П Р О Т О К О Л № 71
от заседание на УС, проведено на 21.05.2015 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 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. Избиране на заместник председатели и секретар на сдружението.
2. Избиране на приемно – предавателна комисия за предаване активите и
документите на УС и Сдружението и извършване на инвентаризация.
3. Разглеждане на годишния финансов план на сдружението за 2015г. и
плана за изразходване на средствата от годишната вноска за
стопанисване на дивеча през 2015г.
4. Обсъждане на корекции в щатното разписание на сдружението за
2015г.
5. Разни
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 22, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Предложения дневен ред се приема.

По първа точка от дневния ред:
Председателят предложи да бъдат избрани 3 –ма заместник председатели
разпределени по райони и секретар на сдружението. Избраните заместници
ще се координират с председателите по дружини и ще отговарят за
разселване, охрана и подхранване на дивеча. Секретаря ще има

организационни функции. Заместник председателите и секретаря да бъдат в
състав:
За район „Балкан” - Сергей Кирков.
За район „Поле” – Веселин Цолов.
За район „Роман” – Иван Петков.
Секретар – Весел Етугов.
- Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/ предложи да има 2 – ма
заместник председатели разпределени в 2 землища, които да бъдат в състав:
За район „Роман” – Иван Петков.
За район „Мездра” – Евгения Христова.
След обсъждане се прие следното решение:
Решение 1.1 Да бъдат избрани 3 –ма заместник председатели и секретар
на сдружението.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 12, „против” – 8, „въздържал се” – 2.
- Евгения Христова /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ си даде самоотвод поради
многото служебни задължения.
След обсъждане се приеха следните решения:
Решение 1.2 За заместник председатели и секретар на сдружението са
избрани:
За район „Балкан” - Сергей Кирков.
За район „Поле” – Веселин Цолов.
За район „Роман” – Иван Петков.
Секретар – Весел Етугов.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 20, „против” – 1, „въздържал се” – 1.

Решение 1.3 Без съгласие на председателя на дадена ловна дружина да
не се заверява членската карта на ловеца.

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

За по дейна и организационна работа на УС председателят предложи всеки
четвъртък от 16:00 часа на първата седмица от месеца да има заседание на
УС на сдружението.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 22, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Предложението се приема.

По втора точка от дневния ред:
Председателя направи разяснения отностно активите на сдружението и
нуждата от инвентаризация. Даде думата на присъстващите за определяне на
комисия за извършване на ревизия.
- Пешо Стоев /ЛРД Горна Кремена/ - Да се направи финансова ревизия и
инвентаризация от КРК.
- Стамен Атанасов /ЛРД Игнатица/ - Преди Общото събрание на
сдружението е направен вътрешен одит, който е отразен в отчетния доклад
на УС за дейноста на сдружението . На конференцията бяха приети отчетните
доклади на УС и КРК.
След обсъждане се прие следното решение:
Решение 2.1 УС възлага на КРК да направи финансова ревизия и
инвентаризация на сдружението. Срок за изпълнение 30 дни.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 22, „против” – 0, „въздържал се” – 0

По трета точка от дневния ред:
Председателят прочете приетите на Общо събрание финансов план за
дейността на сдружението за 2015г. и плана за изразходване на средствата от
годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2015г. След което думата
бе дадена на присъстващите за обсъждане и допълнения.
- Евгения Христова /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Финансовия план е
гласуван и приет на Конференцията. След като не изразходим средствата
предвидени в плана, те си остават в сметката на сдружението.
- Николай Драганов /ЛРД Р.бяла – Боденец – Крапец/ - На Общото
събрание на НЛРС – СЛРБ бе гласувано и прието членския внос към тях да
бъде вдигнат с 1 лев.
- Григор Томов Григовов / ЛРД Люти дол/ - Ловния събор трябва да бъде
организиран само за ловците и семействата им. Адвокатските услуги и
съдебните такси предвидени в плана са много високи. Да се възложи на
адвокатите в сдружението да поемат делата безплатно или срещу малък
хонорар. За изгражденето на гатер са необходими много изисквания. Да се
определи комисия за разпределение на средствата за всяка една дружина да
закупува царевица до 0.25 лв. за кг. и сол за подхранване. Всяка една
дружина да заяви дивеча който ще разселва другата година.
- Стамен Атанасов /ЛРД Игнатица/ - Сдружението да определи от къде ще
се купува царевица и сол за подхранване на дивеча.
- Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/ - Всяка една дружина да може
сама да определя от къде да закупува царевица и сол. Отчитането да става с
редовна фактура, касова бележка и протокол за извършване на ловно –
стопанско мероприятие.
- Николай Петков /ЛРД Г. Бешовица – Цаконица/ - Според таксацията да
се определя подхранването на дивеча. Трябва да направим пролетно
разселване.
- Веселин Цолов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Тази година се прави заявка
за дивеча който ще се разселва за другата година. За пролетно разселване на
фазани ще са ни необходими изградени волиери, а ние нямаме такива.
- Стефан Красиморов /ЛРД Ребърково – Крета/ - Всеки един адвокат
определя своя хонорор според воденото дело. Таксите за съда са в
зависимост на заведеното дело.

След обсъждане се приеха следните решения:
Решение 3.1 Всяка една ловна дружина самостоятелно да организира
закупуването и разпределянето на царевица и сол за подхранване на
дивеча. Срок за изпълнение 60 дни.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 21, „против” – 1, „въздържал се” – 0.
Решение 3.2 УС възлага на Председателя, зам. председателите, КРК и
организатора по лова да изчислят разпределението на средствата от
вноската за стопанисване на дивеча по дружини за закупуване на
царевица и сол за подхранване. Срок за изпълнение 30 дни.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържал се” – 1.
Решение: 3.3 УС възлага на адвокатите, ловци към Сдружението да
поемат водените дела в съда и да внесат яснота около тях. Срок за
изпълнение 30 дни.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 22, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По четвърта точка от дневния ред:
Бяха разгледани възнагражденията на служителите към Сдружението.
Председателят предложи на УС да се запази досега действащото щатно
разписание и за 2015г. и да се увеличи основното възнаграждение на Петър
Асенов на 700 лв. По така направеното предложение имаше разисквания и
мнения. Ако се яви кандидат с необходимото образование да бъде назначен
за ловен надзирател.
- Пешо Стоев /ЛРД Горна Кремена/ - Да остане на работа организатора по
лова и да се назначи касиер – счетоводител. Основните възнаграждения да
бъдат 600 – 700 лв. и за двамата. Да се разпределят функциите между
служителите.
- Веселин Цолов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Да се запази досега
действащото щатното разшисание.

След обсъждане се приеха следните решения:
Решение 4.1 УС запазва досега действащото щатно разписание и за
2015г. и увеличава основното възнаграждение на г-н Петър Асенов на
700 лв.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 22, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решение 4.2 Счетоводната къща да продължи да води счетоводството
на Сдружение „ЛРД – Мездра”.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 22, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По пета точка от дневния ред:
Председателят засегна темата за лицата които са членове на сдружението и
са осъдени за умишлени престъпления и предприемане на действия срещу
тях. Всички председатели на ловни дружини да подадат информация на
организатора по лова за лица осъдени за умишлени престъпления в
поверените им дружини. Организатора по лова ще уведомява писмено тези
лица за изземване на членската карта и ловния им билет.
- Веселин Цолов /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - За заседание на УС да бъдат
уведомени председателите на съставните дружини. Сдружението разполага с
2 женски диви прасета в с. Боденец. Трябва да решим какво ще ги правим.
- Николай Панчев / ЛРД Дърманци – Лик/ - В офиса на сдружението да има
пълна база данни на всеки един ловец. Да бъдат издадени по дружини талони
за охрана на дивеча.

Протоколчик:
/Петър Асенов/

Председател:
/д-р Григор Томов Григоров/

