
Протокол №    3  

От заседание на УС, проведено на 18.02.2022 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 16 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” – 16, „против” – 0.

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

1.Свикване на Общо отчетно събрание на СЛРД  „Мездра-Роман”.
2.Отчет за извършената дейност по лова от Организатора по лова и Ловният надзирател
за 2021 г.
3.Представяне на необходимите документи за пререгистрация на стрелбището от 
членовете на УС.
4.Определяне  на такса „Млад ловец”.                                      

            5.Разглеждане на жалби до УС.

            6.Разни.                                                            

     Председателят подложи на гласуване проекта на дневен ред.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 16, „против” – 0
Дневният ред се прие единодушно.

Започна обсъждане по точка 1 

След  изложението  си  Председателят  на  Сдружението  Йордан  Гергов  предложи  следният
проект за решение:

1.На основание чл.27,  ал.1 от Устава,  Управителния  съвет на  сдружение  „Ловно Рибарско
дружество Мездра-Роман”  свиква Общо отчетно събрание на 20.05.2022 година /петък/ от
10,00 часа, в ресторант „Съни-Родина”, гр.Мездра.

2.Предварителната регистрация на делегатите започва от 9.00 часа от комисия в състав:
1.Мариян Атанасов
2.Йохан Цветков
3.Пламен Кръстарски

След избиране от общото събрание на Мандатна комисия тя приема събраната информация,
прави проверка на пълномощията на делегатите и докладва резултатите.



3. Определя норма за избиране делегати от Ловните дружини - на 20 заверили членството си
ловци  един  делегат.  При  остатък  от  11  членове  и  по-голям  се  избира  още  един  делегат.
Ловните дружини да изберат и резервни делегати.

4. Въз основа на чл.27 ал. 1 от Устава  определя за делегати на ОС със съвещателен глас
настоящите членове на УС и КК.

5. Обявявя следния Дневен ред на Общото събрание:
5.1. Отчет за дейността на Сдружение „ЛРД Мездра-Роман” за периода 2021-2022 година;
5.2. Отчет на Контролната комисия за 2021-2022 година;
5.3. Приемане на финансов план на сдружението за 2023г;
5.4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча
през 2022 година;
5.5 Определяне на размера на членския внос,  встъпителния членски внос за нови ловци и
намаленията за 2023 год;
5.6.  Разглеждане  постъпили  жалби срещу  решения  на  Управителния  съвет  и  Контролната
комисия.
6. Съгласно чл.26. ал. 7 отчетните събрания в ловните дружини да се проведат от 26.02. до
31.03.2022 година въз основа на  следния график:

№
по

ред
ЛРД

Дата и час на
събранието

Място за провеждане на
събранието

1 Върбешница 19,03,-11 ч Фургона

2 Г.Бешовица-Цаконица 12,03,-10 ч Цаконица-центъра

3 Г.Кремена 12,03,-11 ч Ловна хижа

4 Д.Бешовица 26,03,-10 ч Центъра

5 Д.Кремена-Брусен 26,03,-12 ч Фургона

6 Дърманци-Лик 19,03,-13 ч Салон на Кметството

7 Елисейна 5,03,-18 ч Салон на Кметството

8 Зверино 26,03,-14 ч Заведение Мото Петрин

9 Игнатица 26,02,-18,30 ч Центъра

10 Камено поле 12,03,-8,30 ч Фургона

11 Караш 26,03,-12 ч Ловен дом

12 Кален 26,03,-11 ч Ловна хижа

13 Кунино 12,03,-18 ч Салон на Кметството

14 Курново 26,03,-12 ч Ловен дом

15 Люти брод 5,03,-12 ч Язовира

16 Люти дол 26,03,-12 ч Ловна хижа

17 Моравица 19,03,-12 ч Ловна хижа

18 Ослен Криводол 26,03,-10 ч Язовира

19 Оселна 19,03,-18 ч Читалище

20 Р.Бяла-Боденец-Крапец 26,03,-12 ч р-т Родина

21 Ребърково-Крета 26,03,-10 ч Ребърково

22 Радовене-Стояновци 26,03,-12 ч Фургона-Стояновци

23 Струпец 26,03,-17 ч Ловна хижа

24 Ст.село 19,03,-10,33 ч Фургона

25 Синьо бърдо 26,03,-12 ч Ловен дом



26 Типченица 26,02,-16 ч Центъра

27 Хубавене 19,03,-16 ч Ловен дом

28 Царевец 19,03,-11 ч Салон на Кметството

7.  За  извършване  на  необходимата  проверка  от  Мандатната  комисия  на  пълномощията  на
избраните делегати и резервни делегати,  председателите на ЛД да представят до 22 април
2022 година в  офиса  на  сдружението,  препис от  Протокола от  проведеното  общо отчетно
събрание.

8. Въз основа на чл. 27, ал. 4 от Устава, поканата от УС в която е обявен дневния ред на
Общото събрание да се публикува в една местна медия и на сайта на сдружението, и постави
на видно място в офиса на Сдружението, не по-късно от един месец преди датата на Общото
събрание.

9. Въз основа на чл.26 ал. 2 от Устава  определя следния примерен дневен ред на Общите
отчетни събрания на ловните дружини:

9.1. Отчет за дейността на ЛД през 2021-2022 година;
9.2.Отчет на Контролната комисия;
9.3.Приемане решения за дейността на ЛД през 2022-2023 г;
9.4. Избор на ръководители на лова;
9.5.  Избор на  отговорници по охраната  на дивеча -  на всеки 500 ха.  ловна площ по един
отговорник;
9.6. Избор на делегати и резервни делегати за ОС.
9.7. Прием на нови членове;

След проведеното обсъждане Председателят на Сдружението предложи да се гласува. Със  16
гласа „за“ и „0“ против Управителния съвет на Сдружението прие предложеният проект
за решение.

Започна обсъждане по точка 2

 Организатора по лова прочете доклад за извършената от него работа за 2021 г. и отговори на
въпроса на Валентин Йолов за издаването на разрешителни за ловуване на разселен фазан,
като обясни,  че поради липса на волиери за престой на разселения дивеч от 15 дни не се
издават разрешителни за разселен фазан.

Ловният организатор поясни изискванията  посочени в протокола от проведената проверка от
служители на ИАГ и РУГ Берковица свързани с неправилното попълване на индивидуалните
разрешителни  за  лов  на  мигриращ  и  водоплаващ  дивеч  от  председателите  на  ловните
дружини.

След  направените  дебати  се реши  разрешителните  за  индивидуален  лов  на  мигриращ  и
водоплаващ  дивеч  да  се  получават  и  издават  само  от  председателите  на  дружините
/отговорниците на отделните дружини в обединените дружини нямат право да издават
разрешителни/.



Думата  взе  Йохан  Цветков-  Ловен  надзирател  ,като  разясни  за  проблемите  срещнати  при
изпълнение  на  задълженията  си  и  появата  на  бракониерски  набези  от  ловци  членове  на
съседни сдружения като помоли за съдействие при появата им.

Ловният надзирател заяви за проблемите с служебният автомобил.

Започна обсъждане по точка 3

Председателят  даде  думата  на  Емануил  Павлов-служба  КОС  да  разясни  необходимите
документи за пререгистрация на стрелбището.Регистрацията изтича на 25.10.22г.

Иван Алексиев  предложи всички необходими документи  да  се  представят  до 20.04.22г.  за
собствена сметка.

Председателят подложи на гласуване.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 16, „против” – 0

Започна обсъждане по точка 4 

Председателят даде думата на Организатора по лова да обясни за получените запитвания от
неиздържалите изпита през 2021г.

След направените дебати се реши-желаещите да се явят на изпит да не плащат встъпителен 
членски внос повторно.

Председателят подложи на гласуване.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 16, „против” – 0

Започна обсъждане по точка 5 

Председателят запозна с подадени жалби от Н.Джорошки относно отказ от председателя на
ЛРД Люти дол да завери членската му карта за 2020г и за 2021г и за преведените суми за
презаверяване на членската му карта по банков път.
След направените дебати се реши:

-Преведените пари да се върнат на Н.Джорошки

Започна обсъждане по точка 6

Думата взе Иван Алексиев ,като предложи да се закупи друг автомобил до 20000лв

След направените дебати се реши,да се избере комисия от пет члена,която да избере подходящ
автомобил за закупуване.

Предложени бяха следните членове:



1.Йордан  Гергов

2.Пламен  Кръстарски

3.Цветозар  Митрински

4.Хитомир  Петков

5.Стамен Атанасов

Председателят подложи на гласуване.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 16, „против” – 0

Стамен Атанасов попита  Емануил Павлов-служба КОС за резултатите от разследването на
случая с простреляните ловци от ЛРД Елисейна и ЛРД Оселна.

Емануил Павлов обясни,че преписките по въпросните дела са прекратени и оръжието е 
върнато на ловците.

Председателят съобщи на членовете на УС за закриването на стационарният телефон в офиса.

Разгледан беше въпрос по делото заведено от Димитър Христов –ЛРД К.Поле и се реши да се 
изчака до следващия УС плащането на разноските по делото-400 лв.

Хитомир Петков предложи да бъде закупен термоуред за наблюдение и охрана на ловната 
площ.

Решението по въпроса се отложи за следващия УС

С това дебатите   приключиха.             

 Заседанието бе закрито в 17: 25 часа.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК на ловците, заверили членството си в Сдружението към 
18.02.2022 година  по Ловни дружини, заверен с подписите и печата на Сдружението.

Протоколчик: / п /                                                            Председател: / п/

                /М. Атанасов/                                                                   /Йордан Гергов/


