Протокол № 102

От заседание на УС, проведено на 22.02.2018 г. в офиса на Сдружението

При откриване на заседанието председателят на сдружението д-р Григор
Томов поздрави всички членове на УС и направи проверка на кворума. На
заседанието присъстват 24 членове на УС. Заседанието е редовно и може
да взема решения.
Председателят предложи за протоколчик да бъде избрана Десислава
Георгиева. Предложението беше прието единодушно.
Председателят прочете предварително обявения дневен ред по точки,
както следва:
1. Свикване на Общо отчетно събрание на СЛРД „ Мездра – Роман”.
2. Отчет за охраната на дивеча и приемане решение за ловуване през
размножителния период.
3. Информация за възстановените финансови средства на Сдружението
през 2017 г.
4. Разни.
Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен
ред.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 23, „против” – 0
Дневният ред се прие единодушно.
Започна обсъждане по точка 1 - Свикване на Общо отчетно събрание на
СЛРД „ Мездра – Роман”.

Председателят направи предложение на дневен ред и обява за протичане
на Общото отчетно събрание на СЛРД „ Мездра – Роман”.
След обсъждане и уточняване на графика за провеждане на събранията на
ЛРД, с 24 гласа „за“ и „0“ против УС прие следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Управителният съвет на сдружение „Ловно рибарско дружество
Мездра -Роман” свиква Общо отчетно събрание на 17.05.2018 год.
/ четвъртък / в ресторант „ Родина ”, гр. Мездра от 10.00 часа.
2. Регистрацията на делегатите започва от 9.00 часа от комисия, в
състав: Иван Веселинов Петков от ЛРД Радовене - Стояновци,
Кръстьо Димитров Кръстев от ЛРД Хубавене и Николай Христов
Драганов от ЛРД Руска бела, Боденец и Крапец.
3. Определя норма за избиране делегати от ЛРД – на 20 членове
1 делегат. При остатък по-малък от 20 до пълния състав 1 делегат се
избира при не по-малко от 11 членове.
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. Обявява следния дневен ред на Общото събрание:
5.1. Отчет за дейността на Сдружение „ ЛРД Мездра - Роман „
за периода 2017 - 2018 година;
5.2. Отчет на контролната комисия за 2017 - 2018 година;
5.3. Приемане на финансов план на сдружението за 2018 година;
5.4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска
за стопанисване на дивеча през 2018 година;
5.5. Определяне на размера на членския внос, встъпителния членски
внос за нови ловци и намаленията за 2019 година;
5.6. Избор на делегати и резервен делегат за Общото събрание на
НЛРС „СЛРБ“;
5.7. Разглеждане постъпили жалби срещу решения на УС и
Контролната комисия.

6. Въз основа на чл. 26 ал 7 от Устава на Сдружението, отчетните
събрания в ЛРД да се проведат до 31.03.2018 година при следния
график.
7. За уточняване състава на избраните делегати, председателите на
ЛРД да представят до 13.04.2018 година в офиса на Сдружението
препис от Протокола от отчетното събрание.
8. Определя следния примерен дневен ред на Отчетните събрания:
8.1. Отчет за дейността на ЛРД през 2017 - 2018 година;
8.2.

Отчет на Контролната комисия;

8.3.

Приемане решения за дейността на ЛРД през 2018 – 2019 год;

8.4.

Избор на ръководители на лова;

8.5.

Избор на отговорници по охраната на дивеча - на всеки 500 ха
ловна площ по един отговорник;

8.6.

Избор на делегати и резервни делегати за Общото събрание
на Сдружението. /Норма за избиране делегати – на 20 членове
един делегат. При остатък по-малък от 20 до пълния състав 1
делегат се избира на не по-малко от 11 членове /;

8.7.

Прием на нови членове на дружината;

8.8. Разни.
С това дебатите по т. 1 приключиха.
2 точка - Отчет за охраната на дивеча и приемане решение за ловуване
през размножителния период.
Думата бе дадена за охраната на дивеча на ловния надзирател Йохан
Цветков, който направи отчет за периода от 01.08.17 г. до 31.01.18 г.
За отчетния период извърших следните дейности:
- през времето в което съм ловен надзирател, отстраних десетки чакала,
който в по – голямата част бяха предназначени за лов на дива свиня и

сърна, а не на хищници, за това съдя по намерената под чакалата
царевица;
- хванах две ловни кучета по време на гонка в делничен ден. Върнах ги
на техният стопанин в присъствието на колегата от РУГ Берковица;
- засякох няколко случая на бракониерски групов лов, разговарях с
участниците в този лов и постигнах ме договорка за недопускане на втори
такъв случай. Нещата там се получиха, нямаше повече такива прояви;
- участвахме в уточняване на граници на ловища;
- съставих 1бр. констативен протокол за нарушени граници на ловуване
въз основа на които бе съставен АКТ от ИАГ;
- 3 пъти предотвратихме лов на фар в различни райони на Сдружението.
- многократно сме се отзовава ли на сигнали на колеги ловци и ползата е
призната от тях;
- правихме съвместни проверки с представител на ИАГ.
Председателят подчерта ползата от назначаването на ловния надзирател
и предложи да се обсъди и вземе решение за ловуването през
размножителния период.
- Николай Панчев – Председател на ЛРД Лик – Дърманци каза, че в
тяхната дружина в Лик е взето решение да не се взимат разрешителни
за индивидуален лов за хищници и тези бележки трябва да не се дават.
- Валентин Йолов - Председател на ЛРД Кунино – направи предложение
от 31.03. до 01.10. да не се дават бележки за хищници.
- Георги Давидков – ЛРД Дърманци – подкрепи предложението на
Николай Панчев и цитира ЗЛОД и ППЗЛОД регламентиращи лова на
хищници.
- Милен Аврамов - Председател на ЛРД Караш направи предложение
всяка дружина да има право от 1 да 3 бележки за хищник.
След направените дебати с 20 гласа „за” и 4 „против” Управителния
съвет прие следното решение:

2.1. От 01.03.2018 година до 31.07.2018 година да не се издават
разрешителни за индивидуален лов на хищници.
С това дебатите по т. 2 приключиха.
3 точка - Информация за възстановените финансови средства на
Сдружението през 2017 г.
Думата бе дадена на Стефан Красимиров - секретар на Сдружението,
който каза, че има две изпълнителни дела. Едното е на Анита Николова, а
другото на Ели Христова.По първото дело на Анита Николова няма
постъпили средства, защото има запор, а по делото на Ели Христова има
постъпила сума от 680.00 лв, от които в Сдружението са постъпили 45.00 лв
за НАП – 635.00 лв и НАП има да получава още 350.88 лв.
С това дебатите по т. 3 приключиха.
4 точка - Разни.
Председателят предложи план – сметка за разходите, свързани с
провеждане на Общото отчетно събрание на Сдружението.
1. Озвучаване на зала – 50.00 лв
2. Отпечатване на материали – 150.00 лв
3. Обяд – 80 делегати и гости - по 22.50 лв – 1800.00 лв
С 24 гласа „за” и 0 „против” Управителния съвет прие следното решение:
4.1. Утвърждава предложената План-сметка.
На 29.08.1937 година е учредена първата ловна дружина в Мездра, а на
06.12.1937 година в Роман.
Бе направено предложение от Председателя за 80 годишнината на
Сдружението да се изработи почетен знак и значка.
- Тихомир Христов – ЛРД Долна Кремена – направи предложение :
на всички членове да се дадат значки, а на заслужилите членове почетен
знак и грамота.
След направените дебати предложението на Тихомир Христов – ЛРД
Долна Кремена бе подложено на гласуване.

С 24 гласа „за” и 0 „против” Управителния съвет прие следното решение:
4.2. За отбелязване 80 годишнината от организираното ловно
движение в Мездренския и Романски край да се възложи изработване на
почетен знак, значка и грамота.
4.3. Необходимите процедури да се извършат от комисия в състав:
1. Йордан Гергов – ЛРД Ребърково
2. Тихомир Христов – ЛРД Долна Кремена
3. Светлин Попов – Организатор по лова

Организатора по лова запозна членовете на УС със заповед на ДГС гр.
Мездра за провеждане на пролетната таксация и служителите участващи в
нея.
С това дебатите по т. 4 приключиха.

Следващият УС ще бъде на 19.04.2018 г. от 16.00 часа
Заседанието бе закрито в 18 и 10 часа.

Протоколчик: / п /
/Д. Георгиева/

Председател: / п /
/д-р Григор Томов/

