
Протокол №    5  

От заседание на УС, проведено на 13.01.2023 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 13 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” – 13, „против” – 0

Председателят прочете предварително обявения дневен ред по точки, както следва:
1.Информация за проведеният ловен събор- 2022 г.Отчет за изразходваните средства.
2.Запознаване на УС с някои нормативни документи,промени и основни положения по 
организацията на Ловните сдружения.
3.Определяне на такса за курс млад ловец 2023г.
4.Утвърждаване на Дневен ред и графици за събранията на Ловните дружини.
5.Отчет за заверилите членски карти-2023г.
6.Жалби до УС.
7.Разни.

     Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 13, „против” – 0
Дневният ред се прие единодушно.

Започна обсъждане по точка 1 

Председателят запозна  присъстващите  членове  на  УС  и  председателите  на  дружините  с
получените  дарения  и  направените  разходи  за  провеждането  на  ловен  събор  2022 г,като
благодари  на  Организатора  по  лова  и  Ловният  надзирател  за  перфектната  организация  и
доброто протичане на събора,въпреки трудностите създадени от лошото време.

Председателят предложи на УС да се вземе решение,което да бъде внесено за обсъждане на
общото събрание на сдружението за присъствието на ловният събор,като бъде прибавен в
задължителните мероприятия .  

След проведените дебати се реши да се премине към гласуване.

1.УС приема отчета за проведения ловен събор-2022г

Гласували: „за” – 13, „против” – 0



2.Да  се  внесе  предложение  до  ОС  ,  ловният  събор  да  бъде  прибавен  в  задължителните
мероприятия .  

Гласували: „за” – 13, „против” – 0

Започна обсъждане по точка 2 

Председателят  запозна  присъстващите  членове  на  УС  и  председателите  на  дружините  с
проведената делова среща с ръководителите на ЛС и председателите на КК във Вършец ,като
разясни предложението за единен устав за всички членове на БЛРС,за правилният начин и ред
за получаване и изразходване на средствата за ловностопански мероприятия. 

След направените дебати се предложи да се премине към т 3.

 Започна обсъждане по точка 3

     Председателят  запозна  присъстващите  с  настоящата  такса  за  курс „Млад ловец”,като
предложи да бъде увеличена на 800лв.
След проведените дебати предложението се подложи на гласуване :  

С 13 гласа „ за” и 0 „против”  -Прието

Започна обсъждане по точка 4

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

4.1 Примерен дневен ред на отчетно събрание в
Ловно-рибарската дружинка

1. Отчет за дейността на ЛД през 2022-2023 г.
2. Отчетен доклад на Кoнтролната комисия – 2022-2023 г.
3. Приемане решения за дейността на ЛД през 2023-2024 г.
4. Избор на ръководители на лова.
5. Избор на отговорници по охрана на дивеча-на всеки 500 ха

ловна площ по един отговорник.
6. Прием на нови членове на дружината
7. Избор  на  делегати  за  Общото  събрание  /Норма  на

представителност  за  Общото  събрание  –  на  20  бр.  ловци
един представител,11 и пвече втори/.

8. Разни.
 Започване на отчетното събрание при необходимия кворум 50%
+ 1 .

Предложението се подложи на гласуване :  



С 13 гласа „ за” и 0 „против”   предложението беше прието.

4.2 От 16.01.23г  до 31.01.23г.  да  се  съобщи в офиса на  сдружението,  датата  и  мястото за
провеждане на ОС но дружината.

Предложението се подложи на гласуване :  

С 13 гласа „ за” и 0 „против”   предложението беше прието.

 Започна обсъждане по точка 5

     Председателят запозна присъстващите с заверилите членски карти до 13.01.23г.-942 бр.

 Започна обсъждане по точка 6

Разгледани бяха жалбите от ловците от ЛРД  Камено поле относно отказ от председателя на
ЛРД  Камено  поле  да  завери  членските   им  карти  за  2023г.
Думата  взе  председателя  на  дружината  Мирослав  Душков,като  разясни  на  УС за  взетите
решения на ОС на ЛРД Камено поле ,който не участва в ловностопански мероприятия заплаща
по 30лв.на мероприятие и всеки член на ЛРД по 50лв.за ЛСМ.                                               
 След направените дебати се предложи да се върне в дружината за решение.

Предложението се прие единодушно с 13 гласа „за” и 0 „против”

Започна обсъждане по точка 7

Председателят даде думата на Ловният надзирател за отчет за дейността през годината и за 
възникналите проблеми с нарушаване на границите на ловните раьони.

Думата взе Организатора по лова,като направи кратък отчет за извършеното от него през 
годината и предложи да се обсъдят следните въпроси:

7.1 Да се реши с какъв дивеч ще се  разселва.

7.2 Задължително отчитане на отстрел на хищник.

След направените дебати се предложи да се гласуват следните решения:

7.1Да се разселва Ловен фазан

С 13 гласа „ за” и 0 „против”   предложението беше прието.

7.2 Получилите рзрешително за индивидуален лов на хищник и неотчетен ( с представяне на 
уши )отстрел два месеца,да не им се издава рзрешително за следващия месец.

С 13 гласа „ за” и 0 „против”   предложението беше прието.

Председателят предложи да се обсъди цена за продаване на служебната ЛАДА НИВА

След направените дебати се реши да се гласува комисия за провеждане на търг с начална 
минимална цена 2500лв. в състав:



Председател-Цветозар Митрински-П-л на КК

Член-Пламен Кръстарски-П-л на ЛРД Горна Кремена

Член-Йохан Цветков-Ловен надзирател

С 13 гласа „ за” и 0 „против”   предложението беше прието.

                                                                   Заседанието бе закрито в 17: 45 часа.

Протоколчик: / ……П…….… /                                          Председател: / ………П…..…../
               /М. Атанасов/                                                                   /Йордан Гергов/
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