Протокол № 108
От заседание на УС, проведено на 01.11.2018 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 19 членове на УС
1. Д – р Григор Томов Григоров – Председател
2. Ангел Димитров Ангелов – ЛРД Д.Бешовица
3. Богдан Маринов Цеков – ЛРД Караш
4. Борислав Борисов Дончев – ЛРД Царевец
5. Валентин Вутов Йолов – ЛРД Кунино
6. Венцислав Иванов Гергов – ЛРД Кален
7. Веселин Петров Динков – ЛРД Струпец
8. Георги Тодоров Давидков – ЛРД Лик – Дърманци
9. Гриша Митов Каменов – ЛРД Елисейна
10. Евгения Константинова Христова – ЛРД Долна Кремена – Брусен
11. Иван Веселинов Петков – ЛРД Радовене – Стояновци
12. Илия Николов Мишонов – ЛРД Върбешница
13. Кръстьо Димитров Кръстев – ЛРД Хубавене
14. Милен Йотов Аврамов – ЛРД Караш
15. Митко Цеков Данов – ЛРД Синьо бърдо
16. Николай Христов Драганов – ЛРД Руска бела, Боденец, Крапец
17. Николай Христов Петков – ЛРД Горна Бешовица – Цаконица
18. Стефан Красимиров Стефанов – ЛРД Ребърково - Крета
19. Тихомир Иванов Христов – ЛРД Долна Кремена - Брусен
Заседанието е редовно и може да взема решения.
Председателят предложи за протоколчик да бъде избрана Десислава Георгиева.
Предложението се прие единодушно.
Председателят прочете предварително обявения дневен ред по точки, както следва:
1. Отчет на ловен събор 2018г.
2. Отнета ловна хижа на ЛРД Долна Бешовица .
3. Разни.
3.1 Абонамент за 2019г.
3. 2 График за индивидуален лов на дива свиня.
3.3 Календари за 2019г.
3.4 Свидетелства за съдимост.
Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 19, „против” – 0
Дневният ред се прие единодушно.
Започна обсъждане по точка 1 – Отчета за ловния събор бе изготвен от Десислава
Георгиева, като Председателя на Сдружението запозна присъстващите членове с
направените приходи и разходи за ловния събор.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЛОВЕН СЪБОР
ПРИХОДИ ОТ СПОНСОРИ

СПОНСОРИ
ДИРЕКТНО
ДОСТАВЕНИ СТОКИ

ЗП
Пламен
Цолов
– Дани Рени и синове –
Д.Кремена – 300.00 лв
ЕООД – безалк. и чинии
Иван Алексиев – К.поле – Дигант ООД – хляб
200.00 лв
Илия
Мишонов
– Леденика България 1964
Върбешница – 50.00 лв
ЕООД – 17 бр. стека
бира Леденика
Николай Атанасов – Курново
– 100.00 лв
Иван Петков – Радовене –
220.00 лв
Николай Петров – 100.00 лв
Цанко Петров – 200.00 лв

РАЗХОДИ

Медицински
екип
160.00лв
Озвучаване – 150.00 лв

–

Казани + гориво – 50.00 лв
Гориво - 50.00 лв

Продукти за курбан-чорба –
183.38 лв
Овце – 650.00лв
Тихомир
Вутов
–
приготвяне на курбан-чорба
– 250.00лв
Боян Григоров – 200.00 лв
Литаковска духова музика –
1000.00 лв
Милен Аврамов – 100.00 лв
Георги
Няголов
–
Освещаване на курбан чорба
– 30.00 лв
Йордан Гергов – 100.00 лв
Зареждане
на
газови
бутилки за курбан-чорбата –
30.00 лв
Мирослав Захариев – 200.00
Хартия за масите и др. –
лв
20.00 лв
Общо: 1770.00 лв
Общо: 2573.38 лв
2573.38 – 1770.00 = 803.38 лв от тях 640.00 лв са от Сдружението, а остатъкът от
163.38лв е върнат в БДСК.
Заложени за Ловен събор – 2500.00лв – спестени – 1860.00 лв
-

-

Митко Данов – ЛРД Синьо бърдо каза, че парите дадени за овцете и продуктите
са много.
Тихомир Христов – Долна Кремена, каза че съборът е преминал добре, но трябва
да бъде раздвижен и предложи да отговаря за издаването на разрешително за
стрелбището.
Председателят на Сдружението предложи още на Отчетното събрание през м.
май да се вземе решение за начина на провеждането на ловния събор.

На гласуване бе подложено предложението на Тихомир и на Председателя на
Сдружението.

След направените дебати с 19 гласа „за” и 0 „против” УС
следното решение:

I.
II.

прие

Тихомир Христов да отговаря за издаването на документите за стрелбището.
На предстоящото ОС през м. май да се вземе решение за начина на
провеждането на ловен събор 2019г.

С това дебатите по т. 1 приключиха.
2 точка - Отнета ловна хижа на ЛРД-Долна Бешовица .
Във връзка с тази точка от дневния ред с право на съвещателен глас присъстваха
Димитър Ангелов Вътков и Николайчо Стефанов Николов - членове на ЛРД-Долна
Бешовица.
Председателят даде думата на Ангел Ангелов – Председател на ЛРД-Долна Бешовица,
който каза, че тази хижа е била кошара, на са били направени подобрения от бившите
председатели на дружината и от членовете й. От 15 години се влагат средства, но
хижата се руши и по тази причина членовете на дружината са против влагането на
средства за поддръжка на хижата. Ангелов представи списък на членовете на ловната
дружина, които са против воденето на съдебни дела от страна на Ловното сдружение за
установяване собствеността му върху ловна хижа, находяща се в местността „Маньов
дол” в землището на с.Долна Бешовица, междувременно придобита с нотариален акт по
обстоятелствена проверка № 96/2018г. от Петя Ценова Кръстева и Красимир Цветков
Кръстев от гр.Роман.
Председателят на ЛРД-Долна Бешовица Ангел Ангелов изрично подчерта да се
отбележи в протокола, че е против да се харчат пари от сметката на дружината.
След това се изказа и Димитър Ангелов Вътков - член на ЛРД-Долна Бешовица,
баща на сегашния председател, който разказа историята за създаването на вилата и как
лично той я е подобрявал и поддържал през годините. Владели са я до лятото на тази
година, като Петя не е влизала там дотогава. Николайчо Стефанов Николов каза, че
членовете на ЛРД-Долна Бешовица са направили подобренията и ако може, да се
оспори по съдебен ред нотариалният акт.
Председателят на Сдружението направи предложение дружината да проведе
извънредно събрание във връзка с ловната хижа и на следващия УС да се обсъди
въпросът за бъдещето на хижата с изслушване и мнението на дружината.
Инж. Евгения Христова също направи предложение дружината да си намерят юрист,
който да им разгледа документите и тогава да се реши дали ще се води дело.
Дружината да си поеме разходите, а не Сдружението.
След направените дебати с 19 гласа „за” и 0 „против” УС прие следното
решение:

I.

II.

Възлага на Председателя на ЛРД- Долна Бешовица Ангел Ангелов да свика
извънредно общо събрание по проблема с ловната хижа и на следващия УС
да се обсъди въпросът за последващи действия на Сдружението, като се
изслуша и мнението на дружината.
Дружината да си намери юрист, които да разгледа случая и даде становище.
С това дебатите по т. 2 приключиха.

3 точка - Разни.
3.1 Абонамент за 2019г.
Светлин Попов – ОЛРС запозна присъстващите членове на УС с таксите за абонамент
на вестника и списанието на СЛРБ, които са 110 лв на година. Направено беше
предложение до 07.11.2018г. председателите на дружините да кажат дали ще се
абонират.
След направените дебати с 19 гласа „за” и 0 „против” УС прие следното
решение:
I.
II.

СЛРД „Мездра – Роман” да се абонира за вестник „Наслука” и списание „Лов
и риболов”.
До 07.11.2018г. председателите на дружините да дадат отговор дали ще
правят абонаменти на дружините.

3.2 График за индивидуален лов на дива свиня.
Беше направено предложение от организатора по лова заявяването на графиците за
индивидуален лов на дива свиня да става на първо и петнадесето число на месеца.
След направените дебати с 19 гласа „за” и 0 „против” УС прие следното
решение:

I.

Председателите на дружините да заявяват графиците за индивидуален лов на
дива свиня на първо и петнадесето число на месеца.

3.3 Календари за 2019г.
Светлин Попов предложи примерни варианти за изготвянето на календари.
След направените дебати председателят направи предложение да се направят от 80
до 100 бр. календари.
Инж. Евгения Христова направи предложение за календар – два месеца да са
на една страница с една снимка, и бройката да бъде 100.

След направените дебати с 19 гласа „за” и 0 „против” УС прие следното
решение:
С изготвянето на календари да се заеме организаторът по лова Светлин
Попов, като бройките да бъдат от 80 до100 бр.
3.4 Свидетелства за съдимост.
Присъстващите членове казаха, че няма как да знаят кой е осъждан и кой не е.
-

Георги Давидков поясни на присъстващите членове на УС каква е идеята на
чл.21, ал.2 в) и г) от Устава.
Беше предложено председателят на сдружението да изпрати писма до
председателите на дружините във връзка с чл.21, ал.2 в) и г) от Устава, на които
в 10-дневен срок от получаването задължително да бъде даден писмен отговор
за членовете на дружините, които са осъждани за умишлени престъпления от
общ характер.
След направените дебати с 19 гласа „за” и 0 „против” УС прие следното
решение:

Да се изпратят уведомителни писма до председателите на дружините с искане да
отговорят писмено в 10-дневен срок от получаването за кои от членовете на дружините
има информация, че са осъждани за умишлени престъпления от общ характер
С това дебатите по т.3 приключиха.
Бе направено предложение следващият УС да се проведе на 13.12.2018г.
Предложението се прие единодушно.

Заседанието бе закрито в 17: 35 часа.

Протоколчик: / п /
/Д. Георгиева/

Председател: / п/
/д-р Григор Томов/

