
П Р О Т О К О Л  №  77 

от заседание на УС, проведено на 05.11.2015 година в офиса на сдружението 

 

   Преди откриване на заседанието Председателя на сдружението д-р Григор 

Томов Григоров поздрави всички присъстващи членове и направи проверка 

на кворума. От 32 бр. членове на УС на заседанието присъстват 20 бр.  

Заседанието е редовно и може да взима решения. Председателят предложи за 

протоколчик г-н Петър Асенов.  

  Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 20, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов. 

  Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:   

1. Обсъждане издаването на книгата на Любен Генов. 

2. Обсъждане на предложения за организиране на ловния събор през 

2016 г. 

3. Разглеждане на внесена жалба  от ЛРД Моравица. 

4. Разглеждане на внесена жалба от ЗП Красимир Стоянов Иванов. 

5. Обсъждане  статута на ловно – рибарска дружина Ребърково – 

Крета. 

6. Разглеждане на молбa за назначаване на ловен надзирател. 

7. Разни  

  Резултати от гласуването : 

  Гласували: „за” – 20, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

Предложения дневен ред се приема.  

  

 

 

 



По първа точка от дневния ред: 

   - Весел Етугов /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ запозна присъстващите с 

детайлите около издаването на книгата на Любен Генов, като подчерта, че 

книгата ще бъде доста интересна за читателя, която вече  е в завършен вид, 

готова за печат. Представени бяха разписки в размер на около 500лв.  за 

извършени услуги като: компютърен набор на текст, корекции по книгата, 

обработка на предоставена непрозрачна графична илюстрация. Трябва да се 

допитаме и до  г-н Апостолов дали ще трябва да му се изплаща някакъв 

хонорар за свършената работа. 

 - Председателя – Трябва да преценим и да обмислим какъв брой тираж ще 

се печата. Трябва да има по една книга безплатно за всеки ловец от 

Сдружението. В курса на  младите кандитат ловци да бъде включена и 

закупуването на книгата на Любен Генов. 

- Иван Петков /ЛРД Радовене – Стояновци/ - Да има по една книга за 

всеки ловец. Да отпечатаме 2000 бр. книги. 

- Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/ - Труда на Любен Генов по 

събирането на информация и материали за изготвянето на книгата е 

многогодишен. Да му гласуваме хонорар за положения труд. 

- Любен Генов – Благодаря на всички, че почти стигнахме до край по 

издаването на книгата. Надявам се до Нова година да е излязла от 

печатницата. Представянето и обсъждане на книгата трябва да се направи в 

ресторанта под ДГС Мездра, защото това е била първата сграда на ловното. 

 

След обсъждане се прие следното решение:  

Решение 1.1 УС определя бюджет от  5000лв. за издаване и обработка на 

книгата  и тираж  от  2000 бр. На всеки ловец от Сдружение „ЛРД 

Мездра” да се предостави по един екземпляр от книгата.  На  Любен 

Генов да се предоставят 200 бр. книги. 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 20, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 



 

По втора точка от дневния ред: 

   - Председателя – Ловния събор беше организиран добре, въпреки 

лошите метеорологични условия.  Тази година финансовия бюджет за събора 

беше свит до минимум и затова бяха похарчени малко средства от 

сдружението. За организирането на ловния събор през 2016 год. трябва да 

вземем доста решения, които предлагам да ги разгледаме по –нататък през 

следващата година.  

 

По трета точка от дневния ред: 

     Председателят запозна пръсъстващите с внесената подписка от ЛРД 

Моравица срещу Петър Тодоров Василев. Наблегна на това, че възникналия 

проблем е доста сериозен и трябва да се вземат адекватни мерки.  

- Мирослав Иванов /ЛРД Моравица/ - Конфликта с Петър е от доста 

години насам, но вече трябва да се сложи край. Ловната дружина е против и 

се разграничава от   дисциплината, която Петър проявява по време на ловен 

излет, като доказателство за това е и внесената подписка срещу него. 

- Председателя – Правилният начин за действие на първи място е като  

извикаме Петър и го предупредим за самоволните му действия. 

 - Весел Етугов / ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Трябва да  извикаме Петър 

Василев  в присъствието на организатора по лова, председателя и зам. 

председателя на сдружението за да го предупредим и да му дадем препис от 

настоящата подписка.  

 

След обсъждане се прие следното решение:  

Решение 3.1 УС реши да извика Петър Василев член на ЛРД Моравица в 

присъствието на организатора по лова, председателя и зам. председателя 

и да го предупреди за самоволните му действие по време на ловен излет 

и да му връчи препис от настоящата внесена подписка срещу него. 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 20, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 



 

По четвърта точка от дневния ред: 

   Председателят запозна присъстващите с внесена жалба от ЗП Красимир 

Стоянов Иванов от с. Боденец касаеща унищожена зърнена продукция от 

диви прасета в землището на с. Люти брод. 

- Румен Русинов /ЛРД Люти брод/ - Ловната дружина не отглежда диви 

прасета.  Пораженията върху земеделската продукция която Красимир 

твърди, че е унищожена са нанесени от диви прасета, но ние нямаме контрол 

върху тях. Подхранваме целогодишно дивеча. На ловни излети засичаме цели 

стада от диви прасета, но пак повтарям, че нямаме контрол върху тях и не 

отглеждаме диви прасета.  

- Евгения Христова /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Изискванията за 

закупуване и разселване на дивеч са регламентирани в чл.52 от ППЗЛОД. 

Председателят на ЛРД Люти брод трябва да напише становище към 

сдружението за да може да се отговори на внесената жалба.  

След обсъждане се прие следното решение:  

Решение 4.1 УС реши председателят на ЛРД Люти брод да внесе писмено 

становище в сдружението за отговор на внесената жалба от ЗП 

Красимир Иванов. 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 20, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 

 

По пета точка от дневния ред: 

- Тодор Тодоров /ЛРД Ребърково – Крета/ - запозна присъстващите с   

належащия проблем за решаване отностно ловищата на ЛРД Ребърково – 

Крета и прочете протокол от Общо събрание на обединената ловна дружина 

състояло се на 14.03.2014 год. В протокола е гласувано решение  за разделяне 

на ловните площи по поземлени граници и преразпределяние на ловните 

райони, като си остане обединена дружина, но се ловува поотделно.  



 - Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - запозна присъстващите с   

належащия проблем за решаване отностно ловищата на ЛРД Ребърково – 

Крета.  Наблегна на това, че разрешителни за групово ловуване на дива свиня 

за миналата година не са издавани справедливо спрямо обединената ловна 

дружина, като ЛРД Ребърково за вземали по две разрешителни , а ЛРД Крета 

по едно разрешително за излет.  

 - - Евгения Христова /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - За да се разделят 

ловищата в ловностопанския район трябва да се свика ловен съвет.  

 - Председателя – На миналото заседание на УС се взе решение как ще  се 

процедира при вписване на ловищата за  издаване на бележки за групов лов 

на дива свиня на ЛРД Ребърко – Крета. Не се спазват решенията на УС. През 

2016г. трябва да дойдат ловоустройтелите и   тогава ще можем да решим 

проблема окончателно. След внесената подписка от ЛРД Моравица и 

възникналия проблем при ЛРД Ребърково – Крета ще трябва да действаме 

експедитивно. Занапред ще трябва да има по строг контол по време на 

ловните излети като предлагам да присъстват по време на лов органи от 

сдружението като председател, зам. председатели, секретар и организатор 

след съгласуване с председателя на дадена дружина.  По този начин ще 

видим каква е обстановката  и дисциплината по ловните дружини. 

 - Весел Етугов /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - За всяко Общо събрание на 

сдружението се прави отчетен доклад от  УС.  Трябва да има такова 

присъствие на ръководни органи. 

След обсъждане се приха следните решения: 

    Решение 5.1 УС взема решение членовете на  обединената ЛРД 

Ребърково – Крета да вземат разрешително за ловуване на дива свиня за 

ловищата както следва:  

- ЛРД Крета да получава разрешителни за ловища № 3 и № 4; 

- ЛРД Ребърково да получава разрешителни за ловища № 1 и № 2; 

Уговорка : ЛРД Крета при групово ловуване на дива свиня в ловище    

№ 4 да не влизат в землищните граници на ЛРД Ребърково.  

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 20, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

     



    Решение 5.2 УС реши ръководните органи на сдружението като: 

организатор, председател, зам. председатели и секретар да присъстват на 

ловни излети след съгласуване с председателя на дадена ловна дружина 

с цел по добра дисциплина по време на лов.  

  Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 20, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 

По шеста точка от дневния ред: 

    Председателят на сдружението запозна присъстващите  с получена молба 

от Димитър Николов Димитров от с. Косталево, който кандидатства да бъде 

нает на работа като ловен надзирател, като молбата му  ще бъде отхвърлена 

към този момент. 

По седма точка от дневния ред: 

 - Илия Мишонов / ЛРД Върбешница/ - Все още не сме си получили 

царевицата за подхранване на дивеча от миналата година от с. Царевец. 

- Тодор Тодоров / ЛРД Ребърково – Крета/ - Нашата дружина също не си е 

получила царевицата от с. Лик. 

 - Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/  - Всяка ловна дружина която не 

е получила от миналата година царевицата за подхранване на дивеча да  я 

получи тази година.  

- Хитомир Петков /ЛРД Г.Бешовица – Цаконица/ -  Инвентаризацията за 

имуществото на сдружението е направена на офиса, гаража, павилиона и 

стрелбищния комплекс с изключение на бунгалото на язовира в с.Ослен 

Криводол поради лошите метеорологични условия. 

- Председател – Сдружението стопанисва язовира в Ослен Криводол. От 

общината искат да го наблюдават. В проекта за трансгранично 

сътрудничество можем да кандидатстваме с хижата на язовира. През 

изминалата седмица сключихме сделката със закупуване на имота в 

землището на с.Караш. Ще се направи протокол имота да се стопанисва от 




