
Протокол №  101 

От заседание на УС, проведено на 11.01.2018 г. в офиса на   

Сдружението 

 

 При откриване на заседанието председателят на сдружението д-р 

Григор Томов поздрави всички членове на УС с новата година и направи 

проверка на кворума. На заседанието присъстват 22 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. Отчет на средствата до 31.12.2017 г. 

2. Разпределение на средствата за 2018 г. 

3. Разселване на дивеч. 

4. Разни. 

 Председателят подложи на гласуване предварително обявения 

дневен ред. 

Резултати от гласуването: 

Гласували: „за” – 22, „против” – 0 

Дневният ред се прие единодушно. 

Започна обсъждане по точка 1 - Отчет на средствата до 31.12.2017 г. 

 Председателят на Сдружението даде думата на Жанета Вутова 

главен счетоводител на Сдружението, която даде отчет за средствата 

постъпили до 31.12.2017 г. в Сдружението и по дружини. Запозна 

присъстващите с наличните средства от ползване на дивеча и при 

съставните дружинки. 

 Председателят д-р Григор Томов разясни на присъстващите как се 

разпределят постъпилите средства. 

 Бе направено предложение от Георги Давидков член на ЛРД 

Дърманци, как да се теглят парите от дружините. 



 С 22 гласа „за” и 0  „против” УС  прие следното решение: 

1. Председателят на ЛРД прави заявка за съответната сума в 

офиса при касиера. Средствата се изтеглят и предоставят в срок до една 

седмица като служебен аванс срещу подписан РКО . До една седмица след 

това председателя на ЛРД се отчита и представя  необходимите финансови 

документи. 

С това дебатите по т. 1 приключиха. 

2 точка - Разпределение на средствата за 2018 г. 

 Жанета Вутова обясни, че разпределение на средствата от 

стопанисването на дивеча за 2018 г. може да се направи, когато приключи 

заверката на членските карти и се направи годишното счетоводно 

приключване, което е март месец. 

С това дебатите по т. 2 приключиха. 

3 точка - Разселване на дивеч. 

 Организатора по лова и риболова Светлин Попов запозна 

присъстващите членове на УС с постъпилите оферти и цени за разселване 

на дивеч. 

- Токачки – 270 дневни от ЗП  „Николай Бориславов Райнов” – цена 

17.20 лв/бр., като подчерта, че те са от частник и няма бонус. 

- Фазани от основно стадо след яйценос от ФС ”Дунав”  гр.Русе – цена 

13.00 лв/бр.  

Каза също, че само за фазан и яребица има 50% бонус. 

Започнаха дебати по разселването на птици.      

Николай Драганов – Председател на ЛРД  Р. Бела, Боденец и Крапец 

каза че са правили опити за разселване на токачки, но е било не ефективно. 

Тихомир Христов каза, че поддържа мнението на Николай Драганов. 

Сергей Кирков предложи  дружините,  които искат да вземат токачки да  

опитат, а останалите да вземат фазани. 

 



 Разселване на токачки поискаха следните  дружини: Лик, 

Върбешница, Зверино, Кунино и Радовене – Стояновци; 

 С 22 гласа „за” и 0  „против” УС  промени и допълни Решение № 1 

по точка 2 от заседанието на УС проведено на 14.12.2017 година – 

Протокол № 100, както следва: 

1. Да се закупят 75 бр. токачки от ЗП ”Николай Бориславов Райнов” 

и разселят в следните дружини: Лик, Върбешница, Зверино, 

Кунино и Радовене – Стояновци; 

2. Да се закупят 400 бр. фазани от основно стадо след яйценос от   

ФС „Дунав” – гр. Русе и разселят в останалите дружини. 

С това дебатите по т. 3 приключиха. 

4 точка - Разни. 

 Думата бе дадена на инж. Евгения Христова, която запозна 

присъстващите на УС със сигнал на тел. 112 за бракониерски отстрел на 

елени в землището на с. Люти дол.  

 Сергей Кирков - зам. Председател каза, че в Сдружението няма 

официална информация по случая. 

 С това дебатите по т. 4 приключиха. 

 Заседанието бе закрито в 17 и 40 часа. 

 

 

Протоколчик: / п /       Председател: / п / 

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

 

  

  


