват се от БУЛПРОФОР на основание чл.20, ал.2 от Устава на БУЛПРОФОР, следните 
физически лица: 

1 Меглена Иванова Плугчиева 
  2 Михаела Христова Пиянкова 18 Цано Илиев Цанов 
3 Димитър Цветанов Иванов 19 Янко Симеонов Симеонов 
4 Иван Петров Иванов 20 Иван Борисов Стоянов 
5 Юлия Христова Христова 21 Ибрям Ахмед Гаваз 
6 Петко Кирилов Петков 22 Мирослав Лъчезаров Николов  
7 Любчо Петков Тричков 23 Михаил Петков Ганев 
8 Алеко Николов Динев 24 Петър Димитров Петров 
9 Милка Владимирова Джамбазова 25 Христо Любенов Георгиев  
10 Николай Рашков Шабанов 26 Ангел Георгиев Папукчиев 
11 Любен Иванов Любенов 27 Георги Боянов Църволанов 
12 Стефан Обрешков Ненков 28 Любен Стоев Илиев 
13 Александър Христов Мирчев  29 Цветелин Георгиев Миланов 
14 Антон Любомиров Славов 30 Иван Борисов Илиев 
15 Божидар Христов Добревски 31 Андон Атанасов Кисьов 
16 Василка Борисова Колчакова 32 Стефан Иванов Войнов 
17 Юрий Веселинов Николов 33 Румен Викторов Илиев 

 
 
 Подписали настоящите решения:    

 

 

Антоний Стефанов Стефанов________________Даниела Георгиева Петкова __________________ 

 

Йордан Трендафилов Терзийски________________Димка Иванова Радославова_____________ 

 

Станка Насташова-Уюрова____________________Васил Христов Стипцов_____________________ 

 

Хинко Гечев Гечев _______________________ 

 
 


