
 П Р О Т О К О Л  №  88 

от заседание на УС, проведено на 29.09.2016 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. На заседанието присъстват 20 бр. членове на УС. 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. Разглеждане писмо от ИАГ относно откриване на ловният сезон на 
местен дребен дивеч и  групов лов на дива свиня.  

2. Отчет на ловният събор. 

3. Разни. 

  Резултати от гласуването : 

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

  Предложения дневен ред се приема.  

  

По първа точка от дневния ред: 

   Организаторът по лова към сдружението запозна присъстващите с писмото 

от ИАГ, касаещо  откриване на ловният сезон на местен дребен дивеч и  

групов лов дива свиня.  Внимание  се обърна  на правилната организацията 

на лова на дива свиня и  на  ръководните функции на ръководителят на лова. 

Копие от писмото бе дадено на всички присъстващи председатели на ловни 

дружини за да бъде сведено до знанието на всички ловци .  

 



Весел Етугов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Трябва да се направи  

инструктаж с всички избрани от ловните дружини ръководители на лова за 

изпълняване на законовите разпоредби. Преди няколко години се правеше 

такъв инструктаж  в ДГС.  

Председателя – Нужно е и е наложително да се направи инструктаж за 

функциите на ръководителя на лова. Трябва  да има някаква организация и  

контрол при групов лов на дива свиня. 

Богдан Цеков /ЛРД Караш/ - Предлагам  да се разпечатат инструкциите за 

задълженията на ръководителя на лова при групов лов на дива свиня. Всеки 

един председател на ловна дружина да запознае ръководителите си на лова с 

инструкцията. Ръководителите на лова собственоръчно да подпишат  

инструкцията, че са запознати. 

Председателя – Можем да вземем решение, два  дни от м. Октомври в офиса 

на сдружението да се направи инструктаж на ръководителите на лова от 

представители на ДГС, Сдружението, служба КОС, РСПБЗН. 

След обсъждане се прие следното решение: 

     Решение 1.1  УС реши да се изготви писмен инструктаж за 

задълженията на ръководителите на лова. Инструктажа да бъде раздаден 

на председателите на ловните дружини, които да запознаят 

ръководителите си на лова по места. Ръководителите на лова 

собственоръчно  да напишат „запознат съм“  и да се подпишат, че са 

запознати с инструкцията.  

Резултати от гласуването : 

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

 

По втора точка от дневния ред: 

- Председателя – На Общо събрание на сдружението се промениха 

ръководните органи. Всички решения за дейността на сдружението се взимат 

от УС. Например променихме практиката при закупуване на  царевица за 



подхранване на дивеча и тя вече се закупува самостоятелно от ловните 

дружини. 

- Илия Мишонов /ЛРД Върбешница/ - Не се спазват решенията. Зачислен е 

ловец в нашата дружина, без да бъдем информирани и да знаем за това. Това 

действие е неправомерно. 

- Председателя – Съгласно протокол от Общо събрание  на 19.03.2016г. на 

ЛРД Върбешница/ изчитане на протокола/ е постъпила молба от Валери 

Динков за приемане като член на дружината. На събранието е взето решение 

да бъде приет, с уговорката да се провери в ловното сдружение, относно 

налични квоти за прием на нови членове. Има отказал се ловец от редиците 

на дружината и затова е зачислен Валери Динков. Момчето е изкарало курса 

за млад ловец в нашето сдружение и е редно да го приемем в редиците в 

ловна дружина. За организацията на ловният събор, бащата на Валери е дал 

спонсорство. Вашата ловна дружина ми заяви устно, че няма да присъства на 

ловният събор, заради семейството на Динко Динков. Ловният събор не се 

организира само за веселие, но и за помирение между ловците.  

- Евгения Христова /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Всеки председател трябва 

да знае какво става в поверената му ловна дружина. Не трябва да се допускат 

нередности, за да не се получават разногласия.  

- Председателя – Имаше няколко ловни дружини, които не дойдоха на 

организирания ловен събор. Постигнали сме постижение с направата на маси 

и пейки, дървеният навес за съхранението им  и в организацията на ловния 

събор. Дървеният материал 5 м³ за направа на навеса съм го дал във вид на 

дарение.  

Председателят запозна присъстващите с постъпилите приходи от дарения и 

направените разходи за ловният събор, като прочете Рекапитулация на 

ловния събор, Протокол за направени дарения, Протокол за направени 

разходи.  

- Веселин Цолов / ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - Тук е момента да благодаря 

на щатния персонал, работниците който наехме, председателя и спонсорите 

при организацията на ловния събор. Навсякъде в ловните дружини има 

дразги и разногласия, но не трябва да продължаваме така. Трябва да сме 

задружни, ако искаме да постигнем някакви цели.   

 

 



По трета точка от дневния ред: 

Евгения Христова /ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - При мен в ДГС Мездра 

дойде писмо от РИОСВ за намерен бяс по животните в с.Бов, общ. Своге. 

Трябва да се внимава и да се проверяват отстреляните животни за наличие на 

бяс.  

Председателят информира  присъстващите, за лицата членове на УС които  

са натрупали 3 /три/ поредни неявявания на заседания и съгласно чл.20 /5/ от 

Устава на сдружението, отпадат от УС, като съставът на УС се намалява с 

броя на отпадналите членове. Трябва да им изпратим официални писма на 

тези председатели които отпадат от състава на УС. Ловната дружина трябва 

да се информира, че председателят им отпада от състава на УС. Ловната 

дружина би могла да изпрати друго лице да я представлява на заседанията на 

УС, но без право на глас. 

След обсъждане се прие следното решение: 

Решение 3.1 УС реши Стефан Красимиров да изготви официалните 

писма до председателите на ловните дружини които са натрупали 3 /три/ 

поредни неявявания на заседания на УС и съгласно чл.20 /5/ отпадат от 

УС, като съставът на УС се намалява с броя на отпадналите членове. 

Резултати от гласуването : 

   Гласували: „за” – 18,  „против ” – 2. 

Председателя прочете на присъстващите постъпило заявление от Николай 

Поппетровски ловец от ЛРД Д.Кремена – Брусен касаещо изготвянето на 

график за лов на фазан, яребица и кеклик с фиксирани дати, които да се 

вписват от председателите на ловните дружини в разрешителното за 

индивидуален лов , съгласни месеците разрешени за лов на тези видове 

дивеч. 

След обсъждане се прие следното решение: 

Решение 3.2 УС реши организаторът по лова да изготви график за 

индивидуален лов на фазан, яребица и кеклик с фиксирани дати, 

съгласно разрешените месеци за лов на тези видове дивеч. 

 




