ПРОТОКОЛ
От заседание на Контролния съвет на НЛРС „СЛРБ“
(извлечение)
Днес, 19.12.2017 г., в гр. София, се проведе заседание на Контролния съвет (КС) на
НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ”СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И
РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ” (НЛРС „СЛРБ“), регистрирано с Решение по ф.д. №
16557/1992 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, СО –
Район “Средец”, бул. “Витоша” № 31-33, с ИК по Булстат № 121229811.
Дневен ред:
1. Структуриране и обсъждане на програма за дейността на Контролния съвет за
мандата 2017 – 2021 година.
2. Структуриране и обсъждане на проект за Бюджет на Контролния съвет за 2018
година.
3. Избор на Секретар на Контролния съвет.
4. Определяне на отговорници по региони.
5. Обсъждане и приемане на правила за работа на Контролния съвет.
6. Разни.
На заседанието КС на НЛРС-СЛРБ взе следните РЕШЕНИЯ:
По т. 1 от дневния ред:
Приема Програма за дейността на Контролния съвет на НЛРС „СЛРБ“ за
мандат 2017 – 2021 година.
По т. 2 от дневния ред:
Приема проект за Бюджет на Контролния съвет на НЛРС „СЛРБ“ за 2018 г. на
обща стойност от 12 500 лв. (дванадесет хиляди и петстотин лева).
По т. 3 от дневния ред:
Избира г-н Павел Цветков Павлов за Секретар на КС.
По т. 4 от дневния ред:
4.1. Определя отговорници от КС на НЛРС „СЛРБ“ по области, както следва:
• Димитър Марков Димитров - за обл. Разград, обл. Силистра, обл. Добрич,
обл. Шумен, обл. Варна, и обл. Бургас;
• Елизабет Милчова Младенова – за обл. Кюстендил, обл. Перник и обл.
Благоевград;
• Кирил Янков Бояджиев – за обл. Велико Търново, обл. Ловеч, обл. Габрово,
обл. Русе, обл. Търговище, обл. Сливен и обл. Стара Загора;
• Павел Цветков Павлов – за обл. Плевен, обл. Враца, обл. Монтана и обл.
Видин;
• Стоян Петров Илиев – за обл. Пловдив, обл. Пазарджик, обл. Смолян, обл.
Кърджали, обл. Хасково и обл. Ямбол;
• Христо Александров Ковачев – за София – град и София – област.
4.2. Председателят на КС на НЛРС „СЛРБ“ да отговаря за всички области,
заедно със съответните определени членове за отделните области.
По т. 5 от дневния ред:
Работата по „Обсъждане и приемане на правила за работа на Контролния
съвет“ да продължи и на следващото заседание на КС на НЛРС „СЛРБ“.
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По т. 6 от дневния ред:
Следващото заседание на КС на НЛРС „СЛРБ“ да се проведе на 26.01.2018 г.
(петък), от 14,00 ч., в сградата на “ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО “СОКОЛ
1884 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО “, находяща се в гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина“
№16, при следния дневен ред:
• Приемане на правила за работа на КС на НЛРС „СЛРБ“;
• Обсъждане на полезни образци на документи, свързани с дейността на
сдруженията – членове на НЛРС „СЛРБ“;
• Обсъждане на дати и места за провеждане на национална и регионални
срещи с председателите на контролните органи в сдруженията – членове на
НЛРС „СЛРБ“;
• Разни.
След изчерпване на дневния ред, настоящото заседание на КС бе закрито.

Председател на КС: .................п....................

Секретар на КС: .................п....................
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