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  П Р О Т О К О Л 
ОТ  

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР 
 

 
 
Днес, 01.06.2009 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  

 
Дневeн ред: 

 

1. Информация за състояли се през последните месеци събития свързани с горския сектор и с 

активното участие на БУЛПРОФОР (позиции и предложения на БУЛПРОФОР във връзка с 

кризата в горския сектор, новото законодателство, чужди проекти, работни групи и др. 

инициативи). докладва инж. Антоний Стефанов. Повечето материали са публикувани на нашата 

интернет страница)  

2. Икономическо и финансово състояние на БУЛПРОФОР към средата на 2009 год (разбор на 

ситуацията, прекратяване и сключване на нов договор със секретаря на сдружението – 

Даниела; нови Предложения и пр. докладва Антоний Стефанов и Даниела Петкова 

3. Предстоящи участия на членове на УС в международни форуми – на Конгреса на ЕСЛ в Полша и 

в М/нар. Изложение Елмия в Швеция. Потенциална възможност за организиране на посещение 

в Австрия и Чехия, при наличие на желаещи. докладва инж. Антоний Стефанов. 

4. График за срещи по проекта КОМФОР за разпространение на възприетите инструменти 

(А.Стефанов и Хинко Гечев) 

5. Приемане на предложение за откриване на нов регионален ГИЦ в гр. Сливен (с фирма Равена 

лес ООД). Закриване на недействащи ГИЦ 

6. Приемане на нови членове (физически и юридически лица). 

7. Разни, в т.ч. .......................... 
 
Разискванията по точките от дневния ред, и решенията по някои от тях, бяха както следва:   

1. По Първа точка от дневния ред,  
След разискванията, присъстващите членове на УС, единодушно се обединиха около  
следните РЕШЕНИЯ: 
 
2. По Втора точка от дневния ред след доклада на ИС и Председателя за липсата на 
финансови средстава за погасяване на преките разходи за издръжка на офис, заплати и 
т.н. и по предложение на ИС Даниела Петкова УС  взе  
следното РЕШЕНИЕ: 

1. Считано от 12.2008г се намалява възнаграждението на ИС от 3 МРЗ на 1.5 
МРЗ 

2. От 01.06.2009г. да се прекрати временно трудовият договор на ИС и да се 
премине към граждански договор при необходимост и финансова 
възможност 
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3. . По Трета точка от дневния ред УС упълномощава доц Стипцов да представи 
Булпрофор на 17-я конгрес на UEF в Полша, разходите за което са осигурени от ГТЦ. 

 
4. . По Четвърта точка от дневния ред 
 
 
 
5. . По Пета точка от дневния ред УС приема предложението за откриване на ГИЦ в гр. 
Сливен. Поради затрудненото фин. с-е се предложи изработката на табелата за ГИЦ да 
бъде извършено отсамата фирма. В тази връзка УС се прие следното решение: 
 1. Да се сключи договор за сътрудничество Меморандум с Фирма „Равеналес 
 ООД с управител инж. Йордан Руснаков в гр. Сливен на първият възможен общ 
форум.  

 
6.   По Шеста 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: 

 
6.1. Изключва се от БУЛПРОФОР на основание чл.20 от Устава,  

1. Иван Кормушев 
     7 .  По Седма точка от дневния ред се коментира поканата до Булпрофор от ПГГС Хр. 
Ботев Велинград за честване на ......г от създаването на техникума и необходимостта от 
осигуряване на подарък/грамота/медал. 

......................... 
...................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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