
Протокол №  110 

 

От заседание на УС, проведено на 07.02.2019 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 22 

членове на УС 

1. Д – р Григор Томов Григоров – Председател 

2. Ангел Димитров Ангелов –  ЛРД Д.Бешовица 

3. Богдан Маринов Цеков – ЛРД Караш 

4. Борислав Борисов Дончев – ЛРД Царевец 

5. Валентин Вутов Йолов – ЛРД Кунино 

6. Венцислав Иванов Гергов – ЛРД Кален 

7. Веселин Петров Динков – ЛРД Струпец 

8. Георги Тодоров Давидков – ЛРД Лик - Дърманци 

9. Гриша Митов Каменов – ЛРД Елисейна 

10. Евгения Константинова Христова – ЛРД Долна Кремена - Брусен 

11.  Ивайло Христов Илиев – ЛРД Курново 

12. Ивайло Ямандиев Михайлов – ЛРД Зверино 

13.  Илия Николов Мишонов – ЛРД Върбешница 

14.  Йордан Тодоров Гергов – ЛРД Ребърково – Крета 

15. Милен Йотов Аврамов – ЛРД Караш 

16. Митко Цеков Данов – ЛРД Синьо бърдо 

17. Николай Панчев Петров – ЛРД Лик – Дърманци 

18. Николай Христов Драганов – ЛРД Р.бела, Боденец, Крапец 

19.   Николай Христов Петков – ЛРД Горна Бешовица – Цаконица 

20. Пешо Костадинов Стоев – ЛРД Горна Кремена 

21. Румен Пасков Русинов – ЛРД Люти брод 

22. Тихомир Иванов Христов – ЛРД Долна Кремена - Брусен 

 Заседанието е редовно и може да взема решения. 

Председателят предложи за протоколчик да бъде избрана Десислава Георгиева. 

Предложението се прие единодушно. 

Председателят прочете предварително обявения дневен ред по точки, както следва: 

1.Финансов отчет за 2018г. 

2. Отчет на ловния сезон.  

3. Организационни въпроси. 

4. Разни 

Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред. 

Резултати от гласуването: 

Гласували: „за” – 22, „против” – 0 

Дневният ред се прие единодушно. 

Започна обсъждане по точка 1 – Финансов отчет за 2018г. Председателят даде думата 

на Жанета Вутова – управител на „Евроконсулт” ООД, която води счетоводството на 

Сдружението. Вутова направи  отчет за средствата, постъпили  в Сдружението, както  и 

по дружини. Запозна присъстващите членове с наличните средства от ползване на 

дивеча и при съставните дружини. Каза също, че трябва да помислят за финансов план 

за следващата година. 



- Председателят на Сдружението направи предложение следващият Управителен 

съвет да се проведе на 11.04.2019г., за да може Жанета Вутова да направи 

окончателния финансов отчет. 

- Жанета Вутова запозна присъстващите членове с постъпила жалба от Стефан 

Здравков до Прокуратурата във връзка с издаването на книга „Ловни празници в 

искърското дефиле” , който твърди, че трябва да му се изплатят 300.00 лв за 

книгата, която е била предоставена на Сдружението при предишното 

ръководство. 

- Йордан Гергов – ЛРД - Ребърково – Крета предложи да се напише отговор на 

Стефан Здравков, че не му е възлагано от  УС да  издава своя книга. 

- Председателят  на Сдружението каза, че настоящият УС не е възлагал 

издаването на книгата на Стефан Здравков. 

 

         След направените дебати с 22 гласа „за” и 0 „против” УС  прие следните 

решения: 

I. Следващият УС да се проведе на 11.04.2019г. 

II. Да се напише на г-н Стефан Здравков уведомително писмо, че 

Управителният съвет на Сдружението не му е възлагал издаването на 

книгата. 

 

 

С това дебатите по т. 1  приключиха. 

 

        2 точка –  Отчет на ловния сезон. 

      Ловният организатор Светлин Попов направи отчет на ловния сезон, като запозна 

присъстващите членове с отстрела на дива свиня за 2018г. – 2019г.. 

Беше направено обсъждане за издаването на разрешителни за индивидуален лов на 

прелетен и водоплаващ дивеч. 

- Инж. Евгения Христова – ЛРД Брусен -  каза , че формулярите на 

разрешителните за индивидуален лов следва да се дават само на председателите 

на дружините. 

- Богдан Цеков – ЛРД Караш подчерта, че въпросът вече е обсъждан. 

- Председателят на Сдружението предложи да се вземе решение, че  

разрешителните за индивидуален лов  следва да се дават само на председателите 

на дружините, като се връщат в седемдневен срок след изтичане на срока, за 

който са издадени. 

- Светлин Попов запозна присъстващите членове със Заповед № РД 48-90/ 

14.11.2018г. на основание чл.65, ал.2 от ППЗЛОД на МЗХГ, във връзка с цените 

на разрешителни за лов,  валидни за периода 01.03.2019г. – 29.02.2020г., в 

зависимост от вида дивеч и начина на ловуване, разпределени по критерии.  



 

        След направените дебати с 22 гласа „за” и 0 „против” УС  прие следното 

решение: 

I. Разрешителните за индивидуален лов да се дават само на председателите 

на дружините, като се връщат в седемдневен срок от изтичането на срока, 

за който са издадени. 

 

С това дебатите по т. 2  приключиха. 

3 точка – Организационни въпроси. - Организаторът по лова напомни на 

Председателите на дружините, че трябва да обявят дати за ОС на дружините си и 

да помислят за дата на Общо отчетно събрание през м.май на Сдружението.  

 

        След направените дебати с 22 гласа „за” и 0 „против” УС  прие следното 

решение: 

 

I. Управителният съвет на сдружение  „Ловно рибарско дружество Мездра -

Роман” свиква Общо отчетно събрание  на 16.05.2019 год.    / четвъртък / в 

ресторант   „ Родина ”,  гр.  Мездра. 

 

С това дебатите по т. 3  приключиха. 

 

 

          4 точка – Разни. – Всички въпроси бяха изчерпани и дебати по 4 точка нямаше. 

 

  Следващият УС ще се проведе на 11.04.2019г.  

 

        

                Заседанието бе закрито в 17: 35 часа. 

 

 

 

Протоколчик: / ………… /                            Председател: / ……………../ 

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

 

 


