П Р О Т О К О Л № 74
от заседание на УС, проведено на 06.08.2015 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 18 бр. Заседанието е редовно и
може да взима решения. Председателят предложи за протоколчик г-н Петър
Асенов.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов.
Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:
1. Запознаване с писмо от ИАГ относно откриване на ловния сезон и
инструктаж за безопасно боравене с ловно оръжие и боеприпаси и пожарна
безопасност;
2. Организация на ловен събор – Мездра – 2015 г.
3. Доклад на контролната комисия за извършената проверка и определяне на
комисия за инвентаризация.
4. Разяснения по съдебните дела.
5. Запознаване на УС със случая на дивите прасета , умрели след
преместването им в гатера на стрелбищния комплекс.
6. Разни
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Предложения дневен ред се приема.
Преди започване на работа по предварително обявения дневен ред бяха
разгледани молби от Ивайло Поповски и Теодор Валентинов до УС отностно
заверката на членските им карти. Председателите на ЛРД Синьо бърдо и ЛРД
Ослен Криводол направиха разяснения отностно двамата ловци.
Поради присъствието на адвокат Цветомир Стоев, председателят на сдружението
направи предложение четвърта точка от дневния ред да се резглежда като първа.

Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Предложението се приема.

По първа точка от дневния ред:
Адвокат Стоев разясни на присъстващите, че делото срещу Ели Христова е
спряно за срок до 6 месеца по взаимно съгласие за слючване на спогодба между
двете страни. Предявения съдебен иск е в размер на около 75 000 лв. и е възможно
делото да достигне до Върховния касационен съд. Адвокатът също така обясни , че
ако до 6 месеца няма спогодба между двете страни, делото ще продължи докъдето
е стигнало. Направени бяха разяснения от Цветомир Стоев за получените и
изразходени средства по делото срещу ЕТ „Фея – Анита Николаева”.
- Председателят – Къде се съхраняват по описа на съда оставените вещи от ЕТ
„Фея – Анита Николаева”? На миналото заседание на УС се взе решение да спрем
делото срещу Ели Христова за срок до 6 месеца за постигане на спогодба. Делото с
ЕТ „Фея – Анита Николаева” е приключило. На днешното заседание на УС
присъства Ели Христова която е дошла да отговори на зададените й въпроси.
- Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Ели, за липсващите средства
всички обвиняват теб.
- Ели Христова – доката съм работила като счетоводител към Сдружението са
давани пари назаем под устната заповед на г-н Събков, но след това парите за
връщани. Генади Събков знаеше от много време за дължимите суми от наема на
ЕТ „Фея – Анита Николаева”.
- Ивайло Милов /ЛРД Ослен Криводол/ - Липсващите средства са в размер на
около 75 000 лв. Как изведъж се е стигнало до такива липси.
- Ели Христова – Започна от есента на 2012г. , когато г-н Събков искаше да се
закупят царевица и фазани. Нямаше толкова събрани средства. Казвах, че има
злоупотреби, но никой не обърна внимание. В края на годината имаше грешка в
счетоводството. Казвах на Събков да сигнализираме полицията. Доста хора имаха
дистанционни за СОТ за офиса. Извърши се одит от Юри Дамянов. По време на
одита ми беше оказван психологически тормоз от Юри Дамянов и Генади Събков.
- Председателят – При приключване на годината КРК правилно ли си вършеше
работата? Каква е причината Генади Събков да повдигне дело?
- Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Ели , смяташ ли ,че одита на
Юри Дамянов е правилен.

- Евгения Христова /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Какъв е интереса на г-н Събков
да ги няма парите. От страна на Ели има небрежност.
- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - На всички Конференции всичко е било добре от
страна на КРК. Много често Рангел, а също и Ани са отваряли касата, когато съм
отчитал бележки. Всички членове на УС трябваше да си отидем след установените
липси. Като счетоводител Ели е виновна.
- Ели Христова – Незнам каква е причината г-н Събков да повдигне делото. Анита
през цялото време, когато работеше в кафенето беше задължняла, имаше ипотеки и
заеми. Исках да минем на детектор на лъжата, но ми бе отказано.
- Председателят – След ловния събор ще трябва да вземем решения отностно
делото срещу Ели Христова.

По втора 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 дружинки за провеждане на инструктаж на ловците.
Инструктаж за безопасно боравене с ловното оръжие и боеприпас и пожарна
безопасност направи Ивайло Милов като подчерта ролята и значението на
председателите на дружинки и ръководителите на лова за успешното и безопасно
протичане на ловните излети.

По трета точка от дневния ред:
Председателят призова всички присъстващи да изкажат мнения отностно
организацията на ловен събор – Мездра 2015г.
- Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Ловният събор да е само за
ловците и семействата им. Да поканим ръководителите на съседни сдружения. В
кметството на всяко село има маси и пейки.
- Председателят – Трябва да се направят пропускателни картончета за ловците по
дружини. Трябва да осигурим около 100 маси и 200 пейки. От най - близките села с
камион ще се докарат маси и пейки. Колко овце ще трябва да вземем за курбана?
Трябва да се реши въпроса със спонсорството.

- Весел Етугов / ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Предлагам за главен организатор на
ловния събор да е Веселин Тодоров.
- Ивайло Милов /ЛРД Ослен Криводол/ - Стрелбищния комплекс трябва да е
окосен. Да няма агнета за чевермета. Събора да е за ловците и семействата им.
След обсъждания се прие следното решение:
Решение 3.1 Сдружение „ЛРД – Мездра” ще организира ловен събор на
26.09.2015г. (събота) за ловците и семействата им.
- Бюджет за събора е в размер на 5000лв.
- Главен организатор на ловния събор е Веселин Тодоров.
- Осигуряване на маси и пейки да се извърши от най – близките села.
- Да се осигури духова музика и диджей.
- Да се закупят 8 (осем) овце за приготвяне на курбана.
- Да се предостави терен на фирми за разпъване на сергии срещу наем в
размер на 20 – 30 лв.
- Да се организира състезание по стрелба тип „Скейт” само за ловци от
сдружението.

Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По четвърта точка от дневния ред:
Хитомир Петков /ЛРД Г. Бешовица – Цаконица/ запозна присъстващите с
изготвения протокол на контролната комисия за извършената проверка и акцентира
върху това, че всички документи от одита на Юри Дамянов са описани и подредени
по години.
- Председателят – Ще издам заповед за извършване на инвентаризация. На
следващото заседание ще прочетем одитния доклад на Юри Дамянов.

