PEFC BULGARIA –
Съюз за подкрепа на горската сертификация
ДО: Членовете на ОС на Сдружение
„ПиИЕфСи – България“
Представителите на Заинтересувана
група / лице

ПОКАНА
за участие в

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ПиИЕфСи – България – Съюз за подкрепа на горската сертификация“
Уважаеми колеги,
Управителния Съвет на „ПиИЕфСи – България“ има удоволствието да ВИ покани на ОТЧЕТНОИЗБОРНО Общо Събрание на Сдружението, което ще се проведе на 27 януари 2017 год от 13 часа в
гр.София, Лесотехнически Университет, бул. „Кл.Охридски“ №10, УЛК /самост.сграда/ Зала № 301.
Основна цел на събранието е да консолидира и разшири членския състав и другите участници от
групите заинтересувани лица за продължаване на започнатото дело по създаване на български Стандарт по
системата «PEFC» за сертификация на устойчивото стопанисване на горите в България. На новоизбраното
ръководство и органи на сдружението ще се вмени отговорността да хармонизират документацията и
процедурите съобразно изискванията на „PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification”
за утвърждаване / акредитация на национален стандарт съответстващ на Европейските критерии за
устойчиво управление на горите.
Важна задача на ОС ще бъде и приемането на нови членове, които според хармонизирания с
правилата на „PEFC – Council” Устав, трябва да са основно юридически лица (по ТЗ и по ЗЮЛНЦ) и
физически, които представляват публични организации и институции. В тази връзка, както и с оглед на
нашата предстояща работа по колегии в Колегиума по горска сертификация (орган, който ОС предстои
също да гласува), Молим едновременно с участието си на форума да представите:
1. Надлежно оформено предложение за лицето, което ще представлява Вашата институция/
организация в Сдружението – като пълноправен член или само като заинтересувана страна
подкрепяща и участваща в дейността на сдружението, съгласно съответната апликационна
форма и изискуемите документи.
2. Лицето/лицата които според попълнената от вас апликационна форма ще участва в
съответната/те колегия/и, и в работата на Колегиума за горска сертификация и в други
работни групи/комисии
Приложения:
1) Дневен ред на ОС; 2) Проект за изменение и допълнение на Устава; 3) 2 вида апликационни форми; 4)
Примерно Пълномощно.

Председател на УС на ПиИЕфСи – България

/Иван Савов/

____________________________________________________________________________________________
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PEFC BULGARIA –
Съюз за подкрепа на горската сертификация
ОБЩО СЪБРАНИЕ
на
„ПиИЕфСи – България – Съюз за подкрепа на горската сертификация“
София, бул. „Кл.Охридски“ №10, Лесотехнически Университет, УЛК /самост.сграда/ Зала № 301.

ДНЕВЕН РЕД
0. Регистрация на участниците в Общото събрание;
1. Oтчет на УС за изтеклия период / мандат, вкл. Финансов отчет;
2. Приемане на изменения и допълнения в Устава на «ПиИЕфСи – България“;
3. Освобождаване и Избор на нови органи на «ПиИЕфСи – България“:
3.1.УС – членове;
3.2. Председател;
3.3. Колегиум по горска сертификация;
3.3. Комисия по сигнали и жалби;
4. Утвърждаване насоки за дейността на «ПиИЕфСи – България“ през следващия мандат
(2017-2019 г) и план за действие за 2017 год.
5. Приемане на бюджет за 2017 година.
6. Приемане на нови членове в сдружението.
7. Разни, поставени и гласувани в началото от присъстващите членове на ОС.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------При липса на кворум, на основание чл. 26, ал.5 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред се изпращат по ел.поща, заедно с Поканата за ОС, а ще са на разположение и в
офиса на Изп.Секретар – София, ул.„Пиротска“№64, ет.1 (Пролес).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Съгласно чл.25, ал.4, поканените членове на ОС на ПиИЕфСи – България, предварително
потвърждават участието си най-късно до деня предхождащ Общото събрание на телефон
0888-383-654 на Изп.Секретар.
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