П Р О Т О К О Л № 72
от заседание на УС, проведено на 04.06.2015 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 23 бр. Заседанието е редовно и може да взима
решения. Председателят предложи за протоколчик г-н Петър Асенов.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 23, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов.
Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:
1. Обсъждане и разяснения по изготвения протокол от заседание на УС от
21.05.2015г.
2. Обсъждане и приемане на проект на план за изразходване на средствата от
годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2015г.
3. Разяснения по водените съдебни дела в съда.
4. Обсъждане издаването на индивидуални бележки за лов на хищници.
5. Предложения за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.
6. Разни.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 23, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Предложения дневен ред се приема.

По първа точка от дневния ред:
Председателят запозна присъстващите с изготвения протокол от заседание на УС на
04.05.15г. и даде думата за обсъждания и допълнения към него.
- Веселин Тодоров /ЛРД Долна Кремена – Брусен/ - предвидени са твърде много УС
през годината.
- Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/ - На следващите заседания на УС да
присъстват председателите на съставните ловни дружини.
След обсъждане се прие следното решение:

Решение 1.1 Заместник председателите на съставните ловни дружини може да
присъстват и да правят предложения на заседания на УС, но не и да гласуват.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 23, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По втора точка от дневния ред:
Председателят направи разяснения по плана за изразходване на средствата от годишната
вноска за стопанисване на дивеча през 2015г. Всяка една ловна дружина да заяви дивеча
който ще разселва през другата година и сама да организира закупуването на царевица и
сол за подхранване. Да използваме този метод на работа през тази година и да видим
какви ще са разултатите от него. Организатора и 3 – ма представители на УС да
организират закупуването на дивеча за разселване за следващата година.
- Стамен Атанасов /ЛРД Игнатица/ - Сдружението трябва да организира закупуването
на царевица и сол за подхранване и дивеча за разселване.
- Васко Георгиев /ЛРД Ребърково – Крета/ - Да се направи компромисен вариант, като
се изготви списък на ловните дружини които искат Сдружението да им закупи и
разпредели царевица и сол за подхранване на дивеча. Останалите ловни дружини да си
закупуват царевица и сол самостоятелно.
- Николай Петков /ЛРД Горна Бешовица – Цаконица/ - Изпитали сме го този метод
Сдруженито да закупува царевица и сол. Всяка една ловна дружина да закупува
царевицата и солта за подхранване.
- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - Средствата за закупуване на царевица и сол да могат да се
вземат по – рано с цел да може да се купува на зелено /предварително плащане/.
- Председателят прочете предварително изготвената справка по дружини за изразходване
на средствата от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2015г. Всеки
председател трябва да попълни писмена декларация, че средствата ще се изразходват
целесъобразно.
- Богдан Цеков /ЛРД Караш/ - Трябва да се определи срок за отчитане на средствата за
закупуване на царевица и сол.
След обсъждане се приеха следните решения:
Решение 2.1 Всяка една ловна дружина самостоятелно да организира закупуването и
разпределянето на царевица и сол за подхранване на дивеча.

Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 17, „против” – 5, „въздържал се” – 1.
Решение 2.2 До първият четвъртък на месец декември всяка една ловна дружина да
отчете средствата от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2015г. за
закупуване на царевица и сол с протокол /по образец/за ловно – стопанско
мероприятие и фактура, придружена с касова бележка.
По трета точка от дневния ред:
Стефан Красимиров направи разяснения по водените съдебни дела срещу
ЕТ „Фея –
Анита Николаева” и Ели Христова. Досега похарчените средства за съдебни такси и
хонорари на адвокати са около 12000 лв.
- Председателят попита Стефан Красимиров, може ли да да доведем докрай воденото дело
срещу Ели Христова и да я осъдим за липсващите средства. Ако я осъдим колко време ще
отнеме да ни се изплатят липсващите средства.
- Веселин Тодоров /ЛРД Долна Кремена – Брусен/ - От коя банкова сметка на
Сдружението са плащани хонорарите на адвокатите. На следващото заседание на УС да
бъдат поканени Генади Събков, Ели Христова и Любомир Попов и да дадат разяснения за
липсващите средства и да присъстват на предстоящата ревизия.
- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - Водените съдебни дела са висящи и
все още не са приключили в съда. Трябва да решим какво ще правим оттук нататък. Не
сме в състояние да прекратим водените съдебни дела. Може да се направи спогодба между
страните. За всяка следваща инстанция по делата се плащат 5500 лв. Възможни са три
решения за вземане отностно делата:
- До край да се водят делата и съдът да реши кой е виновен за липсващите средства.
- Да се направи спогодба между страните .
- Междинно решение – да се спрат водените дела за срок до 6 месеца.
Да се покани адвоката Цветомир Стоев за разяснения по съдебните дела и след това да
решим как ще процедираме.
- Ивайло Милов /ЛРД Ослен Криводол/ - На Общото събрание /конференцията/ на
Сдружението през 2013г. бе обявено, че адвокат по водените дела е Васил Крумов. Трябва
да се внесе яснота защо този адвокат не води съдебните дела.
- Хитомир Петков /ЛРД Горна Бешовица – Цаконица/ - Няма достатъчно счетоводни
документи преди 2012 г. за да се прави ревизия. Счетоводството водено от Жанета Вутова
след 2012 г. до този момент е изрядно и няма пропуски.

- Илия Мишонов /ЛРД Върбешница/ - КРК преди 2012 г. не си е вършила работата.
- Председателя предложи да се спрат водените дела за срок от 6 месеца до приключване
на предстоящата ревизия и да се внесе яснота около липсващите средства.
- Стамен Атанасов /ЛРД Игнатица/ - Според мен главен виновник за липсващите
средства е главната счетоводителка.
- Пешо Стоев /ЛРД Горна Кремена/ - Данните за разходите от язовира в
Криводол които съм Ви дал са верни. Да видим къде са отишли парите.

с. Ослен

След обсъждане се приеха следните решения:
Решение 3.1 За следващото заседание на УС да бъдат поканени писменно Генади
Събков, Ели Христова и Любомир Попов и да внесат рязаснения за липсващите
средства.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 23, „против” – 0, „въздържал се” – 0
Решение 3.2 Да се проведе среща между адвоката който представлява Сдружението
пред съда и ръководството на Сдружението.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 23, „против” – 0, „въздържал се” – 0

По четвърта точка от дневния ред:
- Румен Николов /ЛРД Зверино/ - Без знанието на председателя на ловната дружина да
не се взима бележка за индивидуален лов на хищници.
- Николай Петков /ЛРД Горна Бешовица – Цаконица/ - Всеки ловец има право да
ловува и да взима бележка за индивидуален лов на хищници.
- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - Закона за лова позволява всеки ловец
да ловува и да взима бележка за индивидуален лов на хищници.
- Светлин Георгиев /ЛРД Царевец/ - Взимам бележка за индивидуален лов на хищници
редовно и имам добри резултати в борбата с вредителите. Не е редно председателя да
решава кой може и кой не може да взема бележка за индивидуален лов на хищници.
Колегите от моята ловна дружина твърдят, че съм бракониер и отстрелвам по време на
този лов и друг вид дивеч, но нямат доказателства за това.

- Борислав Дончев /ЛРД Царевец/ - Колегите от нашата ловна дружина твърдят, че
Светлин бракониерства и затова не трябва да му се издава разрешително за лов на
хищници.
- Председателя – Всяка една ловна дружина има вътрешен ред и той трябва да се спазва.
Наказанията се налагат първо от дружината. Трябва да има вътрешно разбирателство
между колегите ловци от дадена ловна дружина. Председателя трябва да знае и да бъде
информиран кой ловува на хищници в ловната дружина за дадения месец.
След обсъждане се взе следното решение:
Решение 4.1 Всеки ловец има право да взима бележка за индивидуален лов на
хищници, но само със знанието на председателя на дружината.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 23, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
По пета точка от дневния ред:
Бяха разгледани предложенията за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване
на дивеча разработени от Националното ловно – рибарско сдружение – Съюз на ловците и
риболовците в България. Обсъдено беше и участието на Сдружение „ЛРД Мездра” в
Националният митинг на ловците.
- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - Повечето предложения не ни помагат за развитие на
ловното движение, а ни ощетяват. Да неучастваме в Националния митинг.
- Стефан Красимиров /ЛРД Ребъркво – Крета/ - Предложенията ощетяват ловните
сдружения и ловците стопанисващи ловностопанските райони.
- Веселин Тодоров /ЛРД Долна Кремена – Брусен/ - Моето предложение е Сдружението
да неучаства в Националния митинг на ловците.
След обсъждане се взе следното решение:
Решение 5.1 УС на Сдружение „ЛРД Мездра” не подкрепя предложенията за
изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча разработени от
НЛРС – СЛРБ и няма да участва в предстоящият Национален митинг на ловците.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 23, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По шеста точка от дневния ред:
- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - Внесъл съм в офиса на сдружението протокол от
проведено събрание на нашата ловна дружина. На събранието се взе решение да

изключим член от нашата дружина поради нарушаване на приетия вътрешен ред и
неучастие в ловно – стопански мероприятия.
- Пешо Стоев /ЛРД Горна Кремена/ - Дружинката налага наказания и взема решения за
изключване на членове от нея.
- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - Няма регламентирано в Устава на
Сдружението изключване на членовете от редиците на дружинката, а има изключване от
редиците на Сдружението. След изключване на член от редиците на Сдружението има 14
дневен срок за обжалване на решението. Проредурата за изключване
е ясно
регламентирана.
- Председателя – Да изясним проблема с адвокатите отностно изключване на членове от
дружинките и тогава да решаваме за изключване от редиците на Сдружението. Трябва да
има конктретни мотиви за изключване. Има такива хора в ловните дружини.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколчик:
/Петър Асенов/

Председател:
/д-р Григор Томов Григоров/

