БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ
1303 – София, ул. “Пиротска” № 64; тел 931-17-74; факс: 986-67-81; www.bulprofor.org; E-mail: office@bulprofor.org

Изх. No 02 / 09.02.2013 г, София

До …………………………………….
Член на Булпрофор

ПОКАНА
за участие в
Редовно годишно Отчетно-изборно
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги и приятели,
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно Отчетно
– изборно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2012 год, което ще се проведе в Аулата на
Лесотехническия университет, бул. „Кл.Охридски” № 10 на 28 – февруари – 2013 г. / четвъртък / от
12.00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД
N

Продължит.
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15 мин
7 мин
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7 мин
40 мин

6

30 мин

Σ

2.00 часа

Точка от дневния ред на Редовната сесия на ОС / Докладчик
Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2012 год) – инж.А.Стефанов
Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2011 и 2012 год.)
Утвърждаване на насоки за дейността на БУЛПРОФОР за следващия мандат (2013-2015
г) и приоритети за 2013 год.
Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2013 год.
Освобождаване и Избор на нови членове на органите на БУЛПРОФОР:
5.1. УС, / 5.2. Председател, / 5.3. Контролен съвет.
Разни, в т.ч.:
6.1. Обсъждане и приемане на препоръчителни минимални цени за услуги
предоставяни от членовете на сдружението.
6.2. Обсъждане и приемане на РЕЗОЛЮЦИЯ на ОС на БУЛПРОФОР във връзка с
прилагания режим за регистрация за частна практика (ф. и ю. лица),
изпълнението на другите подзаконови актове, взаимоотношенията с ТП на ДП и
със структурите на ИАГ (инспектората по места) и по други актуални въпроси.
Общо /кръгло/

Кворума за събранието се брои от часа на Официалната сесия на Общото събрание в 12.00 часа. При липса
на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Редовната сесия на Отчетно-изборното Общо събранието ще се
проведе в същия ден на обявеното място, от 13.00 ч, при обявения тук по-горе дневен ред. Членовете на ОС
на БУЛПРОФОР, които са възпрепятствани да присъстват лично на събранието, могат да използуват инструмента
на упълномощаване, съгл. чл.30, ал.2 от Устава. Писмените материали по дневния ред, са на разположение в
седалището на сдружението, както и на интернет страницата: www.bulprofor.org. Регистрацията на участващите
в ОС ще се извършва на 28.02.2013г. от 11.00 ч, пред Аулата.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На ОС ще имате възможност:
- Да направите предложения за подобряване на нашата организационна работа.
- Да направите предложения за теми на бъдещи наши семинари, за формите на обучение, за лекторите, времето,
продължителността и местопровеждането им, както и за тематика на бъдещите издания на БУЛПРОФОР.
- Да уредите административни формалности (подновяване на регистрацията си, членски карти, плащане на чл.внос,
спонсорство и др.п)
- Да донесете направени от вас снимки представящи различни аспекти от дейността на БУЛПРОФОР.
- Да доведете с Вас нови кандидат членове, които след попълване и подаване на Молба-Декларация ще приемем за
членове на БУЛПРОФОР.

Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които ще присъстват на приятелската среща-вечеря след
събранието да потърсят контакт на тел.: 0885 336 215 - инж. Даниела Петкова или на 0888-383-654 – инж.
.А.Стефанов.
Председател на УС – инж. Антоний Стефанов:

