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От заседание на УС, проведено на 28.09.2017г. 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 членове на УС. Заседанието е редовно и може да
взема решения.
Председателят предложи за протоколист да бъде избрана Десислава
Георгиева. Предложението беше прието единодушно.
Председателят прочете предварително обявения дневен ред по точки, както
следва:
1т. Ловен събор 2017г. - Финансов отчет.
2т. Откриване на сезона за групов лов на дива свиня.
3т. Предложение към НЛРС – СЛРБ и ИАГ.
4т. Разни.
Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 26, „против” – 0
Дневният ред се прие единодушно.
Започна обсъждане по точка 1 - Ловен събор 2017г. - Финансов отчет.
Председателят д-р Григор Томов даде думата за финансовия отчет на
Десислава Георгиева – Технически организатор офис.
Бе направен подробен финансов отчет за постъпилите и изразходвани
средства.
Бе подчертано , че при заложени 2500,00лв за ловен събор, парични
средства от Сдружението не са изразходвани.

Повдигнат бе въпросът защо не е имало стрелби и каква е причината?
Председателят д-р Григор Томов даде думата на Светлин Попов –
организатор по лова и риболова, които обясни, че на 11.08.2017г. са били
подадени всички необходими документи , които се изискват от служба КОС.
Получил е уверение, че на 15.09.17г. ще бъдат издадени разрешителните. Но
на 15.09.17г. служителят от служба КОС Георги Велчев заявява,че липсва
трудов или граждански договор на Пламен Георгиев,които ще води
стрелбите на събора. На 18.09.17г. е бил предоставен договорът с Георгиев в
служба КОС.
След което Георги Велчев заявява, че негов колега е трябвало да даде
становище относно Пламен Георгиев и затова разрешителните не са готови и
няма как да станат за 21.09.17г.
Сергей Кирков – зам. -председател на сдружението, направи изказване
във връзка с оръжието. Каза, че има саботаж срещу Сдружението и
предложи ръководството на Сдружението да пусне сигнал- жалба, да бъде
подложено на гласуване докъде да се пусне този сигнал - жалба.
/Инж. Евгения Христова ЛРД Брусен влезе в 16 и 22мин. Присъстващите
станаха 27./
- Иван Алексиев – ЛРД Камено поле – направи изказване и защити
служителя на служба КОС, като посочи, че изискванията идват директно от
централно управление - София и хаосът не е само в Мездра, а и в останалите
градове.
- Йордан Гергов - ЛРД Ребърково – Потвърди думите на Иван Алексиев, но и
каза, че тъй като сме Ловно – рибарско дружество, поддържа мнението на
Сергей Кирков да се пусне сигнал - жалба.
/Николай Драганов ЛРД Р.Бела,Боденец,Крапец влезе в 17,00 часа.
Присъстващи - 28 членове на УС./
Бе подложено на гласуване предложението на зам.-председателя
Сергей Кирков да се пусне сигнал – жалба до РУ на МВР- гр.Мездра,
Областна Дирекция на МВР-гр.Враца и МВР- гр.София .
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 24, „против” – 4
Предложението се прие.
Председателят на сдружението попита присъстващите членове на УС да
кажат как е преминал за тях ловният събор.

Думата взе Сергей Кирков – Това което си поставихме за цел, го
постигнахме, и нито един лев на ловците не е похарчен. Спестени са
заложените средства за ловния събор/2500,00лв/. Каза също, че от заявките
за присъствие е имало дружини, от които не е имало и по един
представител, а са били заявени места.
-Николай Петков ЛРД – Цаконица-Г.Бешовица- изказа мнение, че храната не
е харесала на повечето от хората.
-Митко Данов – ЛРД-Синьо бърдо – каза, че супата трябва да се готви на огън,
а не на газ.
-Председателят на сдружението каза, че след като има професионален
готвач в лицето на Митко Данов, той ще готви догодина на ловния събор.
Тихомир Христов – ЛРД - Д.Кремена – също изказа мнение, че се е получила
неприятна ситуация и на него събора му се е видял не както трябва, но като
не сме предложили нищо, няма да се търсят и недостатъци. Предложете
какво да се направи, за да се раздвижи този събор.
С това дебатите по т. 1 бяха приключени.
2 точка. - Откриване на сезона за групов лов на дива свиня.
Председателят даде думата на Светлин Попов – организатор по лова.
Светлин Попов запозна присъстващите със заповедта за откриване на групов
лов на дива свиня и указанията за безопасност при боравене с ловно оръжие
и боеприпаси по време на ловните излети.
Инж. Евгения Христова запозна присъстващите със заповедта от МЗХ – ИАГ,
относно разрешителните за групов и индивидуален лов. Каза също, че при
констатирано нарушение, от страна на ловния надзирател се пише акт.
С това дебатите по т.2 бяха приключени.

3 точка. - Предложение към НЛРС – СЛРБ и ИАГ .
Председателят д – р Григор Томов даде думата на зам.-председателя Сергей
Кирков, които прочете предложение до НЛРС – СЛРБ и ИАГ, което гласи:

До УС
на СЛРД „Мездра – Роман”
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
Сергей Кирилов Кирков зам.-председател
на СЛРД „Мездра – Роман”

Господа, във връзка с предстоящото откриване на груповия лов на дива
свиня предлагам да приемем следното искане до:
НЛРС – СЛРБ
ИАГ
Кмет на община Мездра
Кмет на община Роман
С цел повишаване безопасността по време на лов и създаване на по – добри
условия за успешно ловуване, предлагам да бъде забранен дърводобива в
почивните дни и в дните, обявени за официални празници, считано от 01.10.
до втората неделя на м. януари включително.
Надявам се да бъда подкрепен в това си искане от Вас и други сдружения
и колеги ловци.
След като прочете предложението, зам.-председателят Сергей Кирков
направи изказване, че пътят е труден и трънлив. Много интереси ще бъдат
засегнати, но трябва да се направи най-вече от гледна точка на сигурността
на ловците.
-Йордан Гергов – ЛРД- Ребърково – От гледна точка на сигурността подкрепи
Сергей Кирков и каза, че проблемът е много сериозен и трябва да има
законодателни промени. На първо време да се опита с общинските кметове
и кметовете на населените места.
Предложението на зам. -председателя Сергей Кирков бе подложено на
гласуване.
Резултати от гласуването:

Гласували: „за” – 25, „против” – 3
Предложението се приема.
С това дебатите по т.3 бяха приключени.
4 точка. - Разни.
Председателят д-р Григор Томов направи предложение да се закупи GPS и
котле за отопление на офиса на сдружението.
Светлин Попов – организатор по лова, каза, че две от пушките са за брак
/техният номер, модел и калибър/ ще бъдат доуточнени, след като си ги
вземем от служба КОС. Предлага да се бракуват и да бъдат закупени от
членове на Сдружението. Предложението се подложи на гласуване, като
решението ще следва бъде потвърдено от УС след конкретизиране на
пушките.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 28, „против” – 0
Предложението се приема.
Богдан Цеков ЛРД – Караш- Направи предложение от икономията да се
вземат 2 GPS, котле за отопление на офиса и 1 пушка.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 4, „против” – 24
Предложението не се приема.
Тихомир Христов направи предложение да се гласува за котле за отопление
и работно облекло на служителите на сдружението.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 28, „против” – 0
Предложението се приема.
Валентин Йолов ЛРД – Кунино – Направи искане Сдружението да помогне на
дружината за направата на хижа с 2500,00 лв тази година и 2500,00лв
догодина.

Председателят каза, че ще им се помогне финансово, като обаче
параметрите и конкретните суми ще трябва да се уточнят допълнително с
решение на УС .
Единодушно от УС бе взето решение да се направят календари.
Председателят възложи на служителите да проучат как стоят нещата
Сдружението да направи курс за подборен лов.
С това дебатите по т. 4 бяха приключени.

Протоколчик:
/Д.Георгиева/

Председател:
/д-р Григор Томов/

