Протокол № 97

От заседание на УС, проведено на 07.09.2017г. 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 26 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:
1т. Финансов разчет
2т. Организация на ловен събор.
3т. Откриване сезона на групов лов дива свиня: организация, инструктаж,
мерки за безопасност.
4т. Подкрепа подписката на СЛРД”Пазарджик”
5т. Абонамент за 2017г./календар, списание и вестник/.
6т. Разни.
А) Участие на заседанията на УС.
Б) Избиране комисия по т.11 от Правилата за работа на УС за закупуване на
патрони и панички.
В) Санкции за невърнати в срок разрешителни за лов.
Г) Писма от НЛРС – СЛРБ

Предложението бе подложено на гласуване.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 26, „против” – 0
Предложението се прие.
С това дебатите по т.1 бяха приключени.
2 точка. - Организация на ловен събор.
Зам.-председателят Сергей Кирков предложи в седемдневен срок всеки един
от Председателите на дружините да заяви броя на ловците и гостите от
дружината, както и да има пропускателен режим на събора.
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 26, „против” – 0
Предложението се прие.
Започна обсъждане за дати за ловния събор.
- Сергей Кирков направи предложение за дати на ловния събор
23.09.2017г. или 24.09.2017г.
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултати от гласуването:
За 23.09.2017г.
Гласували: „за” – 24, „против” – 2
За 24.09.2017г.
Гласували: „за” – 2, „против” – 24 – не се прие
Дата на ловния събор е 23.09.2017г.
С това дебатите по т. 2 бяха приключени.

3 точка. - Откриване сезона на групов лов дива свиня: организация,
инструктаж, мерки за безопасност.
Няма постъпила Заповед за едрия лов/дива свиня/. След получаване на
заповед от ИАГ да бъдат уведомени председателите на дружини, като на
всеки от тях се представи и копие от заповедта.
С това дебатите по т.3 бяха приключени.
4 точка. - Подкрепа подписката на СЛРД”Пазарджик”.
Председателят запозна присъстващите членове с постъпила подписка в
подкрепа на предложението на СЛРД”СОКОЛ”1893 Пазарджик за промени в
закона за лова и опазване на дивеча.
Бе подложена на гласуване постъпилата подписка
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 26, „против” – 0
Присъстващите членове се подписаха в подкрепа на подписката.
С това дебатите по т.4 бяха приключени.
5 точка. - Абонамент за 2017г./календар, списание и вестник/.
Бе направено предложение от д-р Григор Томов абонамент за 2017г. да се
направи.
Предложението бе подложено на гласуване
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 26, „против” – 0
С това дебатите по т.5 бяха приключени.
6 точка. - Разни.
А) Участие на заседанията на УС.
Бе представена справка за участието на членовете на УС в заседанията от
м.май 2017г./след Общото събрание/. Въз основа на нея Управителният

съвет констатира неучастието в три поредни заседания на УС / на датите
08.06.17г.,06.07.17г. и 07.09.17г./ на следните в Председатели на ловни
дружини:
- Стамен Методиев Атанасов – ЛРД - Игнатица
- Ивайло Христов Милов – ЛРД - Ослен Криводол
Поставен бе въпросът дали следва да се проведе гласуване за тяхното
отпадане от състава на УС съгласно Устава. Думата бе дадена на Стефан
Красимиров, който цитира чл.20, ал.5 от Устава на Сдружението. Според тази
разпоредба те отпадат от УС по силата на самия Устав, без да се провежда
гласуване.
Управителният съвет констатира, че от състава на Управителния съвет на
Сдружението са отпаднали поради неучастие в три поредни заседания
досегашните членове на УС Стамен Методиев Атанасов – ЛРД-Игнатица, и
Ивайло Христов Милов – ЛРД-Ослен Криводол.
Б) Избиране комисия по т.11 от Правилата за работа на УС за закупуване
на патрони и панички.
Зам.-председателят Сергей Кирков предложи комисията да бъде от трима
човека.
Председателят д-р Григор Томов предложи следния състав:
1. Тихомир Христов - ЛРД Д.Кремена
2. Георги Давидков - ЛРД Дърманци
3. Инж.Евгения Христова - ЛРД Брусен
Предложението бе подложено на гласуване
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 26, „против” – 0
В) Санкции за невърнати в срок разрешителни за лов.
Зам.-председателят Сергей Кирков предложи разрешителните за лов
на прелетен дивеч и хищник да се дават само на Председателите на
дружините. На членове на дружините, невърнали предоставените им

разрешителни в срок от 7-дни след тяхното изтичане, да не се дават
бележки до края на ловния сезон.
Предложението бе подложено на гласуване
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 26, „против” – 0.
Г) Писма от НЛРС – СЛРБ
Председателят д-р Григор Томов запозна присъстващите членове на УС
с постъпило писмо от НЛРС- СЛРБ във връзка с промени в ЗЛОД, и
кампанията „Да изчистим България заедно”.
Д) Оферта за публичен регистър на ловците, издадените и презаверени
билети за лов.
Председателят д-р Григор Томов представи оферта на „СИКОМ
ПЛОВДИВ” ЕООД – софтуерна фирма, продукт Информационна система
„ДИАНА” версия 2.5 – Публичен регистър на ловците, издадените и
презаверени билети за лов и др.
Бяха проведени дебати във връзка със закупуването на софтуерния
регистър и гласуване за неговото закупуване.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 3, „против” – 23
Предложението за закупуване на софтуерния продукт не се прие.
Е) Искане до общината за безвъзмездно ползване на язовира в Долна
Кремена.
Във връзка с язовира в Д.Кремена Йордан Гергов каза, че се води съдебен
спор между негова фирма и Община Мездра, като договорът му за наем е
бил до 2020г. Поради това е безпредметно да се иска от общината
безвъзмездното му предоставяне на дружеството за ползване.
С това дебатите приключиха.
Ж) Охрана.

Дебатите бяха относно Ловния надзирател. Председателите на дружините
поискаха да се дава отчет от ловния надзирател за извършените проверки
от него, както и те самите да сигнализират за нарушения. При
констатирано нарушение да се съставя протокол, който да бъде изпращан
на охраната по лова към РУГ-Берковица за съставяне на акт за
административно нарушение.
Заседанието бе закрито в 18.45мин.

Протоколчик:
/Д.Георгиева/

Председател:
/д-р Григор Томов/

