
Протокол №  107 

 

От заседание на УС, проведено на 04.09.2018 г. 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 16 членове на УС. Заседанието е редовно и може да 

взема решения. 

Председателят предложи за протоколчик да бъде избрана Десислава 

Георгиева. Предложението се прие единодушно. 

Председателят прочете предварително обявения дневен ред по точки, както 

следва: 

1. Извършване проверка относно отпадането на членовете на УС. 

2. Разглеждане жалба до УС от Николай Поппетровски.  

3. Избор на зам.- председатели на Сдружението. 

4. Организация на Ловен събор – 2018г. 

5. Разни. 

Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред. 

Резултати от гласуването: 

Гласували: „за” – 16, „против” – 0 

Дневният ред се прие единодушно. 

Започна обсъждане по точка 1 – Председателят запозна присъстващите с 

проекторешение за констатиране на отпадналите членове от състава на 

Управителния съвет. 

Йордан Гергов – Председател на ЛРД Ребърково – Крета направи 

предложение: 

Тези които са си подали молби за освобождаване от УС да се освободят, 

а за другите да се направи компромис. 

Стефан Красимиров не се съгласи с това предложение, като цитира Устава на 

Сдружението, а именно чл.20, ал.5, според която председателят, зам.-

председателите, секретарят на Сдружението и членовете на Управителния 

съвет /УС/, при 3 /три/ поредни неявявания на заседания на УС, отпадат от УС, 

като съставът на УС се намалява с броя на отпадналите членове. 

Предложението на Йордан Гергов бе подложено на гласуване – „за” 1 глас, 

„против” - 15 гласа. Не се приема. 

На гласуване бе подложен проектът за решение, предложен от 

председателя. 

След направените дебати с 16 гласа „за” и 0 „против” УС  прие 

следното решение: 



I. Поради подадени  заявления за освобождаване като членове на УС, 

Управителният съвет освобождава от своя състав следните членове: 

1. Йохан Димитров Цветков – ЛРД Типченица – подал Молба за 

освобождаване от УС на 28.12.2017г. 

2. Ивайло Петков Петров – ЛРД Старо село - подал Заявление за 

освобождаване от УС на 04.07.2017г. 

3. Весел Викентиев Етугов – ЛРД Долна Кремена - Подал Заявление за 

освобождаване от УС на 07.06.2017г. 

II. Управителният съвет констатира, че на основание чл. 20, ал. 5 от Устава  

на Сдружението, поради три поредни неявявания на заседания на УС, са 

отпаднали  от състава на Управителния съвет следните членове на УС: 

 

1. Кирил Димитров Тошев - председател на Ловно-рибарска дружина  

Лютидол, поради неявяване на три поредни заседания на Управителния 

съвет на сдружението, проведени на 15.03.2018г., 19.04.2018г.  и 

02.08.2018г.; 

2. Александър Христов Иванов - председател на Ловно-рибарска  

дружина - Моравица, поради неявяване на три поредни заседания на 

Управителния съвет на сдружението, проведени на 15.03.2018г., 

19.04.2018г.  и  02.08.2018г.; 

3. Даниел Каменов Каменов - председател на Ловно-рибарска дружина  

Оселна, поради неявяване на три поредни заседания на Управителния съвет 

на сдружението, проведени на  30.11.2017г., 14.12.2017г. и  11.01.2018г. 

4. Сергей Кирилов Кирков – член на Ловно-рибарска дружина  

Типченица, поради неявяване повече от три поредни заседания на 

Управителния съвет на сдружението, проведени на 22.02.2018г., 

15.03.2018г., 19.04.2018г.; 

5. Стамен Методиев Атанасов - председател на Ловно-рибарска дружина  

Игнатица, поради неявяване на три поредни заседания на Управителния 

съвет на сдружението, проведени на 08.06.2017г.,  06.07.2017г.,  07.09.2017г. 

6. Ивайло Христов Милов - председател на Ловно-рибарска дружина  

Ослен Криводол, поради неявяване на три поредни заседания на 

Управителния съвет на сдружението, проведени на 08.06.2017г.,  

06.07.2017г. , 07.09.2017г. 

 

III. Вследствие оставките и отпадането по предходните два раздела,  

Управителният съвет на сдружението остава в състав от общо 27 члена, 

както следва: 

1. Григор Томов Григоров – член на УС и председател на Сдружението; 

2. Ангел Димитров Ангелов – ЛРД Долна Бешовица; 

3. Богдан Маринов Цеков – ЛРД Караш; 



4. Борислав Борисов Дончев – ЛРД Царевец; 

 5. Валентин Вутов Йолов – ЛРД Кунино; 

6. Венцислав Иванов Гергов – ЛРД Кален; 

7. Веселин Петров Динков – ЛРД Струпец; 

8. Георги Тодоров Давидков – ЛРД Лик – Дърманци; 

9. Гошо Димитров Гергов – ЛРД Камено поле; 

10. Гриша Митов Каменов – РЛРД Елисейна; 

11. Евгения Константинова Христова – ЛРД Долна Кремена – Брусен; 

12. Ивайло Христов Илиев – ЛРД Курново; 

13. Ивайло Ямандиев Михайлов – ЛРД Зверино; 

14. Иван Алексиев Тодоров – ЛРД Камено поле; 

15. Иван Веселинов Петков – ЛРД Радовене – Стояновци; 

16. Илия Николов Мишонов – ЛРД Върбешница; 

17. Йордан Тодоров Гергов – ЛРД Ребърково – Крета; 

18. Кръстьо Димитров Кръстев – ЛРД Хубавене; 

19. Милен Йотов Аврамов – ЛРД Караш; 

20. Митко Цеков Данов – ЛРД Синьо бърдо; 

21. Николай Панчев Петров – ЛРД Лик – Дърманци; 

22. Николай Христов Драганов – ЛРД Руска бела, Боденец, Крапец; 

23. Николай Христов Петков – ЛРД Горна Бешовица – Цаконица; 

24. Пешо Костадинов Стоев – ЛРД Горна Кремена; 

25. Румен Пасков Русинов – ЛРД Люти брод; 

26. Стефан Красимиров Стефанов – ЛРД Ребърково – Крета; 

27. Тихомир Иванов Христов – ЛРД Долна Кремена – Брусен. 

 

С това дебатите по т. 1  приключиха. 

 

2 точка - Разглеждане жалба до УС от Николай Поппетровски. 

Председателя на Сдружението прочете жалбата от Николай Поппетровски 

член на ЛРД-Долна Кремена. Думата беше дадена на Тихомир Христов – 

председател на ЛРД - Долна Кремена – Брусен, които каза, че дружината е 

обединена, но колегите от ЛРД-Брусен постоянно бракониерстват и 

обезличават целия район. Припомни на членовете на УС, че на заседание на 

УС на 15.03.2018г. им е прочел Споразумителен протокол между ЛРД - Долна 

Кремена и ЛРД - Брусен, но призна, че формално има нарушение на Устава, 

защото не е проведено Отчетно или Отчетно – изборно събрание. 

- Стефан Красимиров каза, че събрание не е имало и цитира чл.26, ал.3, и 

чл.8, т.7 ,  поради което действително има нарушение на Устава. 



- Георги Давидков – ЛРД-Дърманци – предложи Поппетровски да си 

оттегли жалбата, тъй като не бил запознат с Устава на Сдружението, 

според който Устава има три вида събрания: 

1. Редовно - / Отчетно или Отчетно-изборно/ 

2. Извънредно. 

3. Общо организационно събрание. 

Давидков цитира Устава - чл.26, ал.8, и направи следното  

предложение: 

- УС да отхвърли жалбата на Николай Поппетровски, като неоснователна. 

Предложението беше подложено на гласуване: 

„За”  - 2 гласа, „против” - 14 гласа.  Не се приема  

Председателят на Сдружението направи предложение: 

-  Да се възложи от УС на председателя на обединената ЛРД- Долна  

Кремена – Брусен да свика Общо събрание на дружината в офиса на 

Сдружението, което да се проведе при същия дневен ред като оспореното с 

жалбата общо събрание . 

 

След направените дебати с 16 гласа „за” и 0 „против” УС  прие 

следното решение: 

 

Възлага на  Председателя на ЛРД- Долна Кремена – Брусен Тихомир  

Христов в 30-дневен срок да свика  извънредно общо събрание, което да се 

проведе  в офиса на Сдружението при същия дневен ред като оспореното с 

жалбата общо събрание. 

 

С това дебатите по т. 2  приключиха. 

 

3 точка - Избор на зам. -председатели. 

 

Думата беше дадена на Стефан Красимиров, които цитира Устава –  

чл.30, ал.1, според който зам.-председателите се избират по предложение на 

председателя. 

Председателят направи следното предложение за заместник- 

председатели на Сдружението: 

1. Богдан Маринов Цеков – ЛРД-Караш 

2. Иван Веселинов Петков – ЛРД-Радовене – Стояновци 

3. Георги Тодоров Давидков – ЛРД-Дърманци 



4. Йордан Тодоров Гергов – ЛРД-Ребърково – Крета 

5. Тихомир Иванов Христов – ЛРД-Долна Кремена-Брусен 

Така направеното предложение беше подложено на гласуване: 

С 16 гласа „за” и 0 „против” УС избра следните зам. -председатели:   

 

1. Богдан Маринов Цеков   

2. Иван Веселинов Петков   

3. Георги Тодоров Давидков     

4. Йордан Тодоров Гергов    

5. Тихомир Иванов Христов   

 

С това дебатите по т. 3  приключиха. 

 

4 точка - Организация на Ловен събор – 2018г. 

Думата беше дадена на Тихомир Христов – Председател на ЛРД Долна 

Кремена – Брусен, които каза, че почетните знаци са много скъпи, а значките 

са готови. 1000бр x1.30лв = 1300лв 

Ивайло Илиев – ЛРД Курново – да се направят почетни знаци за всяка 

дружина / 28 дружини/ 

Председателят на Сдружението предложи да се направят 10 бр. почетни 

знаци. 

Иван Петков – ЛРД-Радовене – Стояновци каза, че трябва да се 

определят  критерии на кои членове да се връчват почетни знаци.   

След направените дебати с 16 гласа „за” и 0 „против” УС  прие  

следното решение: 

Почетни знаци за особени заслуги към ловно-рибарското движение в 

ЛРД-Мездра-Роман и по случай 80-годишнината на Сдружението да се връчат 

на следните членове на Сдружението: 

1. Йоло Богданов Петков – ЛРД-Кунино 

2. Георги Кръстев Банков – ЛРД-Хубавене 

3. Пеко Вутов Цонински – ЛРД-Курново 

4. Любен Колев Генов – ЛРД-Старо село 

5. Кирил Цветков Христов – ЛРД-Горна Кремена 

6. Васко Георгиев Георгиев – ЛРД-Крета 

7. Николай Христов Петков – ЛРД Горна Бешовица - Цаконица 

 

Във връзка с Ловния събор Йохан Цветков направи предложение  



дружините да се редят по масите по реда на пристигането. 

Стефан Красимиров – предложи да се проведе състезание по ловна  

стрелба и състезание за ловни кучета-птичари  по регламента „Св. Хуберт”. 

Курбан чорбата да бъде приготвена от Тихомир Благоев Вутов. 

Председателят предложи да се изпрати писмо до ОД на МВР-Враца  

във връзка с провеждане на ловните стрелби на Ловния събор.  

 

След направените дебати с 16 гласа „за” и 0 „против” УС  прие следното 

решение: 

1. Дружините да се редят по масите по реда на пристигането. 

2. Да се проведе състезание по ловна стрелба и състезание „Св. Хуберт”. 

3. Курбан-чорбата ще бъде приготвена от Тихомир Благоев Вутов. 

4. Да се изпрати писмо до ОД на МВР Враца във връзка с провеждане на  

ловните стрелби на Ловния събор. 

С това дебатите по т.4  приключиха. 

5 точка – Разни. 

Организаторът по лова Светлин Попов запозна присъстващите членове на УС 

с указания на БАБХ във връзка с изграждането на ямите за съхранение на 

странични животински продукти в ловностопанските райони на ловните 

дружини. Дейността е свързана с превенция на африканската чума по свинете 

и съпътства и други мерки, които трябва да предприемат ловците по време на 

лов на дива свиня. 

 С това дебатите по т.5  приключиха. 

 

 

Заседанието бе закрито в 18: 15 часа. 

 

 

 

Протоколчик: / п /                                      Председател: / п/ 

               /Д. Георгиева/                                   /д-р Григор Томов/ 
 


