
Протокол №  100 

От заседание на УС, проведено на 14.12.2017 г. в офиса на  

Сдружението 

 

 При откриване на заседанието председателят на сдружението д-р 

Григор Томов поздрави всички членове на УС и направи проверка на 

кворума. На заседанието присъстват 18 членове на УС.  

 Заседанието е редовно и може да взема решения. 

 Председателят предложи за протоколчик  да бъде избрана Десислава 

Георгиева. Предложението беше прието единодушно. 

 Председателят прочете предварително обявения дневен ред по точки, 

както следва: 

1. Избор на счетоводител. 

2. Разглеждане оферти за разселване на дивеч. 

3. Разни. 

 Председателят подложи на гласуване предварително обявения 

дневен ред. 

 Резултати от гласуването: 

  Гласували: „за” – 18, „против” – 0 

 Дневният ред се прие единодушно. 

Започна обсъждане по точка 1 - Избор на счетоводител. 

 Председателя на Сдружението даде думата на Стефан Красимиров – 

юрист на Сдружението да отвори и запознае присъстващите членове на УС 

с  постъпилата оферта за счетоводно обслужване от Евроконсулт ООД . 

 Започна дебат по офертата. 

 Г. Давидков направи изказване за досегашното водене на 

счетоводство. Изпълняват се поставените задачи и 13-та заплата се 

изплаща за счетоводно приключване на годината 

 Сергей Кирков обясни функциите на счетоводството. 

 Имаше предложения да се сключи договор за различен период от 

време с Евроконсулт ООД. 



  Кръстьо Кръстев - Председател на ЛРД Хубавене предложи 

договора да е 1 годишен. 

 Николай Панчев – Председател на  ЛРД  Лик  предложи договора да 

е за 3 години. 

 Д-р Григор Томов предложи договора да е  за 2 години. 

 Д-р Григор Томов обобщи предложенията както следва и ги подложи 

на гласуване. 

1. За 1 година - една мин.  работна заплата на месец + 13 заплата. 

2. За 3 години - една мин.  работна заплата на месец + 13 заплата. 

3. За 2 години - една мин.  работна заплата на месец + 13 заплата. 

Резултати от гласуването: 

- Първо предложение: 

Гласували: „за” – 6, „против” – 12; 

- Второ предложение: 

Гласували: „за” – 7, „против” – 11; 

- Трето предложение: 

Гласували: „за” – 11,  „против” – 7. 

УС прие следното решение: 

1. Да се сключи  срочен договор за 2 години, за счетоводно 

обслужване на СЛРД  ”Мездра – Роман”,  със счетоводна къща  

„Евроконсулт“ ООД  - Мездра при следните финансови  условия :  да се 

заплаща по една минимална работна заплата на месец плюс 13-та  работна 

заплата за годишното счетоводно приключване. 

С това дебатите по т. 1 приключиха. 

2 точка - Разглеждане оферти за разселване на дивеч. 

 Организатора по лова и риболова Светлин Попов запозна 

присъстващите членове на УС с постъпилите оферти за разселване на 

дивеч – от фазанови стопанства в Русе и Плевен за фазани,  и от 

земеделски производител за токачки.  

 След проведените дебати  с 18 гласа  „за”  и 0  „против”  УС прие 

следното решение: 



1. През 2018 година да се разселват токачки. 

С това дебатите по т. 2  приключиха. 

3 точка - Разни. 

 Взето бе решение счетоводството да изготви справка за наличните 

средства на Сдружението и дружините за следващия УС. 

 Бе разгледана молбата от Емил Цеков Пановски - член на ЛРД Горна 

Кремена за заверка на членската му карта. 

 Членовете на УС решиха да се завери членската карта на Емил Цеков 

Пановски - член на  ЛРД Горна Кремена  

С това дебатите по т. 3  приключиха. 

 Следващият УС ще бъде на 11.01.2018 г. от 16.00 часа 

 Заседанието бе закрито в 18 и 10 часа. 

 

Протоколчик: / п /       Председател: / п / 

                 /Д. Георгиева/                                                   /д-р Григор Томов/ 

 

 


