
ПРОТОКОЛ

Днес 07.08.2020г. от 18:00 часа в конферентна зала на хотел Арена

Самоков град Самоков се проведе Общо събрание на Ловно Рибарско

Сдружение Самоков определено от събрание на УС с дата 03.07.2020г.

На събранието присъстваха 39 члена (делегата) от 69, събранието има

кворум и може да бъде открито и проведено. Към протокола има

прикрепен списъчен състав на присъстващите.

Председателя Боян Стоянов откри събранието и предложи да се

изберат водещ на събранието и протоколчик на събранието.

Единственното предложение за водещ на събранието бе за Георги

Филчев, който се гласува и прие с 39 гласа ЗА , няма ПРОТИВ и

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.

Петър Джелепов предложи за протоколчик Николай П. Николов,

друга кандидатура нямаше и Николай Николов след гласуване с 39 гласа

ЗА няма ПРОТИВ и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ бе избран за протоколчик.

Водещия Георги Филчев запозна делегатите с Дневния ред на

събранието гласуван на 03.07.2020г. на събрание на УС на ЛРС Самоков:

1. Отчет на работата

2.Отчет на Финансови средства

З.План за работа

4.Разни

Водещия Георги Филчев даде думата по първа точка на дневния ред

на председателя на УС -Боян Стоянов.



т.1 Отчет на работата на сдружението.

Председателя на УС-Боян Стоянов поздрави всички присъстващи делегати

и направи обстоен отчет за извършеното от сдружението през отчетния

период и се извини за за късната дата за провеждане на събранието но

причината е общосведската пандемия от ССЛ/Ю 19

През пролетта на 2019г. бе проведена таксация на дивеча, бяха

направени и засяти 265 дка дивечови ниви.

През изминалия ловен сезон в ЛРС Самоков бяха отстреляни : диви

свине -89бр.; сърни - 27бр; вълци - ббр.; чакли - 18бр.

През лятото на 2019г. се извърши резселване на яребица 300 бр., 90

бр. фазан, извърши се зарибяване с балканска пъстърва. В полигона за

обучение на кучета птичари в ЛСР Доспей се извърши състезание по

правилата на Св. Хуберт на фермерен фазан. Направи се курбан за здраве

и благополучие за членовете и гостите на сдружението.

По традиция ловния сезон за дребен дивеч започна от втората

събота на Август , ловът на дива свиня започна по традиция от първата

събота на Октомври.

За 2019г. има заверени 666 бр членове.

През годината с решения на УС са отпуснати за ремонти на ловни

хижи и съоръжения пари на ЛРД Горни Окол, ЛРД Шипочан, ЛРД Марица.

С това отчета на работата за изминалата година бе даден от председателя

Стоянов. Допълнителни въпроси нямаше.

Водещия Георги Филчев подложи на гласуване отчета.

Отчета се гласува и прие с мнозинство от 39 гласа ЗА няма ПРОТИВ и

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ .

Решение: Общото събрание на сдружението приема единодушно Отчета

за работата на сдружението за 2019 год.

т.2 Отчет на финансови средства.



Георги Филчев изнесе отчет, като представи към 05.08.2020г.че в банката

общо има 129 307,24лв.

През годината има приходи от издавне на риболовни билети, подмяна

членство, глоби за просрочено плащане и встъпителен членски внос,

приходи от лов, абонамент.

Разходи преводи към ИАРА, стикери, разрещителни, ток, счетоводство,

работна заплата, командировачни, изплатени премии за отстреляни

хищници, канцеларски кунсомативи, такси и адвокатски

услугидранспортни, птици за разселване, зарибителен материал, фуражи и

сол,преводи към НЛРС-СЛРБ, преводи към ДГС, преводи към РДГ, разходи

за стопанисване и ползване на дивеч, отпуснати пари на ЛРДружини за

изграждане и ремонт на съоръжения.

Като цяло Ловно рибарското сдружение има финансова стабилност и

изпълнява стриктно всички законови изисквания за събиране и разходване

на средства за дейността си в обществена полза.

Към протокола има закрепен счетоводен отчет за финансовата

дейност на сдружението.

Водещия Георги Филчев подложи на гласуване отчета.

Отчета се гласува и прие с мнозинство от 39 гласа ЗА няма ПРОТИВ и

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ .

Решение: Общото събрание на сдружението приема единодушно

така направения- Отчет на финансовите средства на сдружението.

Водещия Георги Филчев даде думата по точка трета от дневния ред

на Боян Стоянов-Председател на УС.

т.З План за работа:

- Изграждане на дивечови ниви

- Провеждане на пролетна таксация на дивеча

- Провеждане на разселване на фермерен дивеч

- Провеждане на мероприятия за подхранване на дивеча

- Направа на курбан за здраве при откриване на ловния сезон



Плана за работа все пак ще се съобразява с пандемичната обстановка.

Водещия Геори Филчев подложи на гласуване плана за работа.

Същия се гласува и прие с мнозинство от 39 гласа ЗА няма ПРОТИВ и

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ .

Решение: Общото събрание на сдружението приема единодушно -

План за работа на сдружението през 2020г.

4т. Разни:

Председателя н КРК Георги Филчев даде апел, че не се водят книгите

за приходи и разходи в дружинките и не се предоставят за ревизия

на контролно-рвизионния съвет, както беше решено на УС и на

миналогодишното общо събрание на сдуженито. По въпроса

Валентин Атанасов възрази а Петър Джелепов отговори, че баланс за

приходите и разходите на ЛРД Говдарци ги води на екселски файл и

няма да ги преписва на ръка в книгата. Председателя на КРК заяви,,

че воденето на отчет в дружинките е залегнало в уставана

сдружението в чл.36 ал.2 т.1и2 и кой води деловодната дейност на

дружинката (касиер-секретаря на дружинката), който и съхранява

приходно разходните документи за извършените плащания в

дружинката. Водещия на събранието предложи ако е необходимо да

се измени устава на сдружението на следващото общо събрание на

сдружението. Стова дебата по този казус приключи.

Предложение на Красимир Бонев за направа на жилетки и шапки по

случей 125г. ЛРС Самоков на всеки член на сдружението.

Предложението се гласува и прие с мнозинство от 39 глаза ЗА

Светлин Николов постави въпроса с давнето на разрешителни за лов

на дребен прелетен дивеч на членовете на сдружениет в

територията на самото сдружение от всички дружинки.

Беше проведена обстойна дискусия от която нищо не излезе

ясно, защо членовете на сдружението са гости в самото сдружение!!!

Христо Ангелов предложи да се направи мащабно зарибяване на

територията на р. Искър по случей 125 годишнината.



>

Решение се взе с 39 глсас ЗА за зарибяване при наличие на

качествен зарибителен матерял.

Въпросите се изчерпаха и точка Разни се закрива

С това и дневния ред се изчерпа и събранието се закрива от водещия

Георги Филчев

Настоящия проткол е в два еднообразни екземпляра с прикрепени

присъстванни списъци с подписи на делегатите.

Протоколчик: ..о.

Николай П. Никрл



ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРНИЕ НА ЛРС САМОКОВ за 07.08.2020

Дружина Делегати

Говедарци Димитър Христов Джоргов

Димитър Кирилов Божков

Костадин Йорданов Гущеров

Венцислав Михайлов Мачев

Петър Георгиев Джелепов

Николай Петров Николов

Спас Христов Цветанов 7
Петър Иванов Дикин

Красими Богданов Богданов

10 Райчо Любнов Стаменов

11 Христо Кирилов Ранов

Самоков Валентин Боянов Атанасов

Валери Красимиров Петров

Борислав Георгиев Георгиев

Александър Христов Нанов

Ивайло Бориславов Георгиев

Крум Христов Крумов

Димитър Костов Димитров

Борис Пламенов Илиев

Георги Филипов Филчев

10 Васил Иванов Георгиев

Шипочан Иво Иванов Зарев

Васил Симеонов Благоев

Христо Георгиев Ангелов

Пламен Георгиев Бързанов

Райчо Панчев Кръстев

Марица Георги Венциславов Михайлов

Геори Иванов Велинов

Йоан Огнянов Стоянов

Райово Георги Димитров Попов

Васил Христов Пейчинов

Васил Димитров Васов

Емилио Николов Младенов

Димитър Павлов Саулов



Гуцал

Радуил

Широки
дол

Долни Окол

Доспей

Горни Окол

10

11

Ангел Георгиев Ников

| Емил Кръстев Ушагелов

Ясен Василев Костов

Иван Асенов Йорданов

Димитър Василев Димитров

Боян Йорданов Стоянов

Станислав Христов Мавров

Станислав Иванов Стоянов

Димитъ Иванов Димитров

Владимир Павлов Иовев

Крум Иванов Стефанов

Янко Димитров Тодоров

Димитър Асенов Механджийски

Истилян Николов Маринков

Красимир Трендафилов Бонев

Веселин Георгиев Веселинов

Божидар Танов Божилов

Николай Иванов Стойнов

Людмил Атанасов Яначков

Владимир Йорданов Малинов

Цветан Петров Мишков

Николай Владимиров Ярловски

Георги Димитров Гергинов

Олег Димитров Харалампиев

Ангел Иванов Валевичарски

Георги Димитров Иовичин

Георги Борисов Прасков

Кирил Благовестов Соколов

Петър Цветанов Мишков

Димитър Георгиев Аврамов

Христо Веселинов Узунов

Румен Манолов Бонев

Николай Асенов Николов

Петко Николов Кърпаров

Мирослав Георгиев Златев
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аименованте ну разходите

азходи
змининик на уаиаишу ш продукция и низаньршуни
ЗОИЗВОДСТВО

азходи за суровини.матерйали и външни услуги, в
ч.

уровини и материали
ъншни услуги

азходи за персонала
азходи за възнагръждения
азходи за осигуровки, в т.ч.
- осигуровки свързани с пенсии

•'азходи за амортизация и обезценка.в т.ч.

-ди за амортизация и обезценка на ДА и НА,в т ч
- разходи за амортизация
- разходи от обезценка

-ди от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
руги разходи ,в т.ч.
алансова ст/т на продадени активи
ровизии

ОБЩО Р-ДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
1+2+3+4+5)

Р-ди от обезценка на финансови
ктиви.включ. инвестициите, признати като текущи
краткосчни) активи, в т.ч.

отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

^азходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.
азходи,свързани с предприятия от група

трицателни разлики от операции с финансови активи
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)
1ечалба от обичайната дейност

ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)
•Счетоводна печалба (общо приходи - общо
^разходи)
Разходи за данци от печалбата
Др.данъци алтернативни на корпоративния данък
Печалба (10-11-12)
Всичко (Общо разходи+11+12+13)
ПРИХОДИ
Нетни приходи от продажби

- продукция
стоки

- услуги, в т.ч.
наеми
курсове за ловци
ловен туризъм

Увеличаване на запасите от продукция и незавършено
производство
Зазходи за придобиване на активи по стопански начин
Други приходи, в т.ч.

- приходи от финансирания
- приходи от продажба на ДМА

Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)
приходи ш участия и дьщурни,асоциирани и емценни
предприятия, в т ч

- приходи 0! участия в предприятия от група
п-дй ОТ др.иНвестиЦий и ' заеми,признати като
нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч

- приходи от предприятия от група
Други лихви и финансови преходи,в т.ч.
приходи от предприятия от група

положителни разлики от операции с финансови актив/

положителни разлики от промяна на валутни курсове
Общо финансови приходи (5+6+7)
Загуба от обичайната дейност

ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)

Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)
Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел А)
Всичко (Общо приходи+11)

! НИВ=1

17448
117,33

57,15

186,95
121,86

6509

0

0

361,43

14,85

14,85

376,28

1623,72
162,37

1461,35
2000

2000
0

2000

2000

2000

2000

Раде 1



РЕГЛАМИНТИРАНА ДЕЙНОСТ

РАЗХОДИ

2019 г

Наименование на разходите

1

ЛРД
САМОКОВ

в ЛЕВА

текуща год.

1

А
1

2

Б

II

3.

4.

5.

6.

III.

IV.

V

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

^азходи за регламентирана дейност

Дарения
Други разходи

- ловностопанска дейност
фураж
транспорт.горива
птици за разселване и др. дивеч

за дивечови ниви
ловни съоръжения
други разходи

- рибостопанска дейност, в т.ч
зарибителен материал
спорт - улов на риба
спорт - кастинг
рибарски училища
състезания за деца
други разходи

- ловна стрелба

- кинология

-'организационна дейност
- закупени стикери
- други разходи

Всичко "А":

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
в т.ч. ФРЗ
заплати и осигуровки

Общо за група I

Финансови разходи

Разходи за лихви
Отрицателни разлики от операции с
финансови активи и инструменти
Отрицателни разлики от промяна на
валутни курсове
Други разходи по финансови операции

Общо за група II

Извънредни разходи

Загуба от стопанска дейност

ОБЩО РАЗХОДИ

РЕЗУЛТАТ

ВСИЧКО/ I V * V/

74625,55
37334,54
29734,54

4600

3000

29627,1
2652

3886,4

23088,7
2050

2138,91
3475

74625,55
19577,59

9726,9

94203,14

0

94203,14

9839,14
104042,28


