ПРОТОКОЛ
От заседание на Контролния съвет на НЛРС „СЛРБ“
(извлечение)
Днес, 26.01.2018 г., в гр. Велико Търново, 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. Обсъждане и приемане на правила за работа на Контролния съвет на НЛРС
„СЛРБ“.
2. Обсъждане на полезни образци на документи, свързани с дейността на
сдруженията – членове на НЛРС „СЛРБ“.
3. Обсъждане на дати и места за провеждане през 2018 г. на национална и
регионални срещи с председателите на контролните органи в сдруженията –
членове на НЛРС „СЛРБ“.
4. Разни.
На заседанието КС на НЛРС „СЛРБ“ взе следните РЕШЕНИЯ:
По т. 1 от дневния ред:
Приема Правилник за работата на Контролния съвет на НЛРС „СЛРБ“.
По т. 2 от дневния ред:
2.1. Като част от дейностите по приоритет „Методическо подпомагане“, КС да
разработи примерни образци на документи по следните основни направления:
правно-организационни документи; финансово-счетоводни документи; документи
свързани с организацията и провеждането на лов; различни други дейности (ловностопански, спортно-технически, курсове за ловци и други).
2.2. С цел да бъдат полезни и достъпни за максимално голям брой хора,
изготвените примерни образци на документи да се публикуват на официалната
интернет страница на НЛРС „СЛРБ“ www.slrb.org, както следва:
- свързаните с дейността на контролните органи – в раздел „ЗА НАС“,
подраздел „Контролен съвет“ – „Примерни образци за контролните органи на ЛРС“;
- свързаните с дейността на самите сдружения - в раздел „ДОКУМЕНТИ“,
подраздел „Примерни образци на документи“.
По т. 3 от дневния ред:
3.1. Националната среща на КС на НЛРС „СЛРБ“ с Председателите на
контролните органи в сдруженията – членове на НЛРС „СЛРБ“ да се проведе през м.
февруари 2018 г., на същото място и по същото време, където ще се провеждат
националните срещи с ловните специалисти и със счетоводителите.
3.2. През 2018 г. КС на НЛРС „СЛРБ“ да организира и проведе 4 (четири)
регионални срещи с Председателите на контролните органи в сдруженията – членове
на НЛРС „СЛРБ“, както следва:
- на 13.09.2018 г., в гр. Враца – за сдруженията от области Плевен, Ловеч, Враца,
Монтана и Видин;
- на 27.09.2018 г., в гр. Шумен - за сдруженията от области Велико
Търново,Габрово, Търговище, Русе, Разград, Шумен, Силистра, Варна и Добрич;
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- на 11.10.2018 г., в гр. Велинград - за сдруженията от области София-град,
София – област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пловдив, Смолян и Пазарджик;
- на 25.10.2018 г., в гр. Димитровград - за сдруженията от области Стара Загора,
Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково и Кърджали.
3.3. Организирането на регионалните срещи се възлага на отговорниците за
съответните области.
По т. 4 от дневния ред конкретни решения не бяха взети.
След изчерпване на дневния ред, настоящото заседание на КС бе закрито.

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

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