
П Р О Т О К О Л  №  79 

от заседание на УС, проведено на 05.01.2016 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 18 бр.  

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

протоколчик г-н Петър Асенов.  

  Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 18, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов. 

  Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:   

1. Обсъждане на съдебните дела срещу Ели Христова. 

2. Обсъждане на график за провеждане на отчетни събрания на ловните 

дружини. 

3. Разглеждане на оферти за разселване на дивеч през 2016г. 

4. Разни. 

  Резултати от гласуването : 

  Гласували: „за” – 18, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

Предложения дневен ред се приема.  

  

По първа точка от дневния ред: 

     Председателят разясни на присъстващите, че на заседание на УС на 

02.07.15г. е взето Решение да се отложи делото срещу Ели Христова и през 

това време да се водят преговори за спогодба между двете страни. Към 

днешна дата не е постигната такава спогодба и затова трябва да внесем молба 

в съда за подновяване на делото. Длъжни сме да възобновим съдебното дело 

и да си свършим работата докрай. 

- Иван Петков /ЛРД Радовене-Стояновци/ - Съдебното дело трябва да се 

финализира. 



След обсъждане се прие следното решение:  

      Решение 1.1  УС  упълномощава адвокат Цветомир Стоев, който 

представлява сдружението пред съда да внесе в срок, молба до ОС - 

Враца за възобновяване на съдебното дело срещу Ели Христова. 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 18, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

 

По втора точка от дневния ред: 

   Организаторът по лова разясни на  присъстващите условията за провеждане 

на годишните отчетни събрания на ловните дружини, като наблегна на 

основните изисквания: за спазване на кворума, отговорността от страна на 

ръководствата и контролните комисии към дружините. На всички 

председатели и членове на УС бяха раздадени примерен вариант за дневен 

ред при провеждане на събранията, както и методически указания за 

изразходване на средставата от ЛСМ.  Предложен бе и краен срок 

31.03.2016г. до който председателите на дружините да представят в офиса на 

сдружението информация за датата, часа и мястото на събранието. 

 

По трета точка от дневния ред: 

 - Председателят – На минали заседания на УС е обсъждан въпроса с 

разселването  на дивеч. За да бъдем включени и да получим бонус по 

програмата за разселване на НЛРС – СЛРБ трябва да заявим до 15 януари на 

2016г. какъв вид и какво количество  дивеч ще закупим и разселим през 

настоящата година. 

- Веселин Тодоров /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Трябва да вземем някакво 

решение на това заседание за да може да заявим дивеча до 15.01.16г. и да не 

загубим бонуса който се дава от НЛРС-СЛРБ. 

- Ивайло Христов /ЛРД Курново/ - От доста години насам не са разселвани 

яребици в ловностопанските райони и затова трябва да разселим този вид 

дивеч. 



- Весел Етугов /ЛРД Д.Кремена – Брусен /– Ако заявим 300 бр. яребици за 

раселване по програмата , ще получим бонус в размер на 50% или още 150 

бр. яребици. 

- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - Тук сме се събрали членовете на УС и ние 

трябва да вземем решение какъв дивеч ще се разселва. 

- Венцислав Гергов /ЛРД Кален/ - Възможно ли е нашата дружина да 

разсели д.свиня вместо яребици ? 

- Николай Петков /ЛРД Г.Бешовица – Цаконица/ - Дива свиня за 

разселване може да се закупи от ловни стопанства, като от там ще ни издадат 

редовни документи за покупко – продажба и ветеринарно-медицинско 

свидетелство. 

След обсъждане се прие следното решение:  

   Решение 3.1  УС  реши да се закупят 300 бр. яребици /основно стадо 

след яйценос/  на цена 21,00 лв. за брой от производител „Дъбника” –              

гр. Враца. 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 18, „против” – 0,   „въздържал се” – 0. 

По четвърта точка от дневния ред: 

    Председателят прочете внесената жалба от ЛРД Г.Бешовица – Цаконица 

относно бракониерски прояви  на 05.12.15г. на територията на ловната 

дружина от  ловци от ЛРД Камено поле. Трябва да реагираме адекватно на 

внесената жалба. 

- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - Трябва да извикаме председателят на ЛРД 

Камено поле и ръководителя на лова и да им връчим настоящата жалба. 

- Васко Георгиев /ЛРД Ребърково – Крета/ - Трябва да изслушаме 

ответната страна или да получим писмено становище за да може да вземем 

някакво решение. 

- Весел Етугов /ЛРД Д.Кремена – Брусен /- След като запознаем 

председателят на ЛРД Камено поле с жалбата, самата дружина на отчетното 

си събрание може да вземе някакво решение отностно тези ловци и след това 

да докладват на УС за взетото решение.  

След обсъждане се прие следното решение:  




