Протокол № 119
От заседание на УС, проведено на 21.05.2020 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 Долна 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. Гриша Митов Каменов - Елисейна
9. Евгения Константинова Христова – ЛРД Д.Кремена - Брусен
10. Иван Веселинов Петков – ЛРД Радовене – Стояновци
11. Илия Николов Мишонов – ЛРД Върбешница
12. Йордан Тодоров Гергов – ЛРД Ребърково - Крета
13. Кръстьо Димитров Кръстев – ЛРД Хубавене
14. Митко Цеков Данов – ЛРД Синьо бърдо
15. Николай Панчев Петров – ЛРД Лик – Дърманци
16. Николай Христов Петков – ЛРД Г.Бешовица – Цаконица
17. Пешо Костадинов Стоев – ЛРД Горна Кремена
18. Румен Пасков Русинов – ЛРД Люти брод
19. Стефан Красимиров Стефанов – ЛРД Ребърково - Крета
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. Приемане на решение за назначаване на щатен служител – Организатор по лова
и риболова на Сдружението на трудов договор с изпитателен срок.
2. Приемане на решение за свикване на Общо отчетно събрание на СЛРД”Мездра
– Роман”.
2.1 Проект за дневен ред на ОС на СЛРД”Мездра – Роман”;
2.2 Проект за решение на ОС за определяне размера на членския внос,
встъпителния членски внос и намаленията за ловци над 65 годишна възраст;
2.3 Приемане план – сметка за разходите, свързани с провеждане на Общото
събрание на Сдружението.
3. Разни.
Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 19, „против” – 0
Дневният ред се прие единодушно.
1. Започна обсъждане по точка 1 – Приемане на решение за назначаване на
щатен служител – Организатор по лова и риболова на Сдружението на трудов
договор с изпитателен срок.

Председателя на Сдружението даде думата на инж. Евгения Христова –
Председател на комисията за разглеждане на постъпили молби на кандидатите за Ловен
организатор на Сдружение ЛРД „Мездра – Роман”, която запозна присъстващите
членове на УС с постъпилите молби на следните кандидати за Ловен организатор.
1. Тихомир Христов Христов
2. Денис Руменов Димитров
3. Мариян Георгиев Атанасов
Тримата отговарят по документи и запозна присъстващите членове на УС с
резултатите от гласуването на комисията:
-

-

-

Тихомир Христов Христов – 2 гласа „ за”
Денис Руменов Димитров – 0 гласа „ за”
Мариян Георгиев Атанасов – 3 гласа „ за”
Въз основа на гласуването комисията е класирала кандидатите в следния ред:
1. Мариян Георгиев Атанасов
2. Тихомир Христов Христов
3. Денис Руменов Димитров
Николай Петков – ЛРД Г.Бешовица – Цаконица – предложи да се гласуват
двамата кандидати Тихомир Христов Христов и Мариян Георгиев Атанасов и
които има най – много гласове да се назначава.
Евгения Христова - ЛРД Долна Кремена - Брусен предложи кандидатите да се
гласуват по класиране от комисията.
Председателя на Сдружението предложи да се гласува „тайно” или „явно”.

I.

II.

След направените дебати УС прие следните решения:
Тайно гласуване - 2 „ за”
Явно гласуване – 17 „ за”
Гласуването да бъде явно.
За кандидатите беше гласувано по ред на класиране от комисията, при
което се получиха следните резултати:

1. Мариян Георгиев Атанасов - 6 гласа „ за”
2. Тихомир Христов Христов - 11 гласа „ за”
3. Денис Руменов Димитров - 1 гласа „ за”

III.

Въз основа на резултатите от гласуването УС реши да бъде сключен
трудов договор с Тихомир Христов Христов за длъжността „Организатор
по лова и риболова на Сдружение ЛРД „Мездра – Роман” , с изпитателен
срок от 6 месеца в полза на работодателя и с трудово възнаграждение
съгласно щатното разписание за длъжността.

УС възлага на Жанета Вутова – Главен счетоводител на Сдружението - да
изготви трудов договор и връчи длъжностна характеристика на Тихомир
Христов.
С това дебатите по т. 1 приключиха.
2. Приемане на решение за свикване на Общо отчетно събрание на СЛРД”Мездра
– Роман”.
-

Стефан Красимиров предложи ОС на Сдружението да се състои на
25.06.2020г., като още утре се пусне обява.

2.1 Проект за дневен ред на ОС на СЛРД”Мездра – Роман”;
- Председателят предложи да се гласува обявения ред за ОС на Сдружението.
2.2 Проект за решение на ОС за определяне размера на членския внос,
встъпителния членски внос и намаленията за ловци над 65 годишна възраст;
-

Председателят предложи размерът на членския внос, встъпителния членски внос
и намаленията за ловци над 65 годишна възраст да останот същите.

2.3 Приемане план–сметка за разходите, свързани с провеждане на Общото
събрание на Сдружението.
-

Иван Петков – ЛРД Радовене – Стояновци – предложи по т 2.3 да се вземе
решение на следващия Управителен съвет
Председателят на Сдружението предложи следващият УС да се състои на
18.06.2020г. от 16.00 часа в офиса на Сдружението.

След направените дебати с 19 гласа „за” и 0 „против” УС прие следните
решения:
I.

Общо – отчетното събрание на СЛРД”Мездра – Роман” да се състои на
25.06.2020г. от 10.00 часа в ресторант „Родина” гр.Мездра. Регистрацията на
делегатите започва в 09.00 часа.
При липса на кворум началото е с 1 час по- късно.

II.

Прие следният дневен ред за Общо – отчетно събрание на
СЛРД”Мездра – Роман”

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на Сдружение „ ЛРД Мездра-Роман“ за 2019 -2020 година;
2. Отчет на контролната комисия за 2019 -2020 година;
3. Приемане на финансов план на Сдружението за 2020 година;
4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на
дивеча през 2020 година;
5. Определяне на размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови
ловци и намаленията за 2021 година;
6. Промени в състава на ръководството на Сдружението .
7. Разглеждане постъпили жалби срещу решения на УС и Контролната комисия.

III.

Следващият УС да се състои на 18.05.2020г. от 16.00 часа в офиса на
Сдружението.

С това дебатите по т. 2 приключиха.

3.Разни.
По трета точка дебати нямаше.

Заседанието бе закрито в 17: 15 часа.

Протоколчик: / …п…… /
/Д. Георгиева/

Председател: / …п……../
/д-р Григор Томов/

