
Протокол №  96 

От заседание на УС, проведено на 06.07.2017г. 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 21 члена на УС. Заседанието е редовно и може да 

взима решения. 

Председателят предложи за протоколчик да бъде избрана Десислава 

Георгиева. Предложението беше прието единодушно. 

Председателят прочете предварително обявения дневен ред по точки, както 

следва: 

1. Приемане правила за работа на УС на ЛРД ”Мездра – Роман”. 

2. Предоставени документи за разрешително за оръжие от членовете на УС. 

3. Разни. 

Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред. 

Резултати от гласуването: 

Гласували: „за” – 21, „против” – 0 

Дневният ред се прие единодушно. 

Започна обсъждане по точка 1 - Приемане правила за работа на УС на ЛРД 

”Мездра – Роман”. 

Стефан Красимиров запозна присъстващите членове с правилата за работа на 

УС, които бяха разисквани и приети на заседание на комисията на 04.07.2017г. 

в офиса на Сдружението. 

На всички присъстващи членове бе раздаден протокол от заседанието, за 

разглеждане , обсъждане и изказване на нови предложения. Докато 

членовете на УС се запознаваха с протокола на комисията,  д-р Томов даде 



разяснения относно назначаване на ловен надзирател, че е изключително 

важно и належащо. 

Бе дадена думата на зам. -председателя на Сдружението Сергей Кирков, 

които бе избран за делегат на НЛРС – СЛРБ, да разкаже как е минало Общото 

Събрание. Кирков  каза, че кражбите са огромни, злоупотребите също. 

Зададени са въпроси, на които са получили неясни и несвързани отговори от 

юристката на НЛРС – СЛРБ. 

След това думата взе Стефан Красимиров, които предложи думата правила да 

се замени с правилник.Предложението бе подложено на гласуване, но не се 

прие. 

Резултати от гласуването: 

Правила - Гласували: „за” – 13, „против” – 8     

Правилник – Гласували:”за” – 3 – „против” – 18 

Нямаше нови предложения по правилата за  работа на УС,  поради което 

предложенията, направени  от комисията, която имаше заседание на 

04.07.2017г., бяха подложени на гласуване. 

Резултати от гласуването: 

 Гласували: „за” – 21, „против” – 0 

Правилата за работа на Управителния съвет бяха приети. 

 С това дебатите по т.1 бяха приключени. 

2 точка. -  Предоставени документи за разрешително за оръжие от 

членовете на УС. 

Във връзка с подадените документи за разрешително за оръжие от членовете 

на УС,  думата бе дадена Светлин Попов, които каза че от 35 членове не са 

представили документи само двама.Николай Христов Петков – ЛРД- Горна 

Бешовица – Цаконица и Ивайло Петков Петров ЛРД – Старо село. 

Председателят на Сдружението каза, че непредставилите  документи трябва 

да се отзоват от състава на УС. 



Стефан Красимиров цитира чл.30,ал 4 и чл.22,ал.1 (а), по които се налага 

наказанието „отзоваване от състава на ръководните органи -  Управителния 

съвет”. 

Николай Христов Петков – ЛРД- Горна Бешовица – Цаконица представи 

документите. 

Относно Ивайло Петков Петров- Председател на ЛРД Старо село бе получено 

и входирано заявление с вх.№ 45/04.07.2017г. в офиса на Сдружението 

вследствие на което същия отпада от УС поради подадена оставка. 

Поради това не се налага разглеждане на наказание на тези членове на УС. 

С това дебатите по т. 2 бяха приключени. 

3 точка. – Разни.  

На заседанието на Управителния съвет бе поканена Жанета Вутова, която води 

счетоводството на Сдружението, във връзка с наличните средства на 

дружините и структурата на Сдружението. 

Председателят д-р Томов направи предложение за  структурата, която трябва 

да включва Организатор по лова, ловен надзирател, технически организатор 

офис и касиер.Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултати от гласуването: 

 Гласували: „за” – 21, „против” – 0 

Предложението се прие. 

Бе направено предложение от Зам.-Председателя за следващият УС, 

членовете:  

1.д-р Григор Томов- Председател на Сдружението  

2. Сергей Кирилов – Зам.-Председател на Сдружението 

3. Стефан Красимиров – Секретар на Сдружението 

4. Жанета Вутова – гл. счетоводител,  



да  изготвят заплатите на щатното разписание във връзка с тези длъжности и 

наличните средства на дружините.  

 Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултати от гласуването: 

 Гласували: „за” – 21, „против” – 0 

Предложението се прие. 

Жанета Вутова каза, че трябва да се гласуват заплатите на щатните служители 

в момента. Започнаха дебати. Председателят д-р Томов направи предложение 

за следното заплащане: 

1. Светлин Попов на длъжност Организатор по лова – 800.00лв 

2. Десислава Георгиева на длъжност -Технически организатор офис -780.00лв 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултати от гласуването: 

 Гласували: „за” – 21, „против” – 0 

Предложението се прие. 

Зам. -Председателят Сергей Кирков предложи УС да упълномощи 

Председателя на Сдружението да вземе решение за назначаването на ловен 

надзирател, считано от 01.08.2017г. За целта още от следващия ден да се 

пусне обява за прием на документи за Ловен надзирател. В срок от 14 дни от 

пускането на обявата да се приемат документи, след което да бъде съставена 

комисия, която да определи чрез подбор  Ловния надзирател на изпитателен 

срок с  минималната работна заплата за страната. Изискванията за длъжността 

да се впишат в обявата: Диплома за завършено средно образование - Горско 

стопанство, Свидетелство за управление на МПС –кат.Б. 

Направените предложения бяха подложени на гласуване. 

Резултати от гласуването: 

 Гласували: „за” – 21, „против” – 0 

Предложенията се приеха. 



Бе направено предложение от Председателя на Сдружението,  следващият УС 

да се проведе през месец септември. Предложението се прие единодушно. 

Заседанието на УС бе закрито в 18.20часа 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколчик:       Председател: 

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

 


