
Протокол №  109 

 

От заседание на УС, проведено на 13.12.2018 г. в офиса на   Сдружението 

 

 

При откриване на заседанието председателят на сдружението д-р Григор Томов 

поздрави всички членове на УС и направи проверка на кворума. На заседанието 

присъстват 14 членове на УС 

1. Д – р Григор Томов Григоров – Председател 

2. Ангел Димитров Ангелов –  ЛРД Д.Бешовица 

3. Венцислав Иванов Гергов – ЛРД Кален 

4. Гошо Димитров Гергов – ЛРД Камено поле 

5. Гриша Митов Каменов – ЛРД Елисейна 

6.  Ивайло Христов Илиев – ЛРД Курново 

7. Ивайло Ямандиев Михайлов – ЛРД Зверино 

8.  Иван Веселинов Петков – ЛРД Радовене – Стояновци 

9.  Йордан Тодоров Гергов – ЛРД Ребърково - Крета 

10.   Николай Христов Петков – ЛРД Горна Бешовица – Цаконица 

11. Пешо Костадинов Стоев – ЛРД Горна Кремена 

12. Румен Пасков Русинов – ЛРД Люти брод 

13.  Стефан Красимиров Стефанов – ЛРД Ребърково - Крета 

14.  Тихомир Иванов Христов – ЛРД Долна Кремена - Брусен 

 Заседанието е редовно и може да взема решения. 

Председателят предложи за протоколчик да бъде избрана Десислава Георгиева. 

Предложението се прие единодушно. 

Председателят прочете предварително обявения дневен ред по точки, както следва: 

1.Разселване на дивеч 

Приложения № 1 и № 2. 

2. Обсъждане на курса за ловци .  

3. Разни. 

3.1 Заверка на неспазилите графика . 

3. 2 Връщане на разрешителните за групов лов от дружините. 

3.3 Ремонт на офиса. 

3.4. Цена на календари за 2019г. 

3.5. Вилата в Долна Бешовица. 

Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред. 

Резултати от гласуването: 

Гласували: „за” – 14, „против” – 0 

Дневният ред се прие единодушно. 

Започна обсъждане по точка 1 – Разселване на дивеч - Приложения № 1 и № 2. 

Стефан Красимиров запозна присъстващите членове на Управителния съвет с ценово 

предложение за фермерно произведени и отгледани дивечови птици. 

- Тихомир Христов направи предложение да се вземат фазани и яребици от 

основно стадо / 270 дни /. 

- Председателят на Сдружението предложи тази година да се разселят само 

фазани, а следващата година – само яребици. 

         На гласуване бе подложено предложението на  Председателя на 

Сдружението. 



 След направените дебати с 13 гласа „за” и 1 „против” УС  прие 

следното решение: 

I. За тазгодишното разселване да се вземат само фазани, а догодина да се 

разселят само яребици. 

 

 

С това дебатите по т. 1  приключиха. 

2 точка – Обсъждане на курса за ловци. 

Председателят на Сдружението направи предложение да се пусне обява. 

Стефан Красимиров предложи курсът да стане от 590.00лв на 600.00лв 

         На гласуване бе подложено предложението на  Председателя на Сдружението и на 

Стефан Красимиров. 

 След направените дебати с 14 гласа „за” и 0 „против” УС  прие 

следното решение: 

 

 

I. Да се пусне обява за курс „Млад ловец”. 

II. Таксата за курс „Млад ловец” в СЛРД”Мездра – Роман” да бъде 600.00 лв. 

 

С това дебатите по т. 2  приключиха. 

 

3 точка - Разни. 

3.1 Заверка на неспазилите графика . 
 

Стефан Красимиров запозна присъстващите с предложение на Ловния организатор 

Светлин Попов: 

- Заверките на членските карти на неспазилите графика дружини да се извърши 

след 02.01.19г., като Председателите на дружините съберат минимум 5 бр. 

карти за заверка. Индивидуална заверка на членски карти да се извършва от 

01.02.2019г. Заверка без глоба в Сдружението се извършва до 28.02.2019г. 

 

 След направените дебати с 14 гласа „за” и 0 „против” УС  прие 

следното решение: 

 

I. Заверките на членските карти да се извърши след 02.01.19г., като 

Председателите на дружините събират минимум 5 бр. карти. 

II. Индивидуална заверка на членски карти да се извършва от 01.02.2019г. 



3.2 Връщане на разрешителните за групов лов от дружините. 

 

                    Стефан Красимиров запозна присъстващите с предложение на Ловния 

организатор Светлин Попов: 

- Разрешителните за групов лов да се върнат на 27.12. и 28.12.18г. от дружините, 

които са близо до гр.Мездра поради по–големия брои разрешителни, което 

затруднява документалното обработване. 

 

       След направените дебати с 14 гласа „за” и 0 „против” УС  прие следното 

решение: 

 

 

I. Разрешителните за групов лов да се върнат на 27.12. и 28.12.18г.от 

дружините, които са близо до гр.Мездра. 

 

               3.3 Ремонт на офиса. 

 

-  Наложително е да се направи ремонт на покрива, вътрешното осветление и  

освежаване на офиса на сдружението. 

- Председателят на Сдружението предложи след като обслужващата счетоводна  

фирма направи годишното приключване, да се види с какви средства разполага 

Сдружението и да се отпуснат средства за ремонт на офиса. 

 

 

 След направените дебати с 14 гласа „за” и 0 „против” УС  прие 

следното решение: 

 

 

I. Обслужващата счетоводна фирма да направи годишното приключване и да се 

отпуснат средства за ремонт на офиса. 

 

 

             3.4. Цена на календари за 2019г. 

 

             Стефан Красимиров направи предложение цената на календарите, които ще се 

продават, да бъде 5.00 лв 

 

 След направените дебати с 14 гласа „за” и 0 „против” УС  прие 

следното решение: 

 

 

I. Календарите за 2019г. да се продават на 5.00лв 

 



            

            3.5. Вилата в Долна Бешовица. 

 

             Във връзка с тази точка от дневния ред  с право на съвещателен глас присъства 

Димитър Ангелов Вътков - член на ЛРД-Долна Бешовица. 

Председателят даде думата на Ангел Ангелов – Председател на ЛРД-Долна  

Бешовица,  който каза, че от 15 години се влагат средства,  но хижата се руши и по тази 

причина членовете на дружината са против влагането на средства за поддръжка на 

хижата. 

       Председателят на ЛРД-Долна Бешовица Ангел Ангелов представи протокол от 

извънредно събрание, проведено на 23.11.2018г. с единствена точка в дневния ред - 

обсъждане въпроса със стопанисването на ловната вила, намираща се в местността 

„Маньов дол” с. Долна Бешовица, с цел изслушване и  мнението на дружината. 

       Решението на членовете на ЛРД Долна Бешовица, вписано в протокола от 

извънредното събрание, проведено на 23.11.2018г., е следното: „С тринадесет гласа 

ПРОТИВ воденето на съдебни дела от страна на СЛРД”Мездра – Роман”, във връзка с 

оспорване на собствеността на  ловната колиба и четири гласа ЗА водене на такова 

дело.” 

Разглеждането на въпроса, дали да се заведе дело за собствеността на ловната хижа 

в Долна Бешовица, бе отложено за следващото заседание на УС. 

 

- Във връзка с проведено заседание на УС на 01.11.2018г.и т 3.4 от дневния ред   

Тихомир Христов предложи свидетелствата за съдимост да се изискват по време на 

заверките на членските карти. 

- Стефан Красимиров поясни, че това може да стане само с промени в Устава на  

Сдружението на Общото събрание през м. май. 

 

 С това дебатите по т.3  приключиха. 

 

 

Бе направено предложение следващият УС да се проведе на 07.02.2019г. 

Предложението се прие единодушно. 

 

        

                Заседанието бе закрито в 17: 50 часа. 

 

 

 

Протоколчик: / п /                                      Председател: / п/ 

               /Д. Георгиева/                                   /д-р Григор Томов/ 

 


