ПРОТОКОЛ

От Годишно отчетно събрание на НКНЛТ на 15.05.2021 год.
проведено в с. Маноле.
Дневен ред:
1. Отчет на състоянието на клуба – докладва г-н Г. Тошев
2. Отчет на ГОРД – докладва г-н Илиян Димитров
3. Отчет на ГО по спорта – докладва г-н Кольо Ангелов
4. Освобождаване на членовете на УС и Контролния съвет
5. Избор на нов УС и КС за срок от 5 /пет/ години.
6. Промяна на седалището и адреса на сдружението – от България,
обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. „Баба Парашкева“ №7 на
България, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, кв.
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7.Изменение и допълнение на устава на НКНЛТ
8.Промени в Правилника за развъдни дейности.
9.Прием на нови членове.
10. Разни.
Събранието бе открито от Председателя на клуба, който обяви
дневния ред.
Беше избрано ръководство – Радко Радев - председател,
протоколчик – Георги Георгиев и член – Ал. Радивчев. На събранието
присъстваха 17/седемнадесет/ редовни членове от 29, което прави
събранието легитимно.
I. Със 17 гласа „за“ беше приет Дневния ред.
II. Със 17 гласа „за“ събранието одобри отчета на отговорника по
спорта.
III. Отговорника по Развъдната дейност изложи тревожното
състояние на клуба по отношение на броя на кучилата и приплодите.
Имаме само 4 броя клубни скачки и 14 приплода.
Със 17 гласа „за“ отчета на ГОРД бе приет.
IV. Със 17 гласа „за“ сегашния УС на КС беше освободен.
V. Постъпи предложение от г-н Александър Радивчев за подновяване
на мандата / от 5 години / на стария УС и КС в състав:
Управителен съвет
- г-н Радко Радев – председател на клуба
- г-н Илиян Димитров - ГОРД
- г-н Георги Георгиев - ГО на съдиите
Контролен съвет
- г-н Александър Радивчев

- г-жа Христина Иванова
- г-н Тодор Кръстев
Постъпи предложение от г-н Иван Иванов за ГО на спорта да бъде
избран г-н Цветилов , а за помощник да бъде избран г-н Ал Радивчев.
Със 17 гласа „за“ предложението бе прието.
VI. Със 17 гласа „за“ седалището на клуба бе преместено от
България, обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. „Баба Парашкева“ №7
на България, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, кв.
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VII. Със 17 гласа „за“ събранието реши да няма промени в Устава на
клуба.
VIII. Постъпи предложение от г-н Иван Иванов кучетата да се
допускат в разплод само с три екстериорни изложби – 2 /две/ на БРФК и
една клубна специалка
Със 11 гласа „за“ и 5 гласа „против“ , предложението бе прието.
IX. Предложение от Александър Радивчев - кучето да се явява на
поправка на оценка от ИВК само на отделна дисциплина, а не на цялостен
изпит. При неуспех да се подобри оценката – да се зачита по добрата.
Със 17 гласа „за“ предложението бе прието.
X. Със 17 гласа „за “ новите кандидати за членство в клуба бяха
приети:
- Матея Петров Георгиев – с. Белозем
- Йордан Петров Илиев – гр. Пазарджик
- Николай Ангелов Николов - гр. Пазарджик
XI. Изготвяне на списък с мероприятия за ловни изпити и
изпитания – Събранието делегира права на отговорниците по спорта да
решат колко и какви мероприятия да се планират, с оглед на това с колко
дивеч разполагат членовете на клуба.
XII. По точка разни не постъпиха предложения.
Председател: …………………
/Р. Радев/
Протоколчик:……………….
/Г. Георгиев/
Член : ………………………….
/Ал. Радивчев/

