П Р О Т О К О Л № 89
от заседание на УС, проведено на 03.11.2016 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 16 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” – 16, „против” – 0.
Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов.
Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:
1. Организационни въпроси.
2. Уточняване границите на стопанисваните ловностопански райони.
3. Разни.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 16, „против ” – 0.
Предложения дневен ред се приема.

По първа точка от дневния ред:
Весел Етугов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - прочете на присъстващите на
заседанието приетите Правила за работа на УС. Трябва да помислим за
промяна /отпадане и допълнения/ в точките на Правилата, защото има
няколко несъответствия в тях.
Председателя – Нужно е да има такива Правила, но да бъдат променени,
поради промяната на работа на УС. Мога да съобщя, че двете съдебни дела
срещу Ели Христова и Анита Николаева са приключени, като съда се е
произнесъл в полза на сдружението. Заведени са дела при съдебни
изпълнители за получаване на дължимите средства.

-Весел Етугов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Устава е контролния орган за
сдружението. Ще Ви изчета чл. 9 и чл. 30 от Устава. Тук се събираме доста
хора на заседанията, може да има предложения за организиране на различни
мероприятия. Можем да създадем риболовен клуб, да направим значки,
знаменца на сдружението. Трябва да иницираме хора в двете общини за
участие в комисии, секции и семинари. Не спечелихме проекта за
трансгранично сътрудничество, но догодина ще опитаме отново. Какви са
правомощията на ловния надзирател? Може ли на служебният автомобил да
се сложат инициалите на сдружението. Предлагам да се закупят работни
облекла за щатните служители /организатора по лова и ловния надзирател/.
Препоръчително е да се прави конкурс при назначаване на хора на работа.
Като информация мога да Ви съобщя,че сайта на сдружението е посетен от
над 7500 души. Предлагам следното:
- Да се преразгледат Правилата за работа на УС и да се изготви нов вариант;
- Да се закупи служебно работно облекло с логото на сдружението за двамата
служители /организатора по лова и ловния надзирател/;
- Да проучим възможността представител на сдружението да участва в
съвещания, секции, семинари на територията на двете общини Мездра и
Роман;
- Да се изготви график за посещение от ръководството и членове на УС на
предстоящите отчетно – изборни събрания по ловните дружини;
- Служебният автомобил да се облепи с инициалите на сдружението;
- Да се вземат Констативни протоколи от ДГС Мездра и да се направи
Протоколна книга за извършвани проверки по лова.
- Светлин Попов /ловен надзирател/ - Моите задължения са да съставя
констативен протокол при установено нарушение по лова и да сигнализирам
на служебните органи /ДГС Мездра, РУ Мездра/ за съставяне на акт.
- Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Изтече 6 – месечният
договор на Светлин Попов на длъжност ловен надзирател. Предлагам да
сключим нов договор с него с основна заплата 550 лв.

След обсъждане се приеха следните решения:
Решение 1.1 УС реши:
- Да се преразгледат Правилата за работа на УС и да се изготви нов
вариант;
- Да се закупи служебно работно облекло с логото на сдружението за
двамата служители /организатора по лова и ловния надзирател/;
- Да проучим възможността представител на сдружението да участва в
съвещания, секции, семинари на територията на двете общини Мездра и
Роман;
- Да се изготви график за посещение от ръководството и членове на УС
на предстоящите отчетно – изборни събрания по ловните дружини;
- Служебният автомобил да се облепи с инициалите на сдружението;
- Да се вземат Констативни протоколи от ДГС Мездра и да се направи
Протоколна книга за извършвани проверки по лова.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 16, „против ” – 0.

Решение 1.2 УС реши да сключи нов безсрочен договор с лицето
Светлин Попов на длъжност ловен надзирател с основно
възнаграждение 550 лв.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 16, „против ” – 0.

- Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Поради възникнали
брожение в състава на УС, че не всеки има възможност всеки месец на
присъства на заседание на УС, предлагам: На всеки 3 месеца да се
състоят заседанията на УС.

- Председателя – Според мен работим добре като се събираме всеки
първи четвъртък на месеца за заседания на УС. Моето предложение е
да си остане досегашния вариант за провеждане на заседания на УС.
- Весел Етугов / ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Моето предложение е
заседанията на УС да се състоят минимум три пъти в годината както е
по Устав,съгласно чл.30 /2/, а когато има нещо наложително за
обсъждане и решаване да се свиква извънредно заседание.
След обсъждане се премина към гласуване на предложенията:
Предложение на Веселин Тодоров : Заседанията на УС да се провеждат на
всеки три месеца в годината.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 4 ;

Предложение на Председателя: Заседанията на УС да се провеждат всеки
месец в годината.
Гласували: „за” – 4 ;

Предложение на Весел Етугов: Заседанията на УС да се провеждат наймалко три пъти в годината, съгласно чл.30 /2/ от Устава на сдружението.
При възникнали въпроси за обсъждане и решаване да се свика
извънредно заседание.
Резултати от гласуването :
Гласували: „за” – 8 .

Беше прието предложението на Весел Етугов.

По втора точка от дневния ред:
Председателят - На всички присъстващи председатели на ловни дружини
са раздадени карти на ловностопанските им райони с разчертани ловища.
През
месеците Юли и Август бяха обходени всички райони с
ловоустройтелят Петър Петров. Предстои да се изготви нов 10- годишен
ловоустройствен проект. В някои ловни дружини не се спазват границите на
ловностопанските райони. Всички председатели и повечето ръководители на
лова си знаят границите и ловищата. Трябва да бъдем колегиални и да не се
допускат нарушения на лова, които да доведат до нежелани инциденти с
ранени хора.

По трета точка от дневния ред:
- Председателят – давам думата на д-р Ивайло Иванов представител на
ОДБХ гр. Враца
.
- д-р Ивайло Иванов /представител на ОДБХ гр. Враца/ - Трябва да
Ви запозная с епизоотичната обстановка, риска и начините на
разпространение на болестта Африканска чума по свинете
/АЧС/.Наложително е взимане и изпращане на проби за лабораторно
изследване за АЧС. За диагностика на АЧС се взимат следните проби
- кръвни проби – кръвен съсирек от коремната, гръдната кухина или
сърцето;
- Органи проби – бъбрек, далак, лимфен възел, „ядки“.
При откриване на трупове на умрели диви свине, за изследване се
изпраща тръбна кост. На всички са раздадени епруветки за кръв и чашки
за вътрешни органи. По отношение на изпълнението на програмата за
надзор на болестта БЯС е необходими да се вземат кръвни проби за
изследване и цяла глава за откриване на вируса от лисици и чакали.
- Ивайло Илиев /ЛРД Курново/ - Искам да Ви информирам, че БТК и
Български пощи продават имот в землището на с.Курново. Имотът е
добър с голяма сграда и 2 дка двор. Има електрическо захранване и
водоснабдяване до сградата. В близост има язовир. Първоначалната
цена на имота на първи тур на търга е 40 000 лв. Възможно е на втория
търг цената да спадне наполовина.
- Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - В момента
сдружението няма финансовата възможност да участва в търга за

