П Р О Т О К О Л № 75
от заседание на УС, проведено на 03.09.2015 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” – 21, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов.
Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:
1. Разглеждане протокола на Контролната комисия във връзка с издаване
на заповед за инвентаризация и вземане на решение за одит на сдружението
за периода 2005 – 2015год. и евентуално предложение за одитор.
2. Предложение за изготвяне на проект за трансгранично сътрудничество
България – Сърбия отностно ловен туризъм.
3. Разглеждане на жалба във връзка дивите прасета на ЛРД Горна
Бешовица – Цаконица.
4. Подготовка на ловен събор – Мездра 2015г. – уточняване на гостите и
присъстващите от ловните дружини.
5. Разни
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
Предложения дневен ред се приема.

По първа точка от дневния ред:
Председателят на сдружението запозна присъстващите с изготвения
протокол на Контролната комисия за извършената проверка. Наблегна се на
това, че е наложително да се издаде заповед за инвентаризация и да се
направи конкурс за назначаване на външен одитор за извършване на одит в
период 2005 – 2015год. Отрази се и това, че сдружението е в добро
финансово състояние , но всичко трябва да бъде ясно и прозрачно.
След обсъждане се приеха следните решения:
Решение 1.1 УС възлага на председателя на сдружението да издаде
заповед за извършване на инвентаризация.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

Решение 1.2 УС реши да направи конкурс за назначаване на външен
одитор за извършване на одит на сдружението в периода 2005 – 2015год.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По втора точка от дневния ред:
Председателят запозна присъстващите на заседанието с възможните
програмни оси за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.
Наблегна се върху оста туристическа привлекателност чрез развитие на
дребномащабна инфраструктура в подкрепа на туристическите атракции и
допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура, насърчаване на
посещенията в туристическите атракции, вкючително рехабилитация на
пътища за достъп.
- Председателят – Нашето сдружение може да кандидатства по тази
програма и да се изготви проект в сферата на ловния туризъм. От януари
месец на 2015г. са пуснати тези програми за трансгранично сътрудничество.
В проекта може да участват територии като стрелбищния комплекс, офиса и

т.н, собственост на сдружението. Трябва да доведем екип за изготвяне на
такъв проект.
- Весел Етугов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - В нашата страна много ловни рибарски сдружения са сключили договори за трансгранично
сътрудничество, затова трябва и ние да опитаме да направим такъв проект и
да сключим договор.
След обсъждане се прие следното решение:
Решение 2.1 УС упълномощава председателя на сдружението да
сформира екип от проектанти за изготвяне на проект за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По трета точка от дневния ред:
Председателят прочете на присъстващите внесената жалба от г-н Тодор
Генов от с. Цаконица във връзка с пуснатите на свобода и отглеждани от ЛРД
Горна Бешовица - Цаконица диви прасета.
- Николай Христов /ЛРД Г. Бешовица – Цаконица/ - Многократно ловната
дружина е опитвала да вземе мерки и да реши проблема. Това са диви
животни, а и хората преувеличават за нанесените щети и проблеми. На
29.08.15г. със съдействието на ДГС Мездра и в присъствието на горски
стражари беше организирано излизане в гората с цел прогонване на дивите
прасета от територията на с. Цаконица.

По четвърта точка от дневния ред:
- Председателят – Трябва да организираме един стегнат ловен събор за
ловците и семействата им. Ще осигурим маси и пейки за всяка една ловна
дружина. За охрана на събора ще се съгласуваме с РУ „Полиция” гр. Мездра
за извършване на тази дейност. Ще се подсигури курбан за 1000 човека.
Духова музика може да подсигуря от гр. Ботевград. Ще има спонсорство от:
пивоварен завод „Леденика” ; Сергей Кирков ще подсигури 200 – 400 литра
вино; Миро Медния ще осигури хляба; Данчо Георгиев ще осигури

безалкохолното. Ще направим обява за събора и ще я качим в сайта на
сдружението. Ще трябва да подсигурим сцена и водещ на събора.
- Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/ - Трябва да има задача за всеки
един председател.
- Румен Николов /ЛРД Зверино/ - За всяка една дружина да има по един
отговорник с талон, който да получава бира и курбан и да ги разнася.
- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - Трябва да поканим
официални гости от НЛРС – СЛРБ. Да осигурим журналисти. Трябва да има
отделна маса за тях.
След обсъждане се прие следното решение:
Решение 4.1 Във връзка с организирането на ловен събор – Мездра
2015г. УС възлага задачи на:
- Веселин Тодоров да организира закупуването на 6 бр. овце;
- Митко Данов да организира приготвянето на курбана;
- Николай Панчев и Петър Асенов да подсигурят сцена за събора.
- Петър Асенов да организира докарването на маси и пейки за събора.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По пета точка от дневния ред:
Засегна се темата за лицата осъдени за умишлени престъпления и лицата с
отнени разрешителни и иззети ловни пушки. Наблегна се на това, че в
Сдружение „ЛРД Мездра” няма писмено уведомление от РУ „Полиция”
Мездра за лица с иззети ловни пушки и осъдени за умишлени престъпления.
- Хитомир Петков – Трябва да се прогласува плащането за извършената
услуга от Ивайло Петров,съгласно изготвен протокол в размер на 450лв. , а
именно докарване на 775бр. фазани от гр. Русе до гр. Мездра с цел
разселване на територията на сдружението.
След обсъждане се прие следното решение:

Решение 5.1 УС реши да се изплати сумата от 450лв. на Ивайло Петров
за извършена услуга (докарване на 775бр. фазани от гр.Русе до гр.
Мездра) съгласно изготвен протокол.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържал се” – 0.
- Васко Георгиев – Искам да докладвам, че системно се пускат ловни кучета
на територията на с. Крета извън ловния сезон и поради тази причина трябва
да се вземат необходимите мерки.
- Весел Етугов – В закона е записано, че ловни кучета се обучават в
специализирани гатери и полигони. Без придружител и спъвачки кучето
трябва да се отстрелва.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколчик:
/Петър Асенов/

Председател:
/д-р Григор Томов Григоров/

