П Р О Т О К О Л № 73
от заседание на УС, проведено на 02.07.2015 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 17 бр. Заседанието е редовно и може да взима
решения. Председателят предложи за протоколчик г-н Петър Асенов.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов.
Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обсъждане на водените съдебни дела .
Обсъждане издаването на книгата на Любен Генов.
Обсъждане състоянието на интернет страницата на сдружението.
Разглеждане на молби от членове на сдружението.
Обсъждане на трансгранични европроекти с други сдружения.
Обсъждане състоянието на дивите прасета отглеждани в с. Боденец.
Обсъждане на предложения за организиране на ловния събор през 2015г.
Изисквания при издаване на талони за охрана на дивеча.
Изисквания при транспорт на дивеч.

10.Предложения за аперитив за заседанията на УС.
11. Разни
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Предложения дневен ред се приема.

По първа точка от дневния ред:
Председателят разясни на присъстващите, че на 10.06.15г. е направена среща с адвоката
Цветомир Стоев, който представлява сдружението пред съда и ръководството на
сдружението. На срещата адвокатът е обяснил на какъв етап са съдебните дела срещу ЕТ
„Фея – Анита Николаева” и Ели Христова и възможните варианти за по – нататъшно
развитие по тях. Председателят обясни , че с Решение 3.1 / 04.06.15г. от протокол № 72 от
заседание на УС , трябва днес да присъстват г-н Генади Събков, г-жа Ели Христова и г-н

Любомир Попов и да внесат рязаснения за липсващите средства. Поради ангажимент г-жа
Ели Христова не може да присъства на днешното заседание.
- Генади Събков /ЛРД Царевец/ - Благодяря на стария УС за свършената работа , а на
новия УС искам да пожелая успех. Сдружението не е било в тежко финансово състояние
след 2000 г., като са правени ограничения, организирали са се курсове за млади ловци и
т.н. При подготовка на конференцията през 2012г. предложих на Ели Христова да вложим
наличните средства на влог в банка ДСК, при което тя отказа. Поканих Любчо Попов
(председател на КРК) за проверка на финансовото състояние и изготвяне на ревизионен
доклад на сдружението при което се оказа, че няма липси. До този момент наемателката
„ЕТ Фея – Анита Николаева” дължеше на сдружението 2 наема в размер на 500 лв. Всяка
година приключваме финансово с 10000 лв. остатък. Беше замислено да се закупи земя в
съседство до стрелбищния комплекс за изграждане на гатер, но Ели Христова заяви, че
няма налични средства за този проект. Потърсих Юри Дамянов за извършване на ревизия.
Одита констатира липса на касата около 75 000 лв. и неплатени сметки от намемателката в
размер на 4000 лв наем и 2000 лв. консумативи. След одита сигнализирах прокуратурата.
Получих становище от Ели Христова , което ще Ви го прочета. На база невярната
информация пуснах молба за дисцилинарно уволнение на Ели Христова. По съдебен път
беше отхвърлена молбата й за възстановяване на работа. Прокуратурата предприе
необходимите мерки. Окръжна следствена служба разпита много хора свързани със
сдружението. Прокуратурата обвини Ели Христова за съставяне на документи с невярно
съдържание и наложи глоба в размер около 1000 лв. Съдебните такси са 4 % от размера на
липсващите средства на заведения иск. Сключили сме договор с адвоката Цветомир
Стоев от адвокатско дружество Пешковски и Карамелски. Заведохме дело срещу ЕТ „Фея
– Анита Николаева” и сме предявили дължимите суми от наема и лихвите. Анита твърди,
че е оставила стока на доброволно пазене, но съдът и е отхвърлил иска.
- Председателя – Не е имало организация и ред. Председателя, КРК , УС и
Настоятелството е трябвало да въведът ред и контрол. Не е възможно един човек да вземе
парите от 2007г. до 2012г. Съдът е признал лиспващите средства. Имало е пропуски, които
не трябва да се повтарят за в бъдеще.
- Любомир Попов /ЛРД Курново/ - Когато бяхме избрани за членове на КРК заварихме
старото ръководство на КРК Любен Генов и Никодим Нанов. Според мен изградени
икономисти трябва да са в КРК. През 2012г започнахме проверка /ревизия/ и установихме,
че в приходната част документите бяха изрядни. В разходите бяхме на печалба, която
трябваше да се съхранява в банка ДСК. При започване на ревизия, Ели Христова ни
даваше данните за извършването й. Комисията наблягаше на работата по дружинките.
- Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Много пъти съм давал съвет на Любчо
Попов да се откаже от КРК, защото той не е за тази работа. Според мен има 3-ма виновни
за да се стигне дотук Генади Събков, Любчо Попов и Ели Христова. За средствата
похарчени за язовира в с. Ослен Криводол никой не ме послуша.
- Весел Етугов / ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Липсите може да са от по – рано.
Моралните признания не са за това заседание. Съдът вярва на вещите лица установили
липсите в сдружението.

- Генади Събков /ЛРД Царевец/ - За да се направи язовира в с. Ослен Криводол има
взети решения на УС и Общо събрание, това не е мое решение. Не обвинявам нито един
член на УС и КРК за лиспващите средства. Съдът решава кой е виновен. МОЛ носи
отговорност за лисващите средства.
- Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/ - Съдебните дела трябва да се финализират.
- Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Да отложим делата докато направим
ревизия и приемно – предавателна ревизия.
- Хитомир Петков /ЛРД Г. Бешовица – Цаконица/ - Инвентаризация е направена
миналата година
- Гаврил Павлов /ЛРД Г. Бешовица – Цаконица/ - Има искова молба и не може да се
добавя или смаля сумата по делата.
- Председателя – Ако спрем делото по взаимно съгласие имаме най – голяма полза.
- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - Няма давност на осъдените за
лиспващите средства. Със съгласието на двете страни, може да се отложи и прекрати
делото. Трябва да се проведе среща с адвоката на Ели Христова за постигане на спогодба.
След обсъждания се приеха следните решения:
Решение 1.1 УС реши да се отложи делото срещу Ели Христова и през това време да
се водят преговори за спогодба между двете страни.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решение 1.2 УС възлага на г-н Николай Поппетровски да проучи договора на ЕТ
„Фея – Анита Николаева”
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По втора точка от дневния ред:
Председателя запозна присъстващите с писмото получено от г-н Апостолов.
- Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Книгата на Любен Генов трябва да се
издаде.
- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - За следващото заседание на УС да
присъства г-н Апостолов и да внесе яснота около издаването на книгата.

- Иван Петков /ЛРД Радовене – Стояновци/ - Трябва да разберем колко ще струва
издаването на книгата. Редактора не би трябвало да има голяма печалба. Да се
съгласуваме с други редактори.
След обсъждания се прие следното решение:
Решение 2.1 УС упълномощава председателя и секретаря на сдружението да се
срещнат с редактора.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По трета точка от дневния ред:
- Весел Етугов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Обясни на присъстващите изискванията за
поддръжка на сайта на сдружението и условията на работа с досегашния администратор
Антон. За поддръжка на сайта със сключване на граждански договор Антон е поискал 100
лв. на месец.
- Гаврил Павлов /ЛРД Г. Бешовица – Цаконица/ - Да се направи проучване с оферти
от други администратори.
След обсъждания се прие следното решение:
Решение 3.1 До 6 август 2015г. , ако има други предложения за администратор да се
предложат.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По четвърта точка от дневния ред:
- Петър Асенов /организатор по лова/ Запозна присъстващите с молби от Боян
Миролюбов Маринов за признаване на квитанция за 200лв. от 2012г. за курс млад ловец и
от Ивайло Поповски за възстановяване на членството му в ЛРД Синьо бърдо.
- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - Кандидат за млад ловец, който не е внесъл цялата такса
за курса да не се допуска до изпит.

След обсъждания се приеха следните решения:
Решение 4.1 УС реши Боян Миролюбов Маринов да си плати цялата такса за курс
млад ловец организиран през 2015 г.
Резултати от гласуването :

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решеное 4.2 За следващото заседание на УС да бъдат поканени и да изложат
становища председателя на ЛРД Синьо бърдо и Ивайло Поповски.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По пета точка от дневния ред:
Председателят запозна присъстващите с правилата за трансгранично сътрудничество с
други страни. За следващото заседание на УС ще се проучат и презентират нещата с
изготвянето на проект за участие.
- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - Тези проекти са за подпомагане на сдружения като нас.
Може да участваме с минимални средства.
След обсъждания се прие следното решение:
Решение 5.1 УС упълномощава председателя на сдружението да се свърже с
консултантите за проучване изготвянето на проект за участие.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По шеста точка от дневния ред:
Организатора по лова запозна присъстващите със състоянието на дивите прасета
отглеждани в с. Боденец.
- Весел Етугов /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Да пуснем прасетата на свобода.
- Ивайло Илиев /ЛРД Курново/ - Ловните дружини да вземат прасетата и да ги
отглеждат.
- Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Дивите прасета трябва да се пуснат в
гатера на стрелбищния комплекс.
След обсъждания се прие следното решение:
Решение 6.1 УС реши двете диви прасета отглеждани в с. Боденец да се преместят в
гатера на стрелбищния комплекс.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По седма точка от дневния ред:
Председателят даде думата на присъствщите за предложения по организирането на ловния
събор през 2015 г.
- Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/ - Ловният събор трябва да се организира и
тази година, защото е традиционно мероприятие за нашето сдружение, но трябва да бъде
само за ловджийте. Масите и пейките за събора ще се докарат от селата както е било до
сега.
- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - Всяка дружина да си направи маси и пейки и те да се
съхраняват на стрелбището.
- Иван Петков /ЛРД Радовене – Стояновци/ - Всяка ловна дружина да си докара маси и
пейки и да заяви колко хора ще участват на събора.
- Председателя – Трябва да се знае ориентировачно колко хора от дружинките ще
участват в събора. Трябва да се помисли за много организационни работи като музика,
корбан чорба, маси, пейки и т.н.

По осма точка от дневния ред:
Организаторът направи разяснения относно изискванията при издаване на талони за
охрана на дивеча.
След обсъждания се прие следното решение:
Решение 8.1 До окриване на ловния сезон през 2015г. всяка една ловна дружина да
получи талони за охрана на дивеча.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По девета точка от дневния ред:
Организаторът по лова запозна присъстващите с изискванията при транспорт на едър и
дребен дивеч.

По десета точка от дневния ред:
Председателят предложи при изготвянето на приемно – предавателния протокол да
присъства Николай Поппетровски. Също така предложи офиса да бъде зареден с вода и
кафе за заседанията на УС.
- Весел Етугов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - За офиса на сдружението да се закупят кафе
– машина и машина за вода.
След обсъждания се приеха следните решения:

Решение 10.1 УС реши при изготвянето на приемно – предавателния протокол да
присъства Николай Поппетровски.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Решение 10.2 УС реши да се закупят кафе – машина и машина за вода за офиса на
сдружението.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието.

Протоколчик :

Председател :

Петър Асенов

д-р Григор Томов Григоров

