П Р О Т О К О Л № 85
от заседание на УС, проведено на 07.07.2016 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 21 бр.
Заседанието е редовно и може да взима решения. Председателят предложи за
протоколчик г-н Петър Асенов.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов.
Преди откриване на заседанието председателя даде думата на Петър Петров –
ловоустройтел.
- Петър Петров разясни на присъстващите, че работи за фирма
„Агролеспроект“, която е спечелила търга за изготвяне на лесо- и ловоустройствен проект на територията на сдружението. По закон на всеки
10 год. се прави и изготвя лесо – и лово- устройствен проект за ловните
сдружения. Работа по стопанисваните райони ще започне с теренни
работи и разделяне на ловищата по карта и ще се извършва през месец
Август на 2016г. При всяка територия на ловна дружина ще трябва да
се отдели 3% от общата площ за развъдник. За изминалите 10 год. ще
се проверят няколко ловностопански мероприятия: колко дивеч е
разселен, построени хранилки, солища, калища, подхранване на дивеч,
дивечови ниви и др. На база тези данни ще се изготви план – проект за
ловностопански мероприятия за следващите 10 год. Инвеститора на
проекта е горското стопанство.
Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:
1. Подготовка на ловен събор 2016 год.
2. Разяснения за свободните места по ловните дружини.
3. Разглеждане на молба от организация Сдружение с нестопанска цел в
обществена полза „В помощ на животните в Мездра“.
4. Разглеждане на заявление от Любен Генов.
5. Разни.

Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Предложения дневен ред се приема.

По първа точка от дневния ред:
- Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - На предишното заседание
на УС ми възложихте задача да се свърже стрелбищния комплекс с
електрически ток. Задачата е на половина изпълнена като от помпената
станция на „Консервната фабрика“ сме взели с подвижен кабел ел.
захранване с монтиран вторичен електромер. Намерили сме и ел. табло. За
да изпълним задачата докрай трябва да вкопаем кабела в земята за да не го
откраднат. Предложението ми е: I – ви вариант всеки един председател на
ловна дружина да изпрати по 1 бр. човек за да изкопаем канал и да поставим
кабела ; II – ри вариант да наемем багер и да свърши тази задача. Втората
задача която ми поставихте на предишното заседание е да се проучат оферти
от дърводелски фирми за направа на 30 бр. комплект маси и пейки за ловния
събор. Офертата която намерих е:
- I – ви вариант 1 бр. маса по 4 м. + 2 бр. пейки по 4 м. направени от чамов
материал – 220 лв.;
- II – ри вариант 1 бр. маса по 4 м. + 2 бр. пейки по 4 м. направени от
кофражни дъски – 180 лв.;
- направа на навес 8 м. на 4 м., двускатен покрив и обиколен с мрежа –
към 2500 лв.
За направата на комплект 30 бр. маси и пейки ще излезе като средства по 250
– 300 лв. от ловна дружина. Трябва да решим как ще процедираме за напред.
- Иван Петков /ЛРД Радовене - Стояновци/ - Как да обясним на членовете
на ловните дружни че ще им вземем паричните средства от разрешителните?
Ние не можем да вземем такова решение. Паричните средства от
разрешителните са си на ловните дружини.
- Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Затова сме избрани да
представляваме нашите ловни дружини и да вземаме решения. С много
работа и труд ще се изпълнят плануваните задачи. Трябва да се по –
инициативни и да вземаме решения.

- Председателят – Направил съм запитване към директора на училище
„Христо Ботев“ – гр. Враца за маси и пейки от училищата. Много по – евтино
ще е да направим навес с наш труд и дарителски средства. Трябва да вземем
някакво решение иначе трябва да
процедираме за ловния събор като
миналата година. Да докарваме маси и пейки от много села което е
трудоемко. Ако не решим сега да направим маси и пейки за следващото
заседание помислете и предложете по – добър вариант.
- Илия Мишонов /ЛРД Върбешница/ - Предлагам тези ловни дружини
които искат да се направят маси и пейки да ги заявят, а останалите да му
правят сметка за ловния събор, щом няма разбирателство и колектив.
- Николай Панчев /ЛРД Лик – Дърманци/ - Получих оферта от
дърводелска фирма от гр. Враца за направа на 1 бр. маса 4м. + 4 бр. пейки по
2м. – 200 лв. Навеса можем да го направим със собствен труд и от дарения,
като ще излезе средно към 1200 – 1500 лв.
- Председателя – Средно от една ловна дружина трябва да се осигурят
парични средства в размер на 250 лв. Ще гласуваме ли всяка ловна дружина в
рамките на 15 дни да събере по 250 лв.? Предлагам да се подложи на
гласуваме направата на 30 бр. комплекта маси и пейки и направа на навес 40
кв. м. за съхранение, като се отделят по 7 лв. на член от партидата на всяка
от 28 -те ловни дружини.
- Митко Данов /ЛРД Синьо бърдо/ - За организираният миналата година
ловен събор, аз осигурих казани от с. Струпец и с. Хубавене за приготвяне
на курбана. Нека тази година председателите на ЛРД Струпец и ЛРД
Хубавене свършат тази задача.
След обсъждане се приеха следните решения:
Решение 1.1 УС реши да се направят 30 бр. комплект маси по 4 метра и
пейки по 2 метра / 200лв. за комплект 1 бр. маса 4м. + 4 бр. пейки по 2
м./ и навес за съхранението им на територията на стрелбищният
комплекс. Да се отделят от партидата на всяка ловна дружина по 7 лв.
на всеки член на сдружението за събиране на необходимата сума.
Отговорници : Николай Панчев, Петър Асенов, Светлин Попов, Веселин
Тодоров, Катя Бурова.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

Решение 1.2 УС реши сдружението да поеме финансовите разноски за
закупуване на строителни материали и наемане на багер за вкопаване
на електрически кабел от помпената станция на „Консервната фабрика“
до стрелбищния комплекс в местността „Емирски мост“. Отговорници:
Петър Асенов; Светлин Попов, Веселин Тодоров.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По втора точка от дневния ред:
Председателят прочете на присъстващите на заседанието изготвената
справка за свободните места по ловно – рибарските дружини. Има два
конкретни случая с кандидати членове, които трябва да разясним. Единият е
с момче изкарало курса за млад ловец в гр. София, което иска да членува в
ЛРД Ребърково – Крета, но там членовете надхвърлят изискуемата норма на
база ловна площ и няма свободни места. Другият случаи е момче изкарало
курса тази година при нас, което иска да членува в ЛРД Върбешница, но и
там има проблем със свободните места.
-Николай Петков /ЛРД Г. Бешовица – Цаконица/ - Решението на двата
проблема е че щом няма свободни места в желаните от тях ловни дружини,
ще трябва да се запишат в ловно – рибарски дружини където има свободни
места , за да спазим закона и да не сме в нарушение. Друг вариант няма.
Поради неотложен ангажимент председателят на събранието съобщи, че
трябва да напусне заседанието. Григор Томов предложи за председател на
събранието да бъде избран Весел Етугов.
Предложението беше подложено на гласуване:
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
За председател на събранието е избран Весел Етугов.

По трета точка от дневния ред:
Председателят прочете на присъстващите постъпилата молба от организация
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „В помощ на животните в
Мездра“. Основния призив в молбата е за съдействие относно събиране на
средства за подсигуряване на храна за отглежданите безстопанствени кучета.
Бяха посочени евентуалните методи за помощ на четириногите животни.
-Николай Драганов /ЛРД Р.бяла – Боденец – Крапец/ - Тази организация
не е структурирана правилно. Общината им е осигурила някакви финансови
средства и търсят още. Преди две седмици с един колега искахме да вземем
куче от тях, но ни беше отказано по неясни обстоятелства.. Шантаджийска
работа е тази организация.
След обсъждане се прие следното решение:
Решение 3.1 УС реши да не отпуска финансови средства за подпомагане на
СНЦ „В помощ на животните в Мездра“, защото във финансовия план за
2016г. не са заложени средства за такава цел. При изготвянето на
финансовия план за 2017год. да бъдат заложени средства за подпомагане на
такива организации.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 20, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По четвърта точка от дневния ред:
Председателят прочете на участниците в заседанието постъпилото заявление
от Любен Генов.
-Иван Петков /ЛРД Радовене – Стояновци/ - Любен Генов в своето
заявление е посочил, че иска 10 бр. книги „История на ловно рибарското
дружество Мездра – Роман 1935 – 2015г. Предложението ми е да му дадем
20 бр. книги.

