П Р О Т О К О Л № 81
от заседание на УС, проведено на 10.03.2016 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 19 бр.
Заседанието е редовно и може да взима решения. Председателят предложи за
протоколчик г-н Петър Асенов.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов.
Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:
1. Докладване по извършеният одит на сдружението в периода 2005 –
2015 год.
2. Провеждане на пролетна таксация на дивеча през 2016 год.
3. Разни.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Предложения дневен ред се приема.

По първа точка от дневния ред:
Председателят напомни на присъстващите, че на заседание на УС през
2015г. се взе решение да се извърши одит на сдружението от фирма „Одит
къмпани” ООД за периода 2005 – 2015год. След което думата бе дадена на
одитора Юри Каменов Йорданов да докладва по извършения одит на
сдружението.
- Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/ - По сметките на дружинките ги
няма средствата. Всяка година трябва да имаме наличност.

- Веселин Тодоров /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - На конференцията през
2012год. сме отчели 15 хил лв. повече в отчетите, но в последствие няма
парични средства.
- Председателя – Възможно е да не са внасяни по сметките тези средства.
Занапред не трябва да се допускат подобни грешки. В одитния доклад за
конференцията през 2016г. ще наблегна на точните финансови средства в
сдружението. Благодаря на хората извършили одита на сдружението. Ние сме
доброволно сдружение и човешките отношения между нас са много важни.
- Юри Йорданов – В общата липса са и средствата на ловните дружини.
След 2012год. средствата от вноската от ЛСМ се внася по отделна сметка,
преди не е било така. Не е нормално един и същи човек да събира и
изразходва средствата, както е било преди 2013год. Не е упражняван контрол
от никой.
- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - Приходите от чл. внос и
ЛСМ вкарвани ли са в каса и съответно в банката?
- Пешо Стоев /ЛРД Горна Кремена/ - Срещнахте ли се с разходите за
язовира в с.Ослен Криводол?
- Юри Йорданов – След 1991год. излезе закон, че може да имаш всякаква
касова наличност, законово е допустимо. След 2013год. всички средства са
налице. Един човек е внасял и теглил паричните средства. Документално
всичко е наред с язовира в с.Ослен Криводол.
- Весел Етугов /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - На конференцията на
сдружението през 2015г. се взе решение за следващата конференция всеки
един делегат да има отчетен доклад пред себе си. Предлагам да добавим към
отчетния доклад и одитния доклад. Счетоводителката на сдружението досега
не ни е дала точна информация за наличните финансови средства към днешна
дата.
- Председателя – На следващият УС, счетоводителката ще докладва за
актуалното финансово състояние на сдружението. Одитния доклад е
завършен. Като УС сме длъжни да решим и вземем решение дали да дадем
одитния доклад на прокуратурата и следователно те да повдигнат обвинения.
- Васко Георгиев /ЛРД Ребърково – Крета/ - Не трябва да спираме дотук.
Да продъжим напред и да дадем одитния доклад на прокуратурата.

- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - Трябва да подадем
сигнал/придружително писмо към прокуратурата, а след това тя решава към
кого да се повдигнат обвинения. По гражданския закон може да се търси
отговорност. Мога да изготвя такъв документ. Трябва да решим къде ще го
пратим.
- Весел Етугов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Да гласуваме по съвест.
Предлагам да се запознаем по - обстойно с одитния доклад, като го качим в
сайта на сдружението. На конференцията делегатите ще решат какво да се
прави от тук нататък с одитния доклад.
След обсъждане се приеха следните решения:
Решение 1.1 Отчетния доклад на УС и КК и одитния доклад на
фирма „Одит къмпани” ООД да бъдат раздадени на всеки делегат на
конференцията през 2016год. Одитния доклад за периода 2005-2015год.
направен от фирма „Одит къмпани” ООД да бъде качен на сайта на
сдружението.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решение 1.2 УС на Сдружение ЛРД Мездра реши да сезира
прокуратурата за предполагаемо извършено престъпление по данни на
извършения одитен доклад на фирма „Одит къмпани” ООД.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 14, „против” – 0, „въздържал се” – 5.
Решение 1.3 УС възлага на адвокат Стефан Красимиров да изготви
придружително писмо за сезиране на прокуратурата.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 14, „против” – 0, „въздържал се” – 5.

По втора точка от дневния ред:
Организатора по лова обясни на присъстващите условията и начините за
провеждане на пролетна таксация на дивеча на 19.03.2016год. Наблегна на

това всеки един председател да си организира хората в поверената му ловна
дружина и със съдействието на служителите на ДГС Мездра да се направи
пълноценна и точна таксация на дивеча.

По трета точка от дневния ред:
- Весел Етугов прочете на присъстващите на заседанието внесено от него
предложение за примерни „ресори” или функционални задължения” на
ръководството на ЛРД Мездра.
- Председателя – Трябва да прогласуваме това предложение и след Общото
събрание да работим по тези направления. В отчетния доклад трябва да се
знае кой за какво отговаря.
След обсъждане се прие следнoтo решениe:
Решение 3.1 УС приема предложението на Весел Етугов за примерни
„функционални задължения” на ръководството на ЛРД Мездра.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” –19 , „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Организатора прочете на присъстващите единствената получена оферта за
закупуване на ловни патрони и панички за курс млад ловец от фирма „Старс
Форс” ЕООД.
След обсъждане се прие следнoтo решениe:
Решение 3.2 УС приема ценовата оферта на фирма „Стар Форс” ЕООД
за закупуване на ловни патрони и панички за курс млад ловец.
Определя от същата фирма да се закупят необходимите количества
ловни патрони и панички.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържал се” – 0
- Иван Петков /ЛРД Радовене – Стояновци/ - Имам предложение да
добавим още две точки към дневния ред за Общото събрание. Точките да
бъдат: 1. Обсъждане на промяна на наименованието на сдружението; 2.
Обсъждане на промени в Устава на сдружението.

- Веселин Тодоров /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Предлагам комисията за
работа по промени на Устава да бъде в състав:председател - Стефан
Красимиров; членове – Николай Панчев, Весел Етугов, Иван Петков, Гриша
Каменов, Ивайло Илиев.
След обсъждане се приеха следните решения:
Решение 3.3 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” – 19, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решение 3.4 УС определя дневен ред на конференцията:
1. Отчет на Управителния съвет на Сдружението за периода 2015 –
2016 год.
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. Обсъждане на промени в Устава на сдружението.
6. Обсъждане на промяна на наименованието на сдружението.
7. Определяне на размера и сроковете за плащане на чл. внос за 2017
год.
8. Разни.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

