Протокол № 103
От заседание на УС, проведено на 15.03.2018 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 25 членове на
УС. Заседанието е редовно и може да взема решения.
Председателят предложи за протоколчик да бъде избрана
Десислава Георгиева. Предложението се прие единодушно.
Председателят прeдложи предварително обявения дневен ред,
както следва:
1. Допълнение към дневния ред на Общото отчетно събрание на
СЛРД „Мездра – Роман” свързано с промяна в ЗЮЛНЦ.
2. Разни:
2.1. Разрешителни за индивидуален лов на дива свиня;
2.2. Жалба от Николай Драганов – Председател на ЛРД Руска
бела, Боденец и Крапец;
2.3. Отпускане на средства за нуждите на ЛРД Камено поле;
2.4. Молба за финансова помощ от Стефан Здравков.
Председателят подложи на гласуване дневния ред.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 25, „против” – 0
Дневният ред се прие единодушно.

Започна обсъждане по точка 1 - Допълнение към дневния ред
на Общото отчетно събрание на СЛРД „Мездра – Роман”
свързано със ЗЮЛНЦ.
Присъстващите членове на УС бяха запознати от Светлин Попов
– Ловен организатор за промените, които трябва да се направят
на ОС на Сдружението през м. май в Устава на Сдружението.
Конкретно това е включване на нова точка 5 - Обсъждане
промени в Устава на Сдружение „Ловно-рибарско дружество
Мездра – Роман”.
Председателят подложи на гласуване предложението.
С 25 гласа „за” и 0 „против” УС прие следното решение:
1.1. Включва в дневния ред на Общото отчетно събрание на
СЛРД „Мездра – Роман” нова точка 5 със следното
съдържание: Промени в Устава на Сдружение „Ловнорибарско дружество Мездра – Роман”.
1.2. Обявените точки 5, 6 и 7 се преномерират на 6, 7 и 8.
С това дебатите по т. 1 приключиха.
2. Разни.
2.1. Разрешителни за индивидуален лов на дива свиня.
Организатора по лова прочете писмо от НЛРС – СЛРБ относно
многобройните запитвания от Ловно – рибарските сдружения по
отношение на индивидуалния лов на дива свиня.
- инж. Евгения Христова – поясни във връзка с таксацията, че
трябва внимателно да се види нормалния, действителния и
допустим запас, които да се коригира. Таксацията да не се
завишава или намалява.
Председателя на Сдружението направи предложение да се вземе
решение на ОС относно индивидуалното ловуване на дива свиня.

- Иван Алексиев – ЛРД Камено поле – направи предложение
да се завишат критериите за индивидуалното ловуване на
дива свиня.
- Николай Петков – ЛРД Г.Бешовица – Цаконица – всяка
дружина да вземе решение дали да има индивидуален лов на
дива свиня.
Д-р Григор Томов направи предложение дружина, която реши да
има индивидуален лов на дива свиня да подава протокол и
имената на хората, които ще ловуват в Сдружението.
След направените дебати с 25 гласа „за” и 0 „против” УС прие
следното решение:
2.1.1. Отлага за следващото заседание на УС внасяне на
критерий относно издаването разрешителни за
индивидуално ловуване на дива свиня.
2.2. Жалба от Николай Драганов – Председател на ЛРД Руска
бела, Боденец и Крапец.
Председателят на Сдружението прочете жалбата относно взето
решение от УС - точка 2.1 от 22.02.2018 г. - „От 01.03.2018
година до 31.07.2018 година да не се издават разрешителни за
индивидуален лов на хищници“.
- Светлин Георгиев – член на ЛРД Царевец – направи
запитване на какво основание е взето това решение.
Отговори му се, че това решение е взето за да не се узаконява
бракониерския лов.
- Иван Петков – Председател на ЛРД Радовене – Стояновци –
всеки председател да има ред и условия по които да се
издават разрешителни за индивидуален лов на хищници.

- Иван Алексиев – направи предложение за критерий по които
да се издават разрешителни за индивидуален лов на
хищници: да се подават заявки за индивидуален лов до 30
число на предходния месец, да се ловува без кучета, да има
изградено чакало, да има стървилище, в разрешителното да
се посочва : ловно стопански район, местността и датите на
ловуване, да се отчитат своевременно ушите от убитите
хищници.
Председателят на Сдружението поясни, че първо трябва да се
отмени решението от УС на 22.02.2018г. –точка 2.1 и след това
да се гласуват предложените критерий от Иван Алексиев – ЛРД
Камено поле.
След направените дебати УС прие следните решения:
2.2.1. Отменя решение 2.1 на УС – Протокол 102/22.02.2018
година, с 21 гласа „за” и 3 „против”, а именно:
„От 01.03.2018 година до 31.07.2018 година да не се
издават разрешителни за индивидуален лов на хищници“;
2.2.2. С 22 гласа „за” и 2 „против” утвърждава следните
критерий при издаване разрешителни за индивидуален лов
на хищници:
= да се подават заявки за индивидуален лов на хищници до
30 число на предходния месец;
= да се ловува без кучета;
= да има чакало;
= да има стървилище;
= в разрешителното да се посочва : ловно стопанския район,
местността и датите на ловуване;
= да се отчитат своевременно ушите от убитите хищници.
2.3. Отпускане на средства за нуждите на ЛРД Камено поле.

Председателят разясни как става отпускането на средства за
дружините от Сдружението като уточни, че първо ще се отпуснат
средства за ЛРД Кунино.
Запозна членовете на УС с постъпила молба от ЛРД Камено поле
за отпускане на определена сума за изграждане на ловна база в
местността „Пелова мочур”.
След прочитане на молбата Председателя предложи 50% от
исканата сума да се отпусне от Сдружението, когато е възможно.
Предложението бе подложено на гласуване.
С 22 гласа „за” и 2 „против” Управителния съвет прие следното
решение:
2.3.1. Отпуска финансова помощ на ЛРД Камено поле в
размер на 50% от исканата сума.
2.4. Молбата за финансова помощ от Стефан Здравков се
отхвърли единодушно от членовете на УС, защото няма
предвидени средства във финансовият разчет на Сдружението.
С това дебатите по т. 2 приключиха.
Следващият УС ще бъде на 19.04.2018г. от 16.00 часа

Заседанието бе закрито в 17 и 40 часа.

Протоколчик: / п /
/Д. Георгиева/

Председател: / п /
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