
П Р О Т О К О Л  №  87 

от заседание на УС, проведено на 01.09.2016 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 20 бр.  

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

протоколчик г-н Петър Асенов.  

  Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 20, „против” – 0. 

 Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов. 

 Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:   

1. Вземане на решения за организиране на ловен събор. 

2. Заповед на Изпълнителна агенция по горите. 

3. Разни. 

  Резултати от гласуването : 

  Гласували: „за” – 20, „против ” – 0. 

  Предложения дневен ред се приема.  

  Постъпи предложение от председателя на събранието  втора точка от дневния 

ред да се разглежда  като първа точка.  

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 20,   „против ” – 0. 

Предложението се приема.  

 

По първа точка от дневния ред: 

   Организаторът по лова към сдружението запозна присъстващите с писмото 

от ИАГ, касаещо указания при възникването на множество пожари в горските 

и земеделските територии и зачестилите прояви на бракониерство при 



провеждането на индивидуален лов на хищници. Копие от писмото бе дадено 

на всички присъстващи председатели на ловни дружини за да бъде сведено до 

знанието на всички ловци .  

Председателя – Въвели сме някакъв ред при издаването на индивидуални 

разрешителни за лов на хищници. Има злоупотреби  с бележките за хищници. 

Трябва да има проверки и контрол. 

- Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/ - Това писмо с указания  

на ИАГ можем да го приемем само като сведение. Това не е заповед за 

да вземем някакво по – специално решение. 

След обсъждане се прие следното решение: 

     Решение 1.1  УС реши да приеме като сведение писмото на ИАГ. 

Писмото да бъде сведено до знанието на всички ловци членове на 

сдружението. 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 20,   „против ” – 0. 

 

По втора точка от дневния ред: 

- Веселин Цолов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Задачата за свързването на 

стрелбището с ел. ток е завършена. Наехме работници който прокопаха канал 

60м. от помпената станция до входа на стрелбището. Вкарахме ел. кабел в 

тръби, сложихме сигнална лента и ги положихме в изкопа. Монтирано  е 

електрическо табло на входа. Кабела от таблото до фургоните на стрелбището 

е 2.5 кв., и е вкопан в земята,  като е възможно след време да направим ел. 

връзка да бъде въздушна със стълбчета. Навеса за съхранение на масите и 

пейките  е наполовина завършен. Стрелбището е цялото окосено. Тук е 

момента да благодаря на Н. Панчев за организацията по изкопа на канала за 

полагане на ел. кабел и направата на масите, пейките и навеса. От Недко от 

с.Косталево съм осигурил овце за курбана и тук е момента да решим колко 

овце ще ни трябват. За ловния събор съм говорил  с музиканти да свирят, ще 

говорим и с ръководителя на танцовия състав към читалище „Просвета“. 

Трябва да намерим спонсори за осигуряване на средства за организиране на 

ловния събор.  С председателя на ЛРД Синьо бърдо Митко сме се разбрали и  



подготвяме готвенето на курбана. Приканвам всички членове на УС да вземем 

участие и да свършим работа по организация на ловния събор. 

- Председателя – Трябва да уточним финансовата част, защото това е важен 

момент при организацията. За направата на масите и пейките ни е струвало 

6000 лв. Към момента като средства колко струва направата на навеса?  

- Николай Панчев /ЛРД Лик – Дърманци/ -   Навеса е дълъг 18м., широк е 4 

м. и е висок 3.80м.  Понеже още не е завършен ще струва около 3000лв. като в 

тази сума се включва работата, оградна мрежа, покрив, бетон и др. материали. 

Навеса е двойно по- дълъг от предвидения план. 

- Веселин Цолов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Направихме сметка с 

Н.Панчев, че при първият обмислен вариант навеса да е дълъг 9м. няма как да 

се поберат толкова много маси и пейки и затова избрахме вторият вариант да 

бъде 18м.  

- Петър Асенов /организатор/ - Направих запитване до фирма  за вкарване на 

СОТ на стрелбището и по – конкретно за направения навес. Обяснено ми беше 

че има няколко варианта. Единият вариант да се сложат камери, но няма как 

да ги наблюдаваме понеже там няма интернет връзка, но може да се сложи 

записващо  устройство към камерите. Това не е удачен вариант понеже само 

ще ни констатира евентуална кражба, а няма да ни сигнализира за нея. Другият 

вариант е да се сложат сензори за СОТ, но поради това, че навеса не е затворен 

отвсякъде ще се включват и при най-малкото движение на животни или силен 

вятър.  

- Председателя – До момента от собствения си  дървен склад съм осигурил    4 

куб.м. дървен материал /дъски и греди/  за направа на навеса. Няма да изисквам 

да ми се плаща дървения материал, а ще го дам във вид на спонсорство за 

ловния събор. На минало заседание на УС сме гласували да се съберат по 7лв. 

на ловец член на сдружението за направа на маси, пейки и навеса или обща 

сума в размер на 7700лв. По – всичко изглежда, че сме надхвърлили този 

бюджет. С  направените маси и пейки сме осигурили седящи места за около 

550 човека.  

- Митко Данов /ЛРД Синьо бърдо/ - Трябва да се осигурят 6 бр. казани за 

приготвяне на курбана. Председателите на ЛРД Струпец и ЛРД Хубавене да 

осигурят казаните от кметствата на селата. За работата около разфасоване на 

овцете ще трябва да се наемат хора защото е трудоемко и отнема време. 

Бюджет в размер на 100 – 150лв. ще е достатъчен за наемане на хора за 



приготвянето на курбана. Някъде около 150 – 200 лв. ще са необходими за да 

се закупят продуктите за приготвяне на курбана. 

- Веселин Цолов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Предлагам да вземем 6 бр. овце 

по 150лв. за брой или общо 900 лв. за всичките. Музиката която съм осигурил 

ще ни струва 300 лв. Мисля, че допълнителен разход за наемането на сцена  не 

е ни необходим за ловния събор.  

- Председателя – Предлагам Николай Драганов /член на УС/ и Светлин Попов 

/ловен надзирател/  да отговарят за  организирането на състезанието по ловна 

стрелба на ловния събор. Предлагам  да няма такса за участие в  състезанието 

и в него да се включат само ловци членуващи в нашето сдружение. Трябва да 

изготвим и изпратим покани за ловния събор  на всички дарители, НЛРС – 

СЛРБ, директора на Консервна фабрика, кметовете на общ. Мездра и общ. 

Роман, началниците на полицейските управления  в гр.Мездра и гр.Роман. 

Трябва да преценим какво ще осигуряваме бира, безалкохолно, хляб и лъжици 

и панички т.н. Разговарял съм със  Сергей Кирков  от с. Типченица за 

спонсорство във вид на вино. Хляба най- вероятно ще трябва да го закупим 

/около 120лв./ от Мирослав Иванов/ Медния/. Трябва да решим дали да 

осигуряваме бира за ловците или да отпадне като вариант? Пивоварна 

„Леденика“ са много стиснати и най – вероятно няма да ни отпуснат 

спонсорство във вид на бира. Данчо Георгиев /Едрото/ ще ни осигури във вид 

на спонсорство 120 бр. лимонади по 2 литра, а бира няма възможност да ни 

осигури. 

- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - Предлагам тази година сдружението да не 

осигурява бира за ловния събор. Който му се пие бира ще може да си закупи 

самостоятелно от кебапчийниците. 

- Николай Панчев /ЛРД Лик – Дърманци/ - Предлагам да намалим овцете 

от 6 бр. на 4-5 бр. и да не осигуряваме бира за ловния събор.  

- Веселин Цолов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Щом надхвърляме бюджета от 

7700лв. за направа на маси, пейки и навеса, предлагам да се съберат по 10лв. 

от  ловец, а не както е в момента  по 7лв. 

- Васко Георгиев /ЛРД Ребърково – Крета/ - Един път сме гласували 

събирането по 7 лв. на ловец, ако сега го решим да е по 10 лв. ще има 

разногласия между ловците на сдружението. Не  е удачен вариант.  

- Председателя – Трябва да потърсим спонсори и да разговаряме с тях за 

съдействие. На територията на общината има доста фирми и хора с които 



можем да се свържем. Например: Боян Григоров, Цветан Тодоров,  „Тениди“ 

/Иван/, Веселин Мишонов, Пламен Цолов, Мирослав Захариев, „Инертстрой 

Калето“, „Техкерамик“, Стоян Тодоров, Димчо Йотов, Динко Динков и др.  

 

След обсъждане се приеха следните решения: 

Решение 2.1 Сдружение „ЛРД – Мездра - Роман”  организира ловен събор на 

18.09.2016г. (неделя). 

-Бюджет на сдружението 2500 лв.  

-Да се закупят 6 (шест) бр. овце за приготвяне на курбан чорба. 

- Да се осигури музика и танцов състав. 

- Да се осигурят  средства и материали от дарения за подпомагане 

организацията на ловния събор. 

- Да не се осигурява безплатна бира за ловния събор. 

- Да се отпуснат средства в размер на 150лв. за наемане на хора за приготвяне 

на курбан чорбата. 

- Да се наемат 2 (двама) работника за помагане в организацията на събора.  

- Да се предостави терен на фирми за разпъване на сергии.  

- Да се организира състезание по стрелба тип „Скийт” само за ловци от 

сдружението, което да е без такса за участие.  

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 20,  „против” – 0. 

По трета точка от дневния ред: 

-Весел Етугов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Предлагам в сайта на 

сдружението да се премахне информацията от раздел Проекти, понеже не 

можахме да се класираме по кандидатствания проект за трансгранично 

сътрудничество. Да се направи нов раздел Дарители. Да се качи информацията 

за имената на дарителите на ловния събор от миналата година. Предлагам да 

изберем зеленият вариант на изготвеното /примерно/ Свидетелство за дарение. 

На всеки дарител за ловния събор организиран тази година да се връчи по едно 

Свидетелство за дарение.  




