
 

 

 

 
БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ 

  
 
 

Годишно общо Отчетно-изборно Събрание 

28.02.2013 год.  - 12.00 часа 
Аула на ЛТУ 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 
 

1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2012 год.) 
  1.1. Изказвания и взeмане на РЕШЕНИЕ-1 за приемане на отчета 

2. Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2011 и  за 2012 год. 
2.1. Изказвания и взeмане на РЕШЕНИЕ-2 за приемане финансовите отчети 
за 2011 и  за 2012 год 

3. Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР за мандата 2013 - 2015 год.   
3.1. Изказвания и предложения за включване на нови дейности: РЕШЕНИЕ-3 за 

приемане на Планът за действие за мандат 2013-2015 год. 
4. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2013 год.  

4.1. Изказвания и предложения: РЕШЕНИЕ- 4 за приемане на Бюджета за 
2013 год. 

5/6/7/.Освобождаване и избор на нови членове на УС (5), на Председател на УС (6) и 
на КС (7). 

5.     Други организационни въпроси, в т.ч.:  
  5.1. Решение за приемане на Резолюция на ОС на БУЛПРОФОР.  

 5.2. Решение за приемане на минимални препоръчителни цени за услуги в 
горите, предоставяни от частнопрактикуващи лесовъди и предприемачи, членове на 
БУЛПРОФОР. 

 5.3. Промяна на досегашната практика на участие в Общите събрания на 
БУЛПРОФОР, съгласно чл.16, чл. 29 ал.4, чл.30 ал.2 и чл. 48 ал.5 от Устава на 
организацията, което да става чрез определните съгласно Устава представители 
(пълномощници) – управители на местните клонови структури, вкл. за членовете 
юридически лица, ако същите са ги изришно упълномощили за това. Това решение влиза 
автоматично в действие когато имаме създадени и действащи регионални центрове 
минимум във всеки от 6-те икономически райони за планиране в България, респ. по 
териториален обхват на Държавните предприятия по ЗГ‘2011 г. (това за момента няма как 
да стане при закриване на някои ГИЦ, но нека вземем едно такова решение, че ако 
междувременно до следващото ОС имаме такива структури, то да се възползуваме!) 

  5.4. Обсъждане на честването на Седмица на гората – 2013 от БУЛПРОФОР, 
Наградите на БУЛПРОФОР и Пролетния семинар с неговите основни теми.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Предполагаема обща продължителност на ОС – 2 ч.  (без почивка)  

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.29, ал.2 от Устава, събранието ще се 

проведе същия ден в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по 

дневния ред са на разположение на интернет страницата: www.bulprofor.org  

Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва от 11.30 ч. 

След събранието – среща разговор с румънски предприемачи и купувачи на обла иглолистна 

дървесина (10000 м3/месец. 

Ще се организира посещение на ресторант 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.bulprofor.org/

