
 
 
 
 

БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ 
  

Годишно Общо събрание 
20 февруари (четвъртък), 2020 г от 12.00 ч  

зала „Средец“ на хотел „Централ“, Бул. „Хр.Ботев“ 52, ет.2, / Пл. „Възраждане“  
гр. София 

 
 

ДНЕВЕН РЕД : 
 

N 
Продъл

жит. 
Точка от дневния ред на Редовната сесия на ОС / Докладчик 

1   30 мин Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението, година - 2-ра от приетия 
Мандатен план 2019-2021год);   

2   10 мин  Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2019 год.;  
3   10 мин Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2020 год. 
4   10 мин Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР през 2020 година 

(актуализация на мандатния план (2019-2020 г). 
5   60 мин Други въпроси:  

1. Дискусия 20 години БУЛПРОФОР – изминатия път, слабости и успехи, силни 
и слаби страни; актуални въпроси и проблеми в работата на наши членове, и на 
ЧПЛ изобщо; Перспектива! 
2. Изработване и приемане на акценти изразяващи официална позиция на 
БУЛПРОФОР във връзка с актуалната ситуация в горския сектор /при общо 
съгласие на присъстващите/  

Σ    2 часа Кръгло 
    15.00 Тържествена сесия и коктейл /във фоайето пред залата (съгласно 2-та покана). 

 
РЕШЕНИЯ  

по дневния ред на събранието 
 

1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2019 год., в 
изпълнение на Мандатен план 2019-2021 г) 

 
Изказвания и взeмане на РЕШЕНИЕ-1 за приемане на отчета 

Общото събрание на Булпрофор, след гласуване с единодушие на присъстващите 
членове  
РЕШИ:  
1. Приема Отчета на Управителния съвет за едногодишната дейност на БУЛПРОФОР 
през 2019 година, част от мандатен план 2019-2021 г.. 

 
 

2. Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2019 год. 
 

Изказвания и взeмане на РЕШЕНИЕ-2 за приемане финансовите отчети за 2019 год (Анекс-1) 
 

Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване с единодушие на 
присъстващите членове 

РЕШИ: 
2.1. Приема финансовите резултати отразени в  баланса и отчета за приходите 

и разходите на БУЛПРОФОР за 2019 год. (Анекс-2: „Отчет на КС на Булпрофор”).   
 
 

3. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2020 год.  
 
Изказвания и предложения: РЕШЕНИЕ-3 за приемане на Бюджета за 2020 год.  
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Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване с единодушие на 
присъстващите членове  

 
РЕШИ: 

3. Приема Бюджета за дейността на БУЛПРОФОР през 2020 година.(Анекс-3) 
 

 
4. Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР през 2020 година (съставна 

част /актуализация на мандатния план (2019-2020 г.).  
 
Изказвания и предложения: РЕШЕНИЕ-4 за приемане на насоки за дейността на БУЛПРОФОР за 
2020 год.  

Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване с единодушие на 
присъстващите членове  

РЕШИ: 
4.  Утвърждава насоки за дейността на БУЛПРОФОР през 2020 година (Анекс-4: 
Актуализиран мандатния план на Булпрофор за 2019-2021 г.) 

 
 
5.     Други организационни въпроси, в т.ч.:  

   
По инициатива на г-н Валентин Карамфилов се обсъдиха възможностите свързани с предстоящия 
нов програмен период на ПРСР (2021-2027 г) в областта на горите и ГС.   

 
Във връзка с проведените разисквания,  
Общото събрание на БУЛПРОФОР след гласуване с единодушие на 

присъстващите членове  
РЕШИ: 

 
5. Да се лобира в следните насоки:  
  5.1. Да се увеличи сумата за подпомагане на дърводобивния сектор за закупуване и 

прилагане на нова техника и технологии в горското стопанство; 
  5.2. Да се компенсират щетите от пренебрегването на сектора през изминалите два 

периода, като се увеличи еквивалента на паричния ресурс и се напишат условия приемливи за 
горския бизнес с оглед практическото изпълнение на критериите и индикаторите за устойчиво 
управление на горите, като най-пряк път за смекчаване на негативното въздействие от 
климатичните промени, в т.ч. и особено чрез стимулиране на възпроизводствените функции на 
горите. 

  5.3. Финансовия ресурс за горите по ПРСР, както и цялостната дейност в горския 
сектор да се управлява и контролира от самостоятелно горско ведомство на пряко подчинение 
на Министерски съвет. 

 
 
Протоколирал:  
Антоний Стефанов –  
П-л на УС и водещ на събранието. 
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