
Протокол №  106 

 

От заседание на УС, проведено на 02.08.2018 г. в офиса на   

Сдружението 

 

При откриване на заседанието Светлин Попов – Ловен 

организатор прочете уведомително писмо до Управителния съвет 

на СЛРД”Мездра – Роман” от Председателя д – р Григор Томов, в 

което се казва, че поради служебен ангажимент неможе да 

присъства на УС. 

 Организатора по лова Светлин Попов цитира т.2 от Правилата за 

работа на УС, в която се казва:  Заседанията се водят от 
Председателя на Сдружението а в негово отсъствие от заместник 
– председателя или секретаря. Когато никои от тях не присъства 
УС избира председателстващ от своите членове. Направи 

проверка на кворума. На заседанието присъстват 19 членове на 

УС. Заседанието е редовно и може да взема решения. 

От членовете на УС за водещ на заседанието бяха направени две 

предложения на инж. Евгения Христова – член на УС и Йордан 

Гергов – Председател на РЛД Ребърково – Крета. 

Предложенията бяха подложени на гласуване.  

По първото предложение. 

 с 19 гласа „ЗА” и „0” беше избран за водещ на заседанието на УС 

инж. Евгения Христова.  

По второто предложение не се проведе гласуване. 

 Избраният водещият на заседанието на УС предложи за 

протоколчик да бъде избрана Десислава Георгиева. 

Предложението се прие единодушно. 

Инж. Евгения Христова прочете предварително обявения дневен 

ред по точки, както следва: 



1. Откриване на ловния сезон.  

2. Ловен събор 2018г.  

3. Избор на зам.Председатели. 

4. Разни. 

След прочита на дневния ред предложи следната промяна в него, 

а именно: 

1. 3т да отпадне 

2. 3т нова -  Лов на дива свиня и АЧС. 

3. 4т Разни. 

Дневен ред на УС 

1. Откриване на ловния сезон.  

2. Ловен събор 2018г.  

3. Лов на дива свиня и АЧС. 

4. Разни. 

Така обявения дневен ред бе подложен на гласуване. 

 

Резултати от гласуването: 

Гласували: „за” – 19, „против” – 0 

Дневният ред се прие единодушно. 

Започна обсъждане по точка 1 - Откриване на ловния сезон. 

инж. Христова запозна присъстващите членове с писмо с 

указания от Изпълнителния директор на ИАГ относно 

откриването на ловния сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, 

горски бекас и обикновена бекасина на 11.08.2018г./ събота/. 

Бе взето решение неизползваните разрешителни за индивидуален 

лов на прелетен дивеч да се прехвърлят за следващия месец, но 

само след като бъдат върнати в офиса на Сдружението. 



С това дебатите по т. 1 бяха приключени. 

2 точка - Ловен събор 2018г. 

инж. Христова припомни на присъстващите членове на УС, че 

ловния събор се провежда последната събота от месец септември, 

и тази година е на  29.09.2018г. 

Предложения за други дати нямаше.  

 С 19 гласа – „ЗА” и „0” – против  

Ловния събор ще се проведе на 29.09.2018г. на Стрелбището 

м.Емирски мост. 

С това дебатите по т. 2 бяха приключени. 

3 точка - Лов на дива свиня и АЧС. 

инж. Христова прочете указания от ИАГ за необходимите мерки, 

които трябва да се предприемат от страна на ловците по време на 

лов на дива свиня. 

Каза също, че 0.3 – 0.5 броя / 100ха трябва да достигне бройката 

на дива свиня и, че разрешителното е 1.00лв. Прочете и заповедта 

на Министъра на МЗХГ, във връзка със забраната на групов лов 

на дива свиня,като уточни, че никъде няма определен  срок. 

Обясни на присъстващите членове, че за надлежно взета проба 

РДГ плаща по 30.00лв на отстреляна дива свиня. 

инж. Христова направи предложение във връзка с индивидуалния 

лов на дива свиня. Да се направи списък на ловците, дружината в 

която членуват, дати на излетите, ловище, местност и № на 

удостоверението за подборен лов,  ловците да се обаждат на 

горски те по райони, след което ще се изготви график на 

ловуване, които ще се одобрява от ДГС Мездра. Подчерта, че е 

пожелание на дружините. 



След направените дебати така направеното предложението от 

инж. Христова бе подложено на гласуване.  

С 19 гласа – „ЗА” и „0” – против се прие следното предложение: 

- Да се направи списък на ловците, дружината в която 

членуват, дати на излетите, ловище, местност и № на 

удостоверението за подборен лов. 

С това дебатите по т. 3 бяха приключени. 

4 точка - Разни. 

Бе направено предложение следващият УС да се проведе на 

04.09.2018г. Предложението се прие единодушно. 

 

 

 

Заседанието на УС бе закрито в 17.20 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколчик:/ п /       Председател:/ п / 

 /Д.Георгиева/                                                                   /д-р Григор Томов/ 

 

  


