П Р О Т О К О Л № 86
от заседание на УС, проведено на 04.08.2016 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, „въздържал се” – 0.
Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов.
Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:
1. Разглеждане заповед от ИАГ относно откриване на ловния сезон на
пернат дивеч.
2. Кадрови промени на щатните служители на сдружението.
3. Разглеждане постановление на Районна прокуратура
гр. Мездра за досъдебно производство.
4. Разни.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 19, „въздържал се” – 0.
Предложения дневен ред се приема.
По първа точка от дневния ред:
Организаторът по лова към сдружението запозна присъстващите с писмото
от ИАГ, касаещо откриване на ловния сезон, с постановките на ЗЛОД и
акцентира върху забранените средства за ловуване. Копие от писмото бе
дадено на всички присъстващи председатели на ловни дружини за
провеждане на инструктаж на ловците. Инструктаж за безопасно боравене с
ловното оръжие и боеприпаси и пожарна безопасност направи инж. Евгения
Христова – директор на ДГС Мездра като подчерта ролята и значението на

председателите на ловните дружини и ръководителите на лова за успешното
и безопасно протичане на ловните излети.
- Председателя – Има няколко дружини от нашето сдружение които се
събират на групов лов на дива свиня, но не попълват бележки. Не е
правилно. Има злоупотреби и с бележките за хищници. Трябва да има
проверки и контрол.
- Светлин Попов /ловен надзирател/ - Щом една ловна дружина не
може да се събере в даден ден за групов лов на дива свиня да се обадят
на организатора по лова или на ловния надзирател, че няма да ходят на
лов. Ако все пак излязат на лов без попълнено разрешително, да си
носят последствията.
След обсъждане се прие следното решение:
Решение 1.1 УС реши за следващото заседание на УС, организатора
по лова да представи справка за използваните разрешителни за групов
лов на дива свиня за последните 3 - 4 ловни сезона.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 19, „въздържал се” – 0.

По втора точка от дневния ред:
Жанета Вутова разясни на присъстващите получаваните парични средства
/заплати/ на щатните служители на сдружението : Петър Асенов –
организатор/специалист по лова; Светлин Попов – ловен надзирател и Катя
Бурова – касиер.
- Иван Петков /ЛРД Радовене – Стояновци/ - Недопустимо е и как
точно се случи офиса да не работи 3 последователни дни? Не е
трябвало всички щатни служители да излизат отпуска.
- Председателя – Аз съм виновен, че подписах молбите за отпуска на
тримата щатни служители. График за отпуска вече не се изисква от
закона.

- Светлин Попов – Имаше лепната бележка на вратата, че няма да
работи офиса няколко дни преди да излезем отпуска. В сайта на
сдружението също бе обявено, че няма да работи офиса.
- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - Не можах да разбера презункцията на
тази точка от дневния ред. Има слух , че ръководството иска да уволни
щатния служител Петър. Трябва да се обосноват с истински доводи,
защото ще се гласува от УС за неговото евентуално освобождаване.
- Веселин Тодоров /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Има сигнали, че Петър
е взел комисионна от закупените ловни патрони от фирма „Стар Форс“
за организирания курс млад ловец. Сутрин закъснява за работа, като
съм идвал в 8:00 часа в офиса на сдружението и той го няма. Прикрил е
писмо получено от Районен съд Мездра за образуване на досъдебно
производство. Трябва да си вземе забележка и да си върши работата.
- Николай Панчев /ЛРД Лик – Дърманци/ - Не съм съгласен с
изказаното от Веселин Тодоров, защото не може да докаже с факти и
документи твърденията срещу Петър. Според мен Петър е грамотен
човек и си върши добре работата относно издаваните разрешителни за
лов, заверка на чл. карти, картотека на ловците и т.н.
- Румен Николов /ЛРД Зверино/ - Доводите на Веселин Тодоров са
необосновани и недоказани. Петър си върши работата и според мен
трябва да остане на работа в сдружението.
- Николай Петков /ЛРД Г.Бешовица – Цаконица/ - Петър трябва да
остане на работа. Работи вече 2 години като организатор в
сдружението. Обучен е и му е ясна работата която се извършва по
отношение на документацията по лова.
- Петър Асенов /организатор по лова/ - Не съм получавал комисионна
от закупените ловни патрони. На заседание на УС е взето решение от
тази фирма да се закупят ловни патрони за курса млад ловец. Не съм
получавал писмо от Районна прокуратура Мездра поради факта,че
когато е донесено писмото от пощальона, аз съм бил в платен отпуск.
- Председателя – Петър е грамотен човек с висше образование. Според
мен си върши работата. Трябва да си вземе забележка и да изпълнява
решенията на УС. Възможно е да има влияние от предишният му
работодател. Според мен на длъжността касиер трябва да назначим
мъж с висше икономическо образование. Това ще означава, че ще

трябва да освободим Катя Бурова която към момента изпълнява
длъжността, защото няма да отговаря на изискванията. Възможно ли е
ловния надзирател да съвместява и длъжността касиер?
- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - Длъжностите на
ловен надзирател и касиер не са съвместими.
След обсъждане се приеха следните решения:
Решение 2.1 УС реши Петър Асенов да продължи да изпълнява
служебните си задължения на заеманата от него длъжност - организатор
по лова.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 17, „въздържал се” – 2.

Решение 2.2 УС реши да се променят изискванията за длъжността
„касиер“ към сдружението : вид и равнище на образование - висше
икономическо образование /степен бакалавър/.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 18, „въздържал се” – 1.

По трета точка от дневния ред:
Председателя на сдружението прочете на присъстващите получено
постановление за отказ да се образува досъдебно производство от Районна
прокуратура Мездра в отговор на подаден Сигнал до главния прокурор на Р.
България от сдружението. Председателя обясни, че поради краткия 7 –
дневен срок за отговор на полученото постановление и със съдействието на
адвокат Стефан Красимиров, заедно са подготвили и подали Жалба до
Окръжна прокуратура Враца.

- Председателя – Поради краткия срок, не съм се допитал и съм взел
решение без съгласие на УС за подаване на жалбата. Според Вас
членове на УС, правилно ли съм постъпил с тези мой действия?

- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - Важно е, че сме
спазили 7 - дневния срок за подаване на жалбата до прокуратурата.

След обсъждане се прие следното решение:
Решение 3.1 УС реши, че е правилно и одобрява действията на
председателят на сдружението за подадената Жалба до Окръжна
прокуратура Враца.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 19, „въздържал се” – 0.

По четвърта точка от дневния ред:
- Жанета Вутова – Във връзка с излязло решение №86/15.06.16 год. на
Врачански окръжен съд за промяна наименованието на сдружението,
трябва да се подадат документи за промяна на спесимента в банка
ДСК. Възможно е да се упълномощи още един служител освен Катя
Бурова да внася и тегли пари след подписи на главния счетоводител и
председателя.
- Председателя – Предлагам освен касиера и организатора по лова
Петър Асенов да бъде упълномощен да внася и тегли пари
След обсъждане се прие следното решение:
Решение 4.1 УС възлага на гл. счетоводителка и председателя на
сдружението да подготвят и подадат необходимите документи за
промяна на спесимента в банка ДСК. Освен касиера Катя Бурова да
бъде упълномощен и организатора по лова Петър Асенов да внася и
тегли парични средства след подписи на главната счетоводителка и
председателя на сдружението.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 19, „въздържал се” – 0.

