
П Р О Т О К О Л  №  78 

от заседание на УС, проведено на 03.12.2015 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 23 бр.  

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

протоколчик г-н Петър Асенов.  

  Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 23, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов. 

  Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:   

1. Размер и срокове за плащане на членския внос за 2016 год. 

2. Определяне на условия за провеждане на курс за кандидат ловци през 

2016г. 

3. Запознаване с предприетите действия отностно Петър Тодоров Василев 

– член на ЛРД Моравица. 

4. Обсъждане проблема на ловните дружини неполучили царевица за 

подхранване на дивеча през 2015год. от с. Лик. 

5. Обсъждане на  проекта за трансгранично сътрудничество. 

6. Запознаване с финансовото състояние на сдружението. 

7. Разни. 

  Резултати от гласуването : 

  Гласували: „за” – 23, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

Предложения дневен ред се приема.  

  

 

 



По първа точка от дневния ред: 

  Организаторът по лова запозна присъстващите с условията за плащане на 

членския внос за 2016г. Наблегна на това, че  на Общо събрание на  НЛРС – 

СЛРБ е взето решение холограмните знаци за лов с които ще се облепват 

членските карти за 2016г. да се закупуват срещу сумата от 5лв. за бройка, а 

не както е било досега 4лв. за бройка. Тази промяна ще доведе до 

непредвиден разход в бюджета на сдружението и затова трябва да се вземе 

някакво  адекватно решение.  

- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - В закона записано ли е 

някъде, че трябва да се облепват членските карти със стикери? Според мен не 

е необходимо да има такива стикери. От отчисленията от разрешителните за 

лов им превеждаме % от събраните суми. 

- Евгения Христова /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Всички сдружения 

членове на НЛРС – СЛРБ си закупуват холограмни знаци и облепват с тях 

членските карти на ловците. Не трябва да се отделяме от Националното 

сдружение и само ние да не закупим такива холограмни знаци. 

- Веселин Цолов/ ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Предлагам всеки ловец да 

заплаща още по 1лв. към заверката на членската си карта за 2016г. и така ще 

можем да покрием непредвидения разход на сдружението. 

- Сергей Кирков /ЛРД Типченица/ - Добре ще е всеки ловец да плати 

предложения 1лв. горница на човек към заверката на членската си карта. Но 

трябва да напишем писмо до НЛРС – СЛРБ на какво основание вдигат цената 

на холограмните знаци съгласно закона.  

    

След обсъждане се прие следното решение:  

      Решение 1.1 Всеки ловец при заверката на членската си карта за 

2016год.  да заплати допълнително сумата в размер на 1лв. УС да 

изпрати писмено запитване до НРЛС – СЛРБ на какво основание е 

вдигната цената на холограмните знаци съгласно закона. 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 22, „против” – 0,   „въздържал се” – 1. 

 



По втора точка от дневния ред: 

 Организаторът по лова запозна присъстващите от  УС с условията за 

провеждане на курс за придобиване право на лов през 2016г. и обясни и 

какви са били условията от миналата година.  Съгласно издадена заповед от 

ИАГ в сдружението има достатъчно свободни места за организиране на курс. 

- Председателя – Въпроса по тази точка е дали да увеличим таксата за курса 

или да си остане както е било досега. Да преценим фактите и да вземем 

решение.   

- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - Трябва да вдигнем таксата за курса от 50 до 

100лв. като включим и книгата на Любен Генов.  

- Иван Петков /ЛРД Радовене – Стояновци/ - Според мен трябва да си 

остане досегашната такса поради опасението, че ако увеличим таксата няма 

да има кандидат ловци. 

След обсъждане се прие следното решение:  

      Решение 2.1: УС определя таксата за кандидати за включване в курс 

за придобиване право на лов да бъде в размер на  530лв. и допълнително 

да бъде включено  закупуването на книгата на Любен Генов в размер на 

10лв. за бройка.  

 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 23, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 

По трета точка от дневния ред: 

     Председателят запозна пръсъстващите с внесената подписка от ЛРД 

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

Василев е извикан в присъствието на организатора, председателя и зам. 

председателя на сдружението и е запознат с внесената подписка срещу него. 

- 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. 



- Петър Василев /ЛРД Моравица/ - Тази година съм ходил  2 пъти на  ловен 

излет в ЛРД Моравица и това е било при откриването на лова на дива свиня в 

началото на откриването. Твърденията написани в тази подписка не 

отговарят на истината.  

- Председателя – Правилният начин за действие на първo място е както сме 

постъпили -  извикахме Петър и  го запознахме с подписката, а след това го  

предупредихме за самоволните му действия. Досега все още не е постигнато 

споразумение между двете страни за изглаждане на отношенията. 

 - Евгения Христова /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Ловищата в 

ловностопанския район се определят по ловностопански план от  

ловоустройтели. През месец май на 2016г. предстои да се изготви нов 

ловностопански план.  

- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - Ловците от  ЛРД Моравица трябва сами да  

разрешат разногласията  помежду им. Това е вътрешен проблем на ловната 

дружина. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

     Организаторът по лова разясни на присъстващите проблема на ловните 

дружини неполучили царевица за подхранване на дивеча през 2015год. от      

с. Лик. Обясни, че е провел среща с представител на фирмата доставчик и 

наблегна на това, че са възможни няколко начина за решаване на проблема: 

(получаване на дължимото количество фураж след предоговорка на 

пазарната цена за килограм); (получаване на цялото дължимо количество 

фураж, но  развалена(заболяла) царевица). 

- Председателя – Миналата година има създаден нерегламентиран протокол 

как, откъде и по какъв начин ще се закупува и взима царевица за подхранване 

на дивеча за 2015г като в протокола има участие на хора членове на УС. 

Царевицата от миналата година като цяло беше влажна и некачествена на 

много места. 

- Весел Етугов /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Това не е бил правилния начин 

да се взимат решения от къде ще се закупи царевица. Съгласно стария Устав 



на сдружението, решения от УС се разглеждат от Настоятелството. Но явно 

не е станало по регламентирания начин. 

- Сергей Кирков /ЛРД Типченица/ - Да се предоговорим  с фирмата за 

цената на царевицата и  все пак да вземем някакво количество фураж. 

- Председателя – Бяхме поканили Александър Тошев на днешното заседание 

на УС да обсъдим и решим проблема, но той не уважи нашата покана. Да 

предоговорим цената на царевицата като предлагам да упълномощим Сергей 

Кирков да води преговорите и да се занимава с този възникнал въпрос.  

След обсъждане се прие следното решение:  

      Решение 4.1: УС упълномощава Сергей Кирков да преговаря с 

фирмата доставчик за предоговаряне на цената на царевицата и 

получаване на дължимото количество. 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 23, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 

По пета точка от дневния ред: 

    Главната счетоводителка Жанета Вутова запозна УС с актуалното 

финансово състояние на сдружението. Обясни, че към 21. 11. 15. в банка ДСК 

по двете сметки  на сдружението има по около 35 хил. лв. във всяка една от 

тях. Прочете на присъстващите и правила от НЛРС – СЛРБ как, за какво и по 

какъв начин може да се изразходват средствата от вноската за стопанисване 

на дивеча. 

- Председателя – Трябва да решим от коя сметка ще се плати книгата на 

Любен Генов. Книгата се печати и почти е финализирано нейното издаване.  

Предлагам да направим ловни календари  около 1100 бр. за всеки ловец и да 

отделим някъде около 500 лв. за изработката им.  

- Весел Етугов /ЛРД Д.Кремена – Брусен/- Книгата все още не е платена и 

финализирана. Можем да намалим бройката на тиража на 1500 бр. като по 

този начин се предполага, че ще намалим и разходите. Ако намалим тиража 

може и да не се дават плануваните 250 бр. книги на Любен Генов, а да му се 

дадат 50 бр. книги. 



- Евгения Христова /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Сегашния плануван тираж 

на книгата от 2000бр. е доста голям. Би могъл да се направи по – малък 

тираж. Няма нужда и от толкова много календари, ще бъдат излишни. Да се 

направят 50 бр. работни календари за всяка една ловна дружина по един.  

След обсъждане се приеха следните решения:  

Решение 5.1: УС реши тиража на книгата на Любен Генов да бъде 

намален   на 1500 бр., а на Любен Генов да бъдат предоставени 50 бр. 

книги. 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 23, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 

Решение 5.2 УС реши да се изработят 50 бр. работни календари за 2016г. с 

инициалите на сдружението.  

 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 22, „против” – 0,   „въздържал се” – 1. 

 

По шеста точка от дневния ред: 

- Председателят – Председателят запозна присъстващите на заседанието с 

възможните програмни оси за трансгранично сътрудничество България – 

Сърбия. Нашето сдружение може да кандидатства по тази програма и да се 

изготви проект. Срещнахме се с ръководството на сдружение в гр. 

Димитровград (Сърбия). Визитата ни бе положителна.  Идеята на проекта е 

да ремонтираш и подобряваш. Запознах се с архитекти. Стрелбищни 

комплекси се изграждат върху урбанизирана територия извън населено 

място. Част от територията на стрелбищния комплекс в м. Емирски мост се 

водят ливади. Върху тях е невъзможно строителство.  В проекта може да 

участват територии като стрелбищния комплекс, офиса и т.н, собственост на 

сдружението.  Трябва да проучим какви са изискванията и вариантите за 

наем и развитие на едродивечовите стопанства. Имота в с. Караш граничи с 

друга селскостопанска територия.  




