
П Р О Т О К О Л  №  84 

от заседание на УС, проведено на 02.06.2016 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 18 бр.  

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

протоколчик г-н Петър Асенов.  

  Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 18, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов. 

  Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:   

1. Обсъждане състоянието на стрелбищния комплекс в местността 

„Емирски мост“. 

2. Обсъждане и разяснения по изминалото Общо събрание на 

сдружението. 

3. Разни. 

  Резултати от гласуването : 

  Гласували: „за” – 18, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

Предложения дневен ред се приема.  

По първа точка от дневния ред: 

   Петър Асенов /организатор по лова/ обясни на присъстващите, че тревната 

настилка на стрелбищният комплекс е в добро състояние, като тя  е била 

окосена преди 2 седмици от нает външен човек. За поддържане на 

стрелбището сдружението разполага с храсторез „STIHL“ който е закупен 

през 2015 год. Само с храстореза е невъзможно да се поддържа толкова 

голяма тревна площ и затова би било добре да се закупи моторна самоходна 

косачка.  

- Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремена – Брусен/  разясни на присътващите, 

че до 2013год. е имало косачка и храсторез собственост на сдружението, но 



са били откраднати същата година. Трябва да се закупи такава бензинова 

моторна косачка. 

- Петър Асенов /организатор по лова/ - обясни на присъстващите, че е 

постъпило запитване от „Скаутски клуб“ – гр.Мездра с представител 

Цветозар за предоставяне на стрелбищния комплекс в местността „Емирски 

мост“ за организиране на скаутски лагер за периода от 2 –ри до 10 – ти юли. 

- Председателя – Според мен  трябва да  предоставим стрелбището за 

организиране на мероприятия от „Скаутски клуб“ гр. Мездра. За периода от 

една седмица  докато клубът е там ще е в наша полза, защото  ще се 

извършва и охрана на обекта. 

-Васко Георгиев / ЛРД Ребърково – Крета/ - За стрелбищния комплекс 

може да се свърже електрическо захранване с вторичен електромер от 

помпената станция на Консервената фабрика, но няма как да ни дават 

документ за изразходената  ел.енергия. 

- Стефан Красимиров / ЛРД Ребърково – Крета/ - При свързване с 

вторичен електромер може да си плащаме ел. енергията във вид на наем и 

тогава ще може да получаваме документ.  

След обсъждане се приеха следните решения:  

Решение 1.1 УС реши да се закупи бензинова самоходна косачка за 

сумата  в размер на  1000 лв. за поддържане на тревната площ на 

стрелбищния комплекс в местността „Емирски мост“.  

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 18, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

Решение 1.2 УС реши да предостави безвъзмездно стрелбищния 

комплекс на „Скаутски клуб“ гр.Мездра от 02.07. до 10.07.  2016год. за 

организиране на скаутски мероприятия. Допълнителното условие за 

ползване е да бъде почистено след приключване на всички мероприятия.  

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 18, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 

Решение 1.3 УС реши да упълномощи председателя и зам. председателя 

/Веселин Тодоров/ да преговарят с директора на Консервената фабрика 



за включване с вторичен електромер на ел. захранване на стрелбищния 

комплекс. 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 18, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 

 

По втора точка от дневния ред: 

- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - Днес е първото заседание 

при което важи правилото прието на Общо събрание на сдружението 

допълнение на Устава  в чл. 20 /5/ Председателя, зам. председателите, 

секретаря на сдружението и членове на УС при 3 /три/ поредни неявявания 

на заседания на УС, отпадат от УС, като съставът на УС се намалява с 

броя на отпадналите членове.  

- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - За тазгодишното Общото събрание на 

сдружението беше много добре формулиран и изготвен отчетния доклад. 

Имаше доста ясното около финансовата част за разлика от много 

предходни години.   

- Председателя – Трябва да е ясно и да се знае за какво може да се 

изразходват постъпилите финансови средства в сдружението. За 

следващото Общо събрание трябва да помислим за увеличение на 

членския внос на членовете към сдружението. 

- Николай Петков / ЛРД Г. Бешовица – Цаконица/ - Нашето сдружение е с 

най – нисък членски внос за ловците в страната.  

- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - Като сдружение с 

нестопанска цел трябва да членуваме в Национално сдружение. В момента 

членуваме в НЛРС – СЛРБ, но има още 2- 3 такива Национални сдружения в 

страната.При всяко сдружение отчисленията са различни.  



- Веселин Тодоров / ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Предлагам да възложим на 

председателя да проведе среща  с председателите на  съседните ловни 

сдружения в гр. Ботевград и гр.Своге и да проучи въпроса с членството  и 

отчисленията  към НЛРС – СЛРБ. 

След обсъждане се прие следното решение:  

Решение 2.1 УС възлага на председателя на сдружението да се срещне с 

председателите на  съседните ловни сдружения в гр. Ботевград и 

гр.Своге и да проучи въпроса с членството  и отчисленията  към НЛРС – 

СЛРБ. 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 18, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

По трета точка от дневния ред 

- Председателя – Трябва да помислим по - рано за организацията по ловния 

събор, за да си улесним работа. Да обмислим варианта за направата на маси, 

пейки и евентуално навеси или шатри. 

- Йоло Петков / ЛРД Кунино/ -  Всяка  ловна дружина има финансови 

средства по партида в банката. Да отделим по 100 лв. от дружина и да 

направим маси и пейки за ловния събор. 

- Иван Петков /ЛРД Радовене – Стояновци/ - Можем да закупим 

пластмасови маси и пейки които според мен ще бъдат по – ефективни и  ще 

ни излязат по – евтино. 

- Илия Мишонов /ЛРД Върбешница/ - Всяка ловна дружина със собствени 

средства  да си закупи маси и пейки и да си организира докарването и 

подреждането за събора. 

- Васко Георгиев /ЛРД Ребърково - Крета/ -  Да обмислим варианта за 

евентуално взимане под наем на маси и пейки за събора. 

- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - Да възложим на 

комисията в състав с  : председател - Веселин Тодоров; членове – Николай 

Панчев, Иван Петков, Григор Томов да проучи въпроса за закупуване или 

направа на маси и пейки за събора.  




