
П Р О Т О К О Л  №  80 

от заседание на УС, проведено на 04.02.2016 година в офиса на сдружението 

   Преди откриване на заседанието Председателя на сдружението д-р Григор 

Томов Григоров поздрави всички присъстващи членове и направи проверка 

на кворума. От 32 бр. членове на УС на заседанието присъстват 22 бр.  

Заседанието е редовно и може да взима решения. Председателят предложи за 

протоколчик г-н Петър Асенов.  

  Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 22, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов. 

  Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:   

1. Насрочване на отчетна конференция на сдружението. 

2. Докладване по проекта за трансгранично сътрудничество. 

3. Обсъждане на решение на районен съд Мездра отностно ЕТ „Фея – 

Анита Николаева”. 

4. Докладване по извършената ревизия в периода 2005 – 2015г. 

5. Становище на ЛРД Камено поле относно внесената срещу тях жалба. 

6. Разни. 

  Резултати от гласуването : 

  Гласували: „за” – 22, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

Предложения дневен ред се приема.  

  

По първа точка от дневния ред: 

Организаторът по лова предложи проект на решения за организиране и 

провеждане на отчетна конференция на Сдружение „ЛРД – Мездра”.   

След обсъждане се приеха следните решения:  

      Решение 1.1  УС свиква отчетна конференция на Сдружение „ЛРД – 

Мездра” на 12.05.2016 год. в ресторант „Родина” в гр. Мездра от 10.00ч. 



- Определя норма на представяне – на 15 членове – 1 /един/ делегат. 

- Определя за делегати на конференцията настоящите членове на УС и 

КК.  

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 22, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

Решение 1.2 УС определя дневен ред на конференцията:  

1. Отчет на Управителния съвет на Сдружението за периода  2015 – 

2016год. 

2. Отчет на Контролната комисия за периода 2015- 2016 год.  

3. Приемане на финансов план за дейността на Сдружението през 

2016год. 

4. Приемане на план за изразходване на средствата от годишната 

вноска за стопанисване на дивеча за 2016 год. 

5. Определяне на размера и сроковете за плащане на чл. внос за 2017 

год. 

6. Разни. 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 22, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

По втора точка от дневния ред: 

  Весел Етугов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ разясни на присъстащите на 

заседанието, че проекта за трансгранично сътрудничество по оста България - 

Сърбия е внесен/подаден в МРРБ. Все още не са започнали разглеждането на 

внесените проекти. Има подадени 350 проекта, като само 12 от тях ще се 

одобрят и финансират. До 26 март на същата година върви и програма за 

сътрудничество по оста България – Румъния. Проекта е направен много 

добре. При неуспех по първата ос има възможност да кандидатстваме по 

втората. 

По трета точка от дневния ред: 

 - Председателят запозна присъстващите на заседанието с материалите 

получени от адвокат Цветомир Стоев отностно решения на Районен съд -     

гр. Мездра по гр. д. № 318/2014г. между Сдружение „ЛРД Мездра” и            



ЕТ „Фея – Анита Николаева”.  Има предложение от адвокат Ц. Стоев да 

извади изпълнителен лист и да образува изпълнително дело при частен 

съдебен изпълнител срещу адвокатско възнаграждение в размер на 440лв.. 

Нормално е да подадем съдебен иск срещу Ет „Фея” за  вземане на 

дължимите суми. Предложението ми е да възложим на адвокат член на ЛРД 

Мездра като ловец да образува изпълнително дело. 

- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - Адвокатския хонорар 

първоначално ще се заплати от Сдружението, а после съдията изпълнител ще 

вземе хонорара от ЕТ „Фея – Анита Николаева” като разноски.  

След обсъждане се прие следното решение:  

   Решение 3.1  УС упълномощава адвокат Стефан Красимиров да извади 

изпълнителен лист и да образува изпълнително дело при частен съдебен 

изпълнител срещу ЕТ „Фея – Анита Николаева”. 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 22, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

По четвърта точка от дневния ред: 

    Председателят даде думата на Мирослав Жеков с който е сключен договор 

за извършване на одит на Сдружение ЛРД Мездра в периода 2005 – 2015год. 

- Мирослав Жеков – Предстои да се завърши одита  на Сдружението. 

Липсва документация от периода 2005 – 2012г. Поискахме годишни отчети 

подавани в НАП.  Счетоводните регистри ни бяха представени от съдията. Не 

ни бяха представени инвентаризационни описи и документ за по – стар 

период. Докладите на КК за конференциите на сдружението са едни и същи 

всяка година. Финансови планове не ни бяха предоставени. Имало е 

Настоятелство, но няма документи за тяхна дейност. Липса на касата започва 

от 2005г. до 2012г. Проведохме среща с Ели Христова, но тя си 

противоречеше в дадените отговори на зададените от нас въпроси. Към 2011 

– 2012г. има дължими суми към ИАГ. За 2012год. – документите 

несъответстват с отчетите. Трябва да се направи инвентаризация на всичката 

налична документация на сдружението. Одита констатира, че председателя 

не си е вършил правилно работата. През последните 2 год. всичката 

документация  е наред. По счетоводни данни липсват 82 хил. лв. По 

документи строежа на бунгалото на яз. в Ослен Криводол и стрелбищния 

комплекс струват 42 хил. лв.  



- Председателят – На минало заседание на УС взехме решение да се направи 

одит на сдружението и да се разбере защо липсват средствата. Трябва да не 

се допускат такива грешки за в бъдеще. От 2005 до 2012 г. не е имало ред.  

До 2 седмици ще приключи одита. До отчетната конференция да решим 

какво ще се прави, а дори може и на самата конференция да се вземе 

решение. 

След обсъждане се прие следното решение:  

   Решение 4.1 УС възлага на председателя на сдружението да издаде 

заповед  за инвентаризация на наличната документация на сдружението. 

Инвентаризацията да се извърши от Контролната комисия.  

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 22, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

   По пета точка от дневния ред: 

  Председателят даде думата на Гошо Гергов – председател на ЛРД Камено 

поле за излагане на становище отностно подадената жалба срещу поверената 

му ловна дружина.  

- Гошо Гергов /ЛРД Камено поле/ - на 05.12. 15г. се състоя ловен излет за 

дива свиня. Ловният излет е прекратен от ръководителя на лова в 13.45ч.  

След ловния излет е извършено това деяние посочено в жалбата. Трябвало е 

да се реагира на момента  и да се извика горска стража за да има ефект.  

- Веселин Тодоров / ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Целта на внесената жалба 

от  председателя на ЛРД Г. Бешовица – Цаконица е по най- съвестния начин 

да решим проблема с тези  неправомерни действия на ловци от ЛРД Камено 

поле. 

- Председателят – За в бъдеще не трябва да допускаме повече да има такива 

случаи. Ще предупредим устно ловците от ЛРД Камено поле на тяхното 

отчетно събрание.  

- Евгения Христова /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Трябва да решим въпроса 

с издаването на индивидуални разрешителни за лова на хищници.  

- Иван Петков /ЛРД Радовене – Стояновци/ - Всеки един председател знае 

хората от неговата дружина които ходят на лов за хищници. Има 

регламентирани начини за лов на хищници.  




