
Протокол №  4 
 

От заседание на УС, проведено на 29.07.2022 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 11 членове 

на УС от 19,председателят на КК и председателите на ЛРД . 

 

Заседанието е редовно и може да взема решения. 

 

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

прие единодушно. 

           Гласували: „за” – 11, „против” – 0 

 

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

1.Информация за откриване на ловен сезон 2022-2023г. 

           2.Инструктаж във връзка с провеждане на ловните излети.                         

  

 3.Разни                             

     Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред. 

Резултати от гласуването: 

Гласували: „за” – 11, „против” – 0 

Дневният ред се прие единодушно. 

 

Започна обсъждане по точка 1  

Председателя даде думата на Мариян Атанасов-ОСЛР ,който прочете заповедта за откриване 

на ловния сезон за лов на пъдпъдъци,гургулици,гривяк,горски бекас и обикновена бекасина на 

13.08.2022г,като обясни начинът за получаване и отчитане на разрешителните за лов от 

председателите на дружинки,като наблегна за попълване на всички реквизити в бележките 

Организатора по лова съобщи за предстоящия мониторинг на гургулицата ,който ще се 

проведе на 13.08.2022г и отчитането на отстрела чрез отрязване на лявото крило в раменната 

става и представянето им в офиса на 15.08.2022г.  

След проведените дебати се реши да се премине към точка 2. 

Започна обсъждане по точка 2  

Председателят запозна присъстващите членове на УС и председателите на дружините с 

поканените гости- Емануил Павлов от служба КОС, Районна служба пожарна и аварийна 

безопасност и Илиян Илиев  ПГС-РУГ Берковица,с цел поясняване на правилата и нормите 

при провеждане на ловните излети .  

Председателят даде думата на представителя на КОС ,който припомни правилата за боравене 

с ловното оръжие и спазване на мерките за безопасно ловуване .  



Думата взе представителя на  Районна служба пожарна и аварийна безопасност,който поясни 

мерките за спазване по време на лов и забраната за палене на огън през сухите летни месеци в 

горските територии. 

Думата взе представителя на  ПГС,който наблегна за задълбочен инструктаж преди ловните 

излети,за стриктно носене на сигналното облекло и за правилното попълване на ловните 

разрешителни от председателите на дружините и спазване на забраната за използване на 

звукови примамки и средства за ловуване от Закона за лова и опазване на дивеча. 

Отношение по точката взе Пламен Кръстарски ,който попита разрешено ли е поставяне на 

звукови примамки вечер . 

Илиян Илиев отговори , че звуковите примамки са забранени от ЗЛОД. 

 

          Започна обсъждане по точка 3  

Отношение по точката взеха: 

1.3 Стамен Атанасов попита за резултатите от разследването на случая с простреляните ловци от 

ЛРД Елисейна и ЛРД Оселна  

След направените дебати се предложи да се консултираме с юрист и да се вземе 

решение. 

Предложението се прие единодушно с 11 гласа „за” и 0 „против” 

  2.3   Председателят запозна присъстващите с проведеното отчетно събрание на НЛРС,като 

съобщи за препоръчителното решение ,да бъде членския внос 10% от минималната работна 

заплата. 

 3.3   Председателят предложи ловния събор да бъде проведен на 17.09.2022г. при липса на 

карантина,задължително да присъстват ЛРД ,да се организира курбан и развлекателна 

програма. 

След проведените дебати предложението се подложи на гласуване :   

С 11 гласа „ за” и 0 „против”  -Прието 

 4.3  Разгледа се въпроса за регистрацията на стрелбището.Документите трябва да бъдат 

представени в рамките на 10 дни. 

5.3    Председателят предложи взетото решение на  УС проведен на 18.02.2022г за закупуване 

на служебен автомобил до 20000 лв да бъде променено на 25000 ,като колата да бъде с четири 

врати и да е до 10 години. 

След проведените дебати предложението се подложи на гласуване :   

С 11 гласа „ за” и 0 „против”  -Прието 

 

6.3   Павлин Стефанов ЛРД Елисейна предложи да се заплаща по 100лв. на дружината за 

отстрелян вълк. 



След проведените дебати с 11 гласа „ за” и 0 „против”   предложението беше прието. 

С това дебатите   приключиха.    

Председателят предложи да се рпиеме следният проект за решение: 

1.Приема информацията за откриване на ловния сезон 2022-2023г на 13.08.2022г с 

направените предложения. 

2.Председателите на ЛРД да инструктират членовете на дружините и ги информират за 

условията за ловуване. 

3.Да се проведе традиционният ловен събор на СЛРД „Мездра – Роман” на 17.09.2022г. на 

стрелбището на СЛРД,като определя размер на средства за събора 5000лв за 

курбан,озвучаване,художествена програма и др. 

4.Променя решението на УС за закупуване на кола до 25000 лв.с четири врати,4х4 и до 10 год.    

предложението се подложи на гласуване :   

Предложението се подложи на гласуване :   

С 11 гласа „ за” и 0 „против”   предложението беше прието. 

      

 Заседанието бе закрито в 17: 30 часа. 

 

 

 

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

               /М. Атанасов/                                                                   /Йордан Гергов/ 

 

 

 


