
Протокол №  113

От заседание на УС, проведено на 08.08.2019 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 21 членове на УС

1. Д – р Григор Томов Григоров – Председател
2. Ангел Димитров Ангелов –  ЛРД Д.Бешовица
3. Борислав Борисов Дончев – ЛРД Царевец
4. Валентин Вутов Йолов – ЛРД Кунино
5. Венцислав Иванов Гергов – ЛРД Кален
6. Веселин Петров Динков – ЛРД Струпец
7. Георги Тодоров Давидков – ЛРД Лик - Дърманци
8. Гошо Димитров Гергов – ЛРД Камено поле
9. Гриша Митов Каменов – ЛРД Елисейна
10. Евгения Константинова Христова – ЛРД Долна Кремена - Брусен
11.  Ивайло Христов Илиев – ЛРД Курново
12. Ивайло Ямандиев Михайлов – ЛРД Зверино
13.  Иван Веселинов Петков – ЛРД Радовене – Стояновци
14. Кръстьо Димитров Кръстев – ЛРД Хубавене
15. Милен Йотов Аврамов – ЛРД Караш
16. Митко Цеков Данов – ЛРД Синьо бърдо
17. Николай Панчев Петров – ЛРД Лик – Дърманци
18. Николай Христов Драганов – ЛРД Р.бела, Боденец, Крапец
19.   Николай Христов Петков – ЛРД Горна Бешовица – Цаконица
20. Пешо Костадинов Стоев – ЛРД Горна Кремена
21.  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. Борба с АЧС.
2. Откриване на ловният сезон.
3. Ловен събор – 2019г.
4. Разни.

     Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 21, „против” – 0
Дневният ред се прие единодушно.

1. Започна обсъждане по точка 1 – Борба с АЧС.
Председателя на Сдружението даде думата на инж. Евгения Христова, която запозна 
присъстващите членове на Управителния съвет със заповед № РД 48 – 48/ 31.07.2019г. и
заповед № РД 48 – 49/ 05.08.2019г. на МЗХГ, относно усложнената епизоотична 
обстановка в страната по отношение на особено опасната заразна болест – Африканска 
чума по свинете ( АЧС ). Каза също, че във връзка с изпълнението на Заповед № РД 48 –
48/ 31.07.2019г. на Министъра на МЗХГ трябва да се изградят селективни капани за 



улов на дива свиня. Направи предложение дружините да се комбинират и да направят 
два или три капана в различни землища.

- Организатора по лова Светлин Попов запозна присъстващите членове
с изпълнението на Заповед № РД 48 – 44/ 10.07.2019г. на МЗХГ във 
връзка с организирането на обучение на ловци от ловните дружини 
на СЛРД „ Мездра – Роман”, което ще се проведе на 14.08.2019г. от 
15.00 часа в р – т Елит гр. Мездра.

- Предложи следващият УС да е на 05.09.2019г.

       След  направените  дебати УС  не  прие   решение  за  направата  на
селективни капани за улов на дива свиня.
          Единодушно се прие следващият УС да бъде на 05.09.2019г. от 16:00
часа в офиса на Сдружението

С това дебатите по т. 1  приключиха.

2 точка – Откриване на ловният сезон. 

        Организатора по лова Светлин Попов запозна присъстващите членове 
с изпълнението на разпоредбите на чл.54, ал. 1 от ЗЛОД и чл.69, ал 1 от 
ППЗЛОД за откриване на ловния сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, 
горски бекас и обикновена бекасина, които ще се открие на 10.08.2019г.

С това дебатите по т. 2  приключиха.

3 точка – Ловен събор – 2019г.

Председателят на Сдружението д – р Григор Томов даде думата на присъстващите 
членове на УС за предложения на дати за ловния събор на Сдружението. 

- Борислав Дончев – ЛРД Царевец предложи ловния събор да се състои 
на 21.09.2019г.

- Николай Драганов – ЛРД Боденец, Р.бела, Крапец предложи 
стрелбите да бъдат от 08:00 часа до 11:00 часа.

- Николай Панчев – ЛРД Лик – Дърманци предложи за ловният събор да
няма спонсори, а парите да се платят от дружините.

- Председателят на Сдружението направи следните предложения:
1. За стрелбите да отговарят Николай Драганов и Тихомир Христов
2. Готвач за ловния събор да бъде Тихомир Вутов
3. Курбан чорбата да се направи от 5 бр.овце
4. Читалище „Просвета” / танцовия състав /, като гост изпълнители
5. Духова музика
6. Класен изпълнител / да се провери за следващият  УС, колко е 

хонорара на 1 изпълнител  / 
7. Да се търсят спонсори за ловния събор 



След  направените  дебати  с  21  гласа  „за”  и  0  „против”  УС   прие
следните решения:
I. Ловният  събор  на  СЛРД  „  Мездра  –  Роман”  да  се  проведе  на

21.09.2019г.
II. Стрелбите да се проведат от 8:00 часа до 11:00 часа и за тях да

отговарят Николай Драганов и Тихомир Христов.
III. Тихомир Вутов да приготви курбан чорбата
IV. 5 бр. овце да се закупят
V. Читалище „Просвета” гр.Мездра / танцов състав / да бъдат гост

изпълнители на ловния събор
VI. Да има духов оркестър
VII. Да се търсят спонсори

- Предложението за класен изпълнител -  след направено проучване за
хонорара, който ще вземе ще се гласува на УС на 05.09.2019г.

- Отхвърлено бе предложението на Николай Панчев – ЛРД Лик – Дърманци 
за ловният събор да няма спонсори, а парите да се платят от 
дружините.

С това дебатите по т. 3  приключиха.

             

   4 точка – Разни.

       Думата бе дадена на Тихомир Иванов Христов – ЛРД Долна Кремена – Брусен, 
които запозна присъстващите членове на УС  с документите за ползване на 
стрелбището на Сдружението, като обясни, че трябва да се направи допълнение към 
разрешителното за ползване а именно -  табели, оръжие за ползване и 
боеприпаси.Трябва да се води дневник за инструктажи и изразходване на патрони.

- Николай Панчев – ЛРД Лик – Дърманци попита във връзка с 
издаването на разрешителни за индивидуален лов на хищници колко 
е максималният брой ловци на ха.

- Организатора по лова Светлин Попов отговори, че максималният брой
ловци е трима на 500 ха.

-  Светлин Попов запозна членовете на УС с постъпил Протокол от 
22.07.2019г -   проведена проверка от Председателя на ЛРД Елисейна 
и председателя на Контролната Комисия към дружината за участия в 
мероприятията по чл.18 и чл.19 от Устава на сдружението „ Мездра – 
Роман” и за плащането на допълнителни парични вноски по чл.20 ал. 
2 от Устава на Сдружението., в които Протокол се казва, че се 
прекратява членството на Любен Петров Лалов на основание чл. 21, 



ал. 1 буква „Г”, във връзка с чл.21 ал.2 буква „ Б „, във връзка с чл.18 
чл.19, чл.20 ал. 2 от Устава на сдружение „ Мездра – Роман”.
         
             Думата бе дадена на председателя на ЛРД Елисейна да 
обясни случая.Той каза, че  ловецът Любен Петров Лалов не участва в
ловно – стопанските мероприятия и дружината  затова е взела 
решение за изключване.

Останалите членове на УС се възпротивиха на взетото решение от ЛРД 
Елисейна, с мотива за случая с Емил Пановски член на ЛРД Горна Кремена.

- Георги Давидков ЛРД Дърманци – обясни че, има промяна в Устава на 
Сдружението и може да се изключи за не изпълнение по чл. 21, ал. 1 буква 
„Г”, във връзка с чл.21 ал.2 буква „ Б „, във връзка с чл.18 чл.19, чл.20
ал. 2 . Допълни също че двата случая не трябва да се сравняват.

С това дебатите по т. 4  приключиха.

       
 Следващият УС ще се проведе на 05.09.2019г.             

          

                               Заседанието бе закрито в 18: 20 часа.

Протоколчик: / ………… /                            Председател: / ……………../
               /Д. Георгиева/                                                /д-р Григор Томов/


