
П Р О Т О К О Л  №  76 

от заседание на УС, проведено на 01.10.2015 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 17 бр.  

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

протоколчик г-н Петър Асенов.  

  Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 17, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов. 

  Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:   

 1.  Запознаване с писмо от ИАГ отностно откриване на лова на местен 

дребен дивеч и групово ловуване на  дива свиня. 

2. Разглеждане на обява за назначаване на външен одитор за извършване на 

одит на сдружението в периода 2005 – 2015 год. 

3. Запознаване с писмо от РУ “Полиция” – Мездра отностно информация за 

лица осъдени за умишлени престъпления от общ характер.  

4. Равносметка от ловният събор. 

5. Разглеждане на молба от ЛРД Караш за закупуване на ловна хижа. 

6. Разглеждане статута на ловно – рибарска дружина Ребърково – Крета. 

7. Разни  

  Резултати от гласуването : 

  Гласували: „за” – 17, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

Предложения дневен ред се приема.  

  



 

По първа точка от дневния ред: 

   Организаторът по лова към сдружението запозна присъстващите с писмото от 

ИАГ, касаещо откриване на лова на местен дребен дивеч и групово ловуване на  

дива свиня, с постановките на ЗЛОД и акцентира върху забранените средства  за 

ловуване. Копие от писмото бе дадено на всички присъстващи председатели на 

дружинки за провеждане на инструктаж на ловците. Направи се  инструктаж за 

безопасно боравене с ловното оръжие и боеприпас и пожарна безопасност като се  

подчерта ролята и значението на председателите на дружинки и ръководителите на 

лова за успешното и безопасно протичане на ловните излети. 

 

По втора точка от дневния ред: 

   Председателят на сдружението запозна присъстващите с обявата публикувана в 

сайта на сдружението за назначаване на  одитор за извършване на одит в периода 

2005 – 2015г.  и прочете единствената подадена молба/оферта от фирмата която е  

кандидатствала.      

- Иван Петков /ЛРД Радовене – Стояновци/ - Сдружението има достатъчно 

средства и затова трябва да приемем офертата. 

- Хитомир Петков /ЛРД Г. Бешовица – Цаконица/ - Не е малка сумата която се 

изисква от тази фирма за извършване на одита. Работата по одита не се  измерва в 

срок,а в документооборот.  

След обсъждане се прие следното решение:  

  Решение 2.1 УС приема офертата получена от фирма „Одит къмпани” 

ООД гр. Враца с управител Мирослав Жеков Николов за извършване на 

одит на Сдружение „ЛРД – Мездра” в периода 2005 – 2015год.  

 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 17, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 

 



По трета точка от дневния ред: 

     Председателят на сдружението запозна присъстващите с писмото 

изпратено до РУ „Полиция” – гр. Мездра отностно информация за лица 

осъдени за умишлени престъпления от общ характер с влязла в сила присъда, 

които са членове на сдружението. Прочете се и писмото - отговор от РУ 

„Полиция” отностно информация за такива лица, като се наблегна на това, че 

службите на МВР без правно основание не могат да предоставят лични данни 

на трети лица и Сдружение „ЛРД – Мездра” е необходимо да се обърне към 

ДГС – Мездра за уточняване реда и начина за взаимодействие по отношение 

прилагане разпоредбите на ЗЛОД. 

- Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/ - Трябва да имаме официална 

информация от МВР и ДГС – Мездра за лица осъдени за умишлени 

престъпления от общ характер с влязла в сила присъда, които са членове на 

сдружението, за да можем да предприемем някакви мерки спрямо тези хора. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

   Председателя благодари на хората и щатния персонал  отговорни за 

състоялият се ловен събор и  обстойно запозна присъстващите с постъпилите 

и похарчените финансовите средства за организирането на ловния събор. 

Председателя прочете изготвените  протоколите с  постъпилите средства от 

спонсори, спонсорство директно от дарители, разходи с РКО и разходи с 

протоколи. Председателят съобщи на присъстващите, че е изтеглен служебен 

аванс от банка ДСК за организиране на събора. След направената 

рекапитулация за постъпили и изхарчени средства се  оказа , че дружеството 

е изхарчило 1400лв. за ловния събор, а другите средства са от спонсорство. 

Председателя прочете финансовите средства за организиране на 

миналогодишния ловен събор.  

- Председателя – Тази година финансовия бюджет за събора беше свит до 

минимум и затова бяха похарчени малко средства от сдружението. Не 

събирахме такса за участие в стрелбата тип „Скийт”, което оказва влияние 

върху  постъпилите средства. За организирането на ловния събор през 2016 

год. трябва да вземем доста решения. Трябва да се изградят  постоянни 

навеси, маси и пейки на стрелбищния комплекс. Можем да си изградим 

собствена сцена. Трябва да има ред на такива мероприятия. Бяха поканени 

доста гости с които сега и за в бъдеще ще  взаимодействаме като членове на 

НЛРС – СЛРБ, общински председатели и  съветници, директора и служители 



на ДГС Мездра, кметове на общини и села, началници на МВР. Ловния събор 

беше отразен от доста вестници като Общински вестник „21 век”, в. 

Конкурент, в. Враца днес. За следващото заседание на УС една от  точките  

на дневния ред трябва да бъде ловен събор 2015г. за да може да го разгледаме 

по – детайлно.  

- Николай Панчев / ЛРД Дърманци – Лик/ - За да се провежда ловния 

събор се взема решение на Общо събрание /конференция/ и Управителен 

съвет на сдружението. Трябва повече председатели и хора от сдружението да 

участват за в бъдеще в организацията на събора. 

По пета точка от дневния ред: 

    Председателят запозна присъстващите на заседанието с постъпила молба 

от ЛРД Караш за закупуване на недвижим имот в размер на 5000лв. в  

землището на с. Караш и с предварително изготвения договор за покупко – 

продажба, като беше приложена скица и нотариален акт на имота.  

- Председателят – Трябва да помогнем финансово на ЛРД Караш за 

закупуване на недвижимия имот. На още много ловни дружини можем да 

помогнем по този начин да си узаконят ловните хижи. За другото заседание 

на УС можем да направим списък на ловно – рибарските дружини, които 

имат незаконни лони хижи, а искат да станат законни. Колкото повече 

недвижимо имущество има сдружението, толкова повече средства може да 

спечелим по оста на трансграничното сътрудничество и по този начин ще 

може да се инвестира в тези имоти и да се стопанисват правилно.  

- Митко Данов /ЛРД Синьо бърдо/ - Бунгалото в с. Ослен Криводол трябва 

да се стопанисва и ползва от няколко ловни дружини. Можем да сложим 

наем за ползване.  

 - Николай Панчев / ЛРД Дърманци – Лик/ - Бунгалото трябва да се ползва 

от всяка ловна дружина. Трябва ключа да е един и да се държи в офиса на 

сдружението за да се знае кой ползва помещението.  

- Никола Павлов /ЛРД Типченица/ - За следващото заседание всеки един 

председател да е попитал свойте членове на поверените им ловни дружини 

дали искат да им се узаконят ловните хижи.  

След обсъждане се приеха следните решения: 

   Решение 5.1 УС взема решение да помогне финансово в размер на 

2000лв. и да внесе таксите по прехвърлянето на ЛРД Караш да закупи 



недвижим имот в землището на с. Караш, като останалата част от 

сделката на покупко - продажба в размер на    3000 лв.  да се внесе от 

ЛРД Караш. 

 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 16, „против” – 0,   „въздържал се” – 1. 

 

    Решение 5.2 УС взема  решение бунгалото на язовира в с. Ослен 

Криводол да се стопанисва от всяка една ловна дружина и ключа от 

входната врата да се съхранява в  офиса на сдружението.  

 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 17, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

  

 По шеста точка от дневния ред: 

 - Васко Георгиев /ЛРД Ребърково – Крета/ - запозна присъстващите с   

належащия проблем за решаване отностно ловищата на ЛРД Ребърково – 

Крета.  Наблегна на това, че разрешителни за групово ловуване на дива свиня 

за миналата година не са издавани справедливо спрямо обединената ловна 

дружина, като ЛРД Ребърково за вземали по две разрешителни , а ЛРД Крета 

по едно разрешително за излет.  

- Николай Петков /ЛРД Г. Бешовица – Цаконица/ - За всяка една ловна 

дружина се прави ловоустройствен проект  за период 10 години одобрен от 

министъра на земеделието. Ловностапанските райони се обособяват по 

трайни теренни граници, който не могат да се променят за този 10 год. 

период.  

След обсъждане се прие следното решение: 

    Решение 6.1 УС взема решение членовете на  обединената ЛРД 

Ребърково – Крета да вземат разрешително за ловуване на дива свиня за 

ловищата както следва:  

- ЛРД Крета да получава разрешителни за ловища № 3 и № 4; 




