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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

СДРУЖЕНИЕ “ЛРД СОКОЛ” гр. Казанлък за 2014 година   

 

 
 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕИНОСТ:   

 
През 2014г. бе организирано и проведено едно ОС, десет заседания на УС и три 

съвещания с предедателите на дружините. 

 На заседанията на УС са обсъждани следните въпроси и взети решения от 
оперативен характер: 

 

 Въпроси касаещи управлението на средствата на сдружението, ДМА, обучение 

на персонала  промяна на щатното разписание. 

 Сключване на Анекс към договора с Юробанк България АД за 10 години. 

 Сключване на 10 годишен договор за наем- Рибарник.  

 Изготвяне на проектоустав на сдружението. 

 Решение да  се изплатят по 200лв. на семейството на наш колега- специалист 
по лова при ЛДР Гълъбово,  Кънчо Кънев, пострадал от природно бедствие. 

 
Неизпълнени:  

 Разпределението на сумата от 50 хил. лв. за ловностопански мероприятия, 

гласувана на ОС. Същото е изпълнено на 18.03.2015г. 
 

ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ: 

 

1. ловци редовни                       855 
2. ловци над 65 год                    157  

3. ловци и риболовци  редовни    9  

4. ловци и риболовци над 65г.    20  
общо ловци и риболовци за 2014г.  – 1127 с 1 повече спрямо 2013г. 

 

ЧИСТИ РИБОЛОВЦИ: 

 

1.годишни                           259 
2. шесмесични                      35  
3. месични                              5 

4. седмичен                             2 
5.деца, учащи и инвалиди   42  

всичко издадени риболовни билети  през 2014г. 345бр. 
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Ловно стопанска дейност: 

 
Представяме таблица за състоянието, дивечовите запаси планът за ползване и  

ползването на едрият и дребният дивеч с дани съпоставими за 2013-2014г. 

Вид Таксация  Таксация  План за 

ползване 

План за 

ползване  

Ползване 

(отстрел) 

Ползване 

(отстрел) 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

              

1.Сърна 394 391 30 33 10 14 

2.Дива свиня 500 508 219 381 410 193 

3.Благ.елен 29 30 1 1 1 1 

4.Мечка   4         

5.Вълк 36 34 36 27 3 5 

6.Яребица 2638 2712         

7.Фазан 324 323         

8.Заек 706 782         

9.Зелног.па-

тица 
        1096 399 

10.Зимно 

бърне  

        36 18 

11.Лятно 

Бърне 
            

12.Голяма 

белочела 

гъска 

        8 8 

13.Гривек         3740 1980 

14.Гурголица         2516 1287 

15.Гугутка             

16.Г.бекасин         190 145 

17.Бекас         472 333 

18.Сврака 537 548 488 521 298 222 

19.Сива 

врана 

293 299 230 276 7 9 

20.Посевна 

врана 

256 267 204 242 0 0 

21.Чавка 153 147 109 135 0 0 

22.Лисица 232 255 183 22 434 309 

23.Дива 

котка 

104 121         

24.Чакал 310 319 263 278 351 336 
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25.Бялка 246 260 193 260 48 39 

26.Черен.пор 18 16 16 13 8 0 

27.Язовец 12 12 4 9 0 0 

28.Ск.кучета  186 205 149 184 48 31 

29.Ск.котки 19 25 15 21 0 0 

30.Пъдпъдък         8150 25180 

 

От данните е видно, че ползването на основният вид дивеч- дива свиня е два пъти 
по-малък по отношение плана за ползване. При сърната и благородния елен се 

наблюдава повишение на запаса с около 10%. Вижда се прираст и при дребния дивеч, 
яребица и заек, който е около 10 %. При пъдпъдъка се наблюдава 3 пъти увеличение на 
запасът, като се има предвид ползването. Наблюдава се и 3 пъти по-малък отстрел при 

заленоглавата патица. 
При хищниците се взе мярката да се заплащат: чакал-10 лв., вълк(мъжки)-100 лв., 

вълчица -150 лв., лисица -10 лв. Планът за ползване е изпълнен при дивата свиня на 
50.7%, при благородният елен на 100%, при сърната 42.4%, при чакала 120.9 %, при 
лисицата 139.2%. По отстрел на дива свиня на първо място са ловните дружини 

Александрово- 24бр., Голямо Дряново- 19 бр., Горно Черковище-18 бр. По отстрел на 
чакали на първо място са ловните дружини на Кънчево, Розово и Ясеново. 

Подхранване трябва да е целогодишно за да може едрия дивеч да се установи 
трайно по райони и по лесно да отгледа своите приплоди. Средствата по чл.37 от ЗЛОД 
и от разрешителни за лов дружините трябва да използват за направа на дивечови ниви, 

да закупуват фураж за дивеча, да се правят хранилки, калища и др.Храненто трябва да 
се осъществява и при дребният дивеч, което е задължително през зимата . Там където е 

необходимо трябва да се направят волиери за доотглеждане на яребици и фазани.  
През 2014г. бяха закупени 240 бр. Яребици. По програмата на НЛРС СЛРБ 

получихме 190 бр. яребици. Закупена бе 5т. сол за 1800 лв. за едрия дивеч. Закупен е 

фураж за подхранване на дивеча  65 тона за 21 хил. лв. Фуража е закупен от дружините 
според средствата, които имаха от разрешителни за лов и по чл. 37 от ЗЛОД. През 

годината  за дивечови ниви са изплатени 2147лв. Изплатени хищници по дружини – 
2910лв. Бяха закупени стикери и чл. карти за подновчване на членството. 
Неизразходваните средства по партиди на дружините са прехвърлени за 2015г. 

Средствата , кото сме получили от дейността  и извършените разходи  през отчетната 
година са посочени в отчета за приходите и разходите, който е представен на 

последващите страници.Отчисленията  по проценти съгласно чл. 65 от ППЗЛОД към 
ДГС Казанлък, ДЛС Мазалат и ДЛС Мъглиж са преведени по сметки на съответните 
стопанства и са на стойност 13618лв. 

 
ЗАРИБЯВЯНЕ: 

През 2014г. не е закупуван разибителен материал. 
 

СПОРТНО СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

През 2014г. не беше проведено нито едно мероприятие по улов на риба. Не така 

стои въпроса по ловна стрелба. Участниците в турнира по ловна стрелба организиран 
от НЛРСІСЛРБ заеха трето място отборно, както и призови места от държавния 
спортен календар към БФЛС, благодарение на финансовата подкрепа на ЛРД Сокол- 

Казанлък. 
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ДРУГИ 

Във връзка с наличието на свободни места в сдружението- открито е несъответствие 
в данните с които разполагат горските и ловни стопанства на територията на 

сдружението и данните фигуриращи при нас. За целта ще бъдат раздадени молби  на 
председателите на дружините, с които техните членове, решили да прекратят 
членството си да удостоверят това. 

 
 СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ: 

През отчетният период нямаме сключени нови договори за наеми, нямаме и 
отказали се фирми. Печалбата от стопанската дейност за 2014г. е 32 122лв. 

С тази печалба покриваме загуби на регламентираната дйност. 

 
ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ:   

 

 Представям ви отчета за приходите и разходите: 

Финансов отчет за 2014г. 

ПРИХОДИ ОТ  ОСНОВНА ДЕЙНОСТ  2013г  2014г. 

Приходи о т членски внос лов 26,695 27,533 

Приходи от встъпителен членски внос 5,810 9,180 

Приходи от чл. внос риболов 2,750 1,784 

Приходи от разрешителни за лов 18 188 19062 

Приходи по чл. 37 от ЗЛОД 19 729 19,759 

Приходи от лихви 8,375 8,177 

Приходи от глоби 2,000 1,960 

всички приходи: 83,548 87,455 

неизползвани средства по чл.37/ остатък за 2015 17 665,73 35,878 

   

ПРИХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ     

Приходи от наеми 87,207 81,642 

Приходи от курс ловци след приспадане на ДДС 17,566 0 

Услуга от издадени рибарски билети 738 802 

всичко приходи: 105,511 82,444 

всичко приходи  206,724 169,899 

   

РАЗХОДИ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНАТА ДЕЙНОСТ     

гориво, резервни части, обслужване на автомобили и др. 2,059 3,686 

изплатени хищници 2,443 2,910 

ловно стопански 39,207 37,418 

състезание по риболов     

кинология     

робостопански / зарибителен материал/ 3,600 0 

ловно стрелкови спорт  1,269 2,362 
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отчисления стикери 5,612 5,640 

рекламни материали/ вестници, списания, календари/ 4,927 1,620 

други _ 3,316 

всички разходи по регламентираната дейност: 59,117 56,952 

   

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ     

заплати 9,644 24,173 

осигуровки 988 2,599 

работно облекло 821 922 

представителни разходи, други 1,722 1,275 

амортизации 18,273 16,787 

всичко разходи: 31,458 45,756 

   

РАЗХОДИ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ     

заплати 35,032 24,270 

осигуровки 7,006 4,155 

амортизации 1,944 1,178 

данъци, такси, застраховки 8,870 9,653 

текущ ремонт 4,506 1,820 

канцеларски материали 1,713 898 

ел. енергия 2,439 1,959 

такса телефони 1,394 1,446 

командировки 1,843 790 

консумативи/ почивстващи препарати и др./ 549 1,045 

разход курс ловци 8,429 398 

други _ 2709 

всичко разходи: 73,719 50,321 

общо разходи 164,294 153,029 

печалба от двете дейности: 24,765 13628 

остатък неизползвани средства 17,665 35,878 

   

Приходи от регламентирана дейност - 87455   

Разходи за регламентирана дейност -  102708   

Отрицателен резултат                         15282   

   

Приходи от стопанската дейност           82444   

 Разходи за стопанската дейност -         50321   

Печалба от стопанската дейност      32122   

   

дейност. Внесен Данък Печалба от стопанската дейност 3 212  

Чиста печалба след приспадане на данъка и покриване на загубата 13628 лв. 
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Налични средства за 31. 12. 2014г.   

1. каса-                                                                              1846,42  

2. банки                                                                            190764,45  

3.депозит Инвестбанк в лева                                        40 000  

4. депозит във валута левова равност                         147106,09  

всичко:                                                                                                        379 716,96   

   
 

В отчета най подробно са представяни приходите и разходите.Представяме ви и 
наличноста с която разполага сдружението на 31.12.2014г.  

Независимо трудното финансово положение в страната и трудни моменти в 
работата на дружеството,УС заедно с щатния персонал се предсавиха достойно, като 
реализираха добри финансови резултати.  

.  
ПОЖЕЛАВАМ ЗДРАВЕ И МНОГО СЛУКА НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА 

СДРУЖЕНИЕТО. 
 
 

 
                                                                           Председател на УС:.................  

                                                                                                            /Кольо Дочев/ 


