
Протокол №  1 
 

От заседание на УС, проведено на 17.09.2021 г. в офиса на   Сдружение ловно рибарско 

дружество „Мездра-Роман” 

 

 

    При откриване на заседанието, председателят на сдружението Йордан Гергов поздрави 

всички членове на УС и направи проверка на кворума. На заседанието присъстват 18 членове 

на УС от 19 . 

Заседанието е редовно и може да взема решения. 

Председателят предложи за протоколчик да бъде избран Мариян Атанасов. Предложението се 

прие единодушно. 

           Гласували: „за” – 18, „против” – 0 

 

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

1.Приемане на вътрешни правила за работа на УС 

           2.Избор на зам. Председатели и секретар на сдружението.                              

  

 3.Откриване на груповия лов на едър дивеч за сезон 2021-2022г. 

 4.Провеждане на ловен събор 2021г. 

           5.Разни                             

     Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред. 

Резултати от гласуването: 

Гласували: „за” – 18, „против” – 0 

Дневният ред се прие единодушно. 

 

Започна обсъждане по точка 1  

Председателят запозна с проект на правилник за работа на УС и даде думата за изказване и 

предложения. 

Нямаше предложения. 

Председателят подложи на гласуване . 

Правилника за работа на УС се прие единодушно с 18 гласа „за” 

2т. Избор на зам. Председатели и секретар на сдружението. 

Председателят предложи за Заместник председател на сдружението Иван Алексиев Тодоров и 

за Секретар на сдружението Хитомир Петров Петков  

Предложението се прие единодушно с 18 гласа „за” и 0 „против” 

3т.Откриване на груповия лов на едър дивеч за сезон 2021-2022г. 



Ловният организатор поясни изискванията  посочени в заповедта за откриването на ловния 

сезон на местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня,като наблегна за стриктно 

спазване на противоепидемичните мерки и отчитането на разрешителните за лов в срок. 

4.Провеждане на ловен събор 2021г 

След направените дебати се отложи провеждането на ловен събор,поради 

епидемичната обстановка.  

 С 18 гласа „ за” и 0 „против” –Прието 

 

5.Разни                             

Председателят даде думата за предложения . 

-Иван Алексиев даде предложение,отчета на отстрел на хищници да се прави по 

бележки издадени за месеца като се следи отбелязването на отстреляния дивеч 

След направените дебати се предложи да не се издава разрешително за хищник на 

ловец,който не е отчел отстрел през срока на разрешителното 

. 

Предложението се прие единодушно с 18 гласа „за” и 0 „против” 

-Валентин Йолов предложи груповите разрешителни да се отчитат в края на месеца. 

След направените дебати се предложи да се получават и връщат разрешителните за лов 

в третата сряда на месеца в Роман,като Иван Алексиев ще съдейства за осигуряване на 

помещение. 

С 18 гласа „ за” и 0 „против”  -Прието 

            -Поради намалялата популация на дива свиня,в следствие на АЧС се предложи да се 

спре издаването на индивидуални разрешителни за подборен отстрел на дива свиня. 

С 18 гласа „ за” и 0 „против”  -Прието 

 

С това дебатите   приключиха.              

 Заседанието бе закрито в 17: 40 часа. 

 

 

 

Протоколчик: / ………П….… /                                          Председател: / ………П…..…../ 

               /М. Атанасов/                                                                   /Йордан Гергов/ 
 


