
Протокол №  111

От заседание на УС, проведено на 11.04.2019 г. в офиса на   Сдружението

Заседанието бе открито от секретаря на Сдружението Стефан Красимиров,
който  информира присъстващите членове, че председателят на сдружението д-р Григор
Томов ще закъснее, тъй като има засилен трафик на пътя Ботевград-Мездра. Стефан
Красимиров   поздрави  всички  членове  на  УС  и  направи  проверка  на  кворума.  На
заседанието присъстваха 14 членове на УС

1. Ангел Димитров Ангелов –  ЛРД Д.Бешовица
2. Богдан Маринов Цеков – ЛРД Караш
3. Валентин Вутов Йолов – ЛРД Кунино
4. Венцислав Иванов Гергов – ЛРД Кален
5. Веселин Петров Динков – ЛРД Струпец
6. Георги Тодоров Давидков – ЛРД Лик - Дърманци
7. Гриша Митов Каменов – ЛРД Елисейна
8.  Ивайло Христов Илиев – ЛРД Курново
9.  Иван Веселинов Петков – ЛРД Радовене – Стоянов
10. Кръстьо Димитров Кръстев – ЛРД Хубавене
11. Николай Христов Драганов – ЛРД Р.бела, Боденец, Крапец
12. Пешо Костадинов Стоев – ЛРД Горна Кремена
13.  Стефан Красимиров Стефанов – ЛРД Ребърково - Крета
14.  Тихомир Иванов Христов – ЛРД Долна Кремена - Брусен

 Заседанието е редовно и може да взема решения.
Секретарят  на  Сдружението  Стефан  Красимиров  предложи за  протоколчик  да  бъде
избрана Десислава Георгиева. 
Предложението се прие единодушно.
Секретарят  на  Сдружението  Стефан  Красимиров  прочете  предварително  обявения
дневен ред по точки, както следва:
1. Свикване на Общо отчетно събрание на СЛРД”Мездра – Роман”.
2. Проект за решение на ОС за определяне размера на членския внос, встъпителния
членски внос и намаленията за ловци над 65 годишна възраст.
3. Промяна в Устава на Сдружението.
4.  Информация  за  възстановените  финансови  средства  на  Сдружението  през
2018година.
5. Отчет за охраната на дивеча през 2018/ 2019година.
6. Разни.
6.1. Приемане план – сметка за разходите, свързани с провеждане на Общото отчетно
събрание на Сдружението.
6.2. Ремонт на офиса – срок за избор на фирма и избиране на комисия.
6.3. Закупуване на 1 бр. пушка.
6.4. Решение на ЛРД Долна Бешовица за закупуване на имот.
6.5. Делото с Емил Пановски – ЛРД Горна Кремена.
Стефан Красимиров подложи на гласуване предварително обявения дневен ред.
Резултати от гласуването:
Гласували: „за” – 14, „против” – 0
Дневният ред се прие единодушно.

Започна обсъждане по точка 1 – Свикване на Общо отчетно събрание на СЛРД 
”Мездра – Роман”.



Стефан Красимиров прочете следното проекторешение за свикване на Общото отчетно 
събрание на Сдружението:

Управителният съвет на сдружение „Ловно рибарско дружество Мездра -Роман” 
свиква Общо отчетно събрание на 16.05.2018 год. / четвъртък / в ресторант 
„Родина”, гр. Мездра от 10.00 часа със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение „ ЛРД Мездра-Роман“ за  2018 -2019 година;

2.  Отчет на контролната комисия за 2018 -2019 година; 

3. Приемане на финансов план на Сдружението за 2019 година;

4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на 
дивеча през 2019 година;

5. Промяна в Устава на Сдружение „ ЛРД Мездра-Роман “.

6. Определяне на размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови 
ловци и намаленията за 2020 година;

7. Избор на делегати и резервни делегати за Общото събрание на НЛРС „СЛРБ“.  

8. Разглеждане постъпили жалби срещу решения на УС и Контролната комисия.

Регистрацията на делегатите започва от 9.00 часа от комисия в състав: Иван 
Веселинов Петков от ЛРД Радовене -Стояновци, Николай Христов Драганов от ЛРД - 
Руска бела, Боденец, Крапец и Светлин Попов – ЛРД-Царевец.

Въз основа на чл. 27, ал 1 от Устава делегати на ОС със съвещателен глас са 
настоящите членове на УС и КК.

След проведените дебати с 12 гласа „за” и 2 „против” УС  прие следното 
решение:
Предвидената точка 5 от проекта за дневен ред:  Промяна в Устава на Сдружение 

„ ЛРД Мездра-Роман“, да отпадне.

          След това  с 14 гласа „за” и 0 „против” УС  прие следното решение:

Управителният съвет на сдружение „Ловно рибарско дружество Мездра –
Роман” свиква Общо отчетно събрание на 16.05.2018 год. / четвъртък / в ресторант 
„Родина”, гр. Мездра от 10.00 часа със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение „ ЛРД Мездра-Роман“ за  2018 -2019 година;

2.  Отчет на контролната комисия за 2018 -2019 година; 

3. Приемане на финансов план на Сдружението за 2019 година;

4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на 
дивеча през 2019 година;



5. Определяне на размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови 
ловци и намаленията за 2020 година;

6. Избор на делегати и резервни делегати за Общото събрание на НЛРС „СЛРБ“.  

7. Разглеждане постъпили жалби срещу решения на УС и Контролната комисия.

2 точка – Предложение на УС до Общото събрание на Сдружението за определяне 
размера на членския внос, встъпителния членски внос и намаленията за ловци над 65-
годишна възраст.

Стефан Красимиров прочете проекта за решение на ОС:

- определя членския внос за 2020 година в досегашния размер - 35 лв;
- определя встъпителен членски внос за новите ловци, изкарали успешно курса 

към Сдружението, и при зачисляване на ловци от друго сдружение в досегашния 
размер - 250 лв;

- определя встъпителен членски внос за нови ловци-жени в досегашния размер – 
100 лв;

- ловците  над 65 години заплащат намален членски внос в размер на 50 % от 
определения членски внос.

   След направените дебати с 14 гласа „за” и 0 „против” УС  единодушно прие 
направените предложения по 2 точка

3 точка – Промяна в Устава на Сдружението.

Трета точка беше разгледана с обсъждането на 1 точка и съответно повече дебати по нея
нямаше.

4 точка –  Информация за възстановените финансови средства на Сдружението през
2018година.
Светлин Попов информира присъстващите членове на УС, че възстановени финансови 
средства по сметка  на Сдружението през 2018година няма. Стефан Красимиров поясни,
че събраните суми по изпълнителните дела отиват за такси и за погасяване на публични 
задължения на длъжниците.

5 точка – Отчет за охраната на дивеча през 2018/ 2019година.

     Ловният надзирател Йохан Цветков даде отчет за извършената от него работа.

След направените дебати от членовете на УС отчета за охрана на дивеча се прие 
единодушно.

На заседанието пристигна председателят д-р Григор Томов, при което присъстващите 
членове на УС станаха 15.



6 точка – Разни.

6.1. Приемане план–сметка за разходите,  свързани с провеждане на Общото отчетно
събрание на Сдружението.

1.Озвучаване на зала – 50.00 лв.

2.Отпечатване на материали – 150.00 лв.

3.Обяд – 70 делегати и гости - по 22.60 лв  – 1582.00 лв. ~ 1600.00 лв

       След направените дебати с 15 гласа „за” и 0 „против” УС  единодушно прие 
направените предложения по  точка 6.1

  6.2. Ремонт на офиса – срок за избор на фирма и избиране на комисия.   

Стефан Красимиров предложи комисия в състав:

1. Иван Веселинов Петков – ЛРД Радовене – Стояновци
2. Николай Панчев Петров – ЛРД Лик – Дърманци
3. Светлин Хрисимиров Попов – ЛРД-Царевец и Организатор по лова

     Стефан Красимиров предложи преди ОС комисията, която ще се избере, да докладва 
за фирма-изпълнител за ремонта на офиса. На 16.05.2019г. преди ОС да се направи 
извънреден  Управителен съвет,  пред който комисиите, които ще се изберат и по  
останалите точки от дневния ред,  да направят своя доклад по поставените задачи от УС
на Сдружението.   

                След направените дебати с 15 гласа „за” и 0 „против” УС  единодушно 
прие направените предложения по  точка 6.2

I. За организиране ремонт на офиса да се избере комисия в състав:
1. Иван Веселинов Петков – ЛРД Радовене – Стояновци
2. Николай Панчев Петров – ЛРД Лик – Дърманци
3. Светлин Хрисимиров Попов – ЛРД Царевец и Организатор по лова
II. Следващият УС да се състои на 16.05.2019г. от 9.00 часа

6.3. Закупуване на 1 бр. пушка.

Организаторът по лова  Светлин Попов запозна членовете на УС със състоянието на 
наличните пушки на Сдружението.

Беше направено предложение да се избере комисия, която да предложи оферти за 
закупуване на пушка.

     Стефан Красимиров предложи комисия в състав:

1. Иван Веселинов Петков – ЛРД Радовене – Стояновци
2. Николай Панчев Петров – ЛРД - Лик – Дърманци



3. Светлин Хрисимиров Попов – ЛРД-Царевец и Организатор по лова
4. Николай Христов Драганов – ЛРД - Боденец, Руска бела, Крапец

Беше повдигнат въпросът за издаване разрешение от МВР за стрелбището по Закона
за оръжията,  боеприпасите,  взривните вещества и пиротехническите изделия от 
председателя д – р Григор Томов, който предложи същата комисия, но в нея да участва и
Тихомир Христов – ЛРД - Долна Кремена – Брусен, и решението да се вземе на 
следващия УС на 16.05.2019г.

След направените дебати с 15 гласа „за” и 0 „против” УС  единодушно прие 
направените предложения по  точка 6.3:

I. Комисия в състав за оферти за закупуване на ловна пушка за 
Сдружението:

    1.  Иван Веселинов Петков – ЛРД-Радовене – Стояновци

    2. Николай Панчев Петров – ЛРД-Лик – Дърманци

    3. Светлин Хрисимиров Попов – ЛРД-Царевец и Организатор по лова

    4.   Николай Христов Драганов – ЛРД-Боденец, Руска бела, Крапец

     II.           Комисия в състав за проект на необходими документи за издаване на 
разрешение за стрелбището по ЗОБВВПИ:                                 

     1.  Иван Веселинов Петков – ЛРД Радовене – Стояновци

    2. Николай Панчев Петров – ЛРД- Лик – Дърманци

    3. Светлин Хрисимиров Попов – ЛРД - Царевец и организатор по лова

    4.   Николай Христов Драганов – ЛРД - Боденец, Руска бела, Крапец

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

6.4. Решение на ЛРД - Долна Бешовица за закупуване на имот.

Стефан Красимиров запозна присъстващите членове на УС с решение на 
Общото отчетно събрание на ЛРД-Долна Бешовица, състояло се на 30.03.2019г., за 
закупуване на недвижим имот за нуждите на дружината, след което даде думата на 
председателя на дружината Ангел Ангелов, който каза, че земята е общинска 
собственост, сградата е в регулация на селото/ кв.28, УПИ 2, планоснимачен  № 264 / и 
че трябва да се подаде заявление да кмета на Община Роман. 

Стефан Красимиров предложи  след като от Община Роман направят данъчна оценка на 
имота, тогава да се вземе решение за закупуването му от Сдружението.



- Веселин Динков – ЛРД Струпец – поиска 400.00 лв финансова помощ от 
Сдружението за направата на навес за дружината. Председателят на 
Сдружението  поясни, че имотът,  в който се намира построеното от дружината, е
на ДГС и че трябва да се говори с инж. Евгения Христова как да се реши 
въпросът. Стефан Красимиров каза, че може да стане чрез замяна с друг имот. Д–
р Григор Томов предложи да се избере комисия в състав: Стефан Красимиров – 
ЛРД Ребърково – Крета,  Д–р  Григор Томов и инж. Евгения Христова, която 
комисия да даде предложение какво да се прави по този въпрос. 

- Ивайло Илиев – ЛРД-Курново – предложи Сдружението да закупи вилата на БТК
в с.Курново, като каза, че цената е 12000 лв, достъпно е и има асфалт, но 
проблемът е, че има съсобственик - Български пощи.

- Д – р Григор Томов предложи комисия в състав:  Стефан Красимиров, Георги 
Давидков  и Ивайло Илиев да разгледа предложението.

След направените дебати с 15 гласа „за” и 0 „против” УС  единодушно прие 
направените предложения по  точка 6.4

I. Да се вземе решение за евентуалното закупуване  на имот в регулация 
кв.28, УПИ II, планоснимачен  № 264q  ведно с построената в имота сградаq 
след изготвяне от Община Роман на данъчна оценка.

II. Комисия в състав: 1. Стефан Красимиров – ЛРД Ребърково – Крета. 2. Д – р  
Григор Томов. 3. Инж. Евгения Христова, да вземе решение какво да се 
направи с имота на ЛРД-Струпец .

III. Комисия в състав: 1. Стефан Красимиров. 2. Георги Давидков 3. Ивайло 
Илиев,  да се запознае и разгледа предложението на Ивайло Илиев от ЛРД 
-Курново.

6.5  Делото с Емил Пановски – ЛРД Горна Кремена. 

В сдружението няма постъпило окончателно решение на съда.  Стана ясно, че 
след неговото получаване то трябва незабавно да бъде изпълнено.

Бе направено предложение следващият УС да се проведе на 16.05.2019г. от 9.00
часа.  Предложението се прие единодушно.

                Заседанието бе закрито в 17: 55 часа.

Протоколчик: / ………… /                            Председател: / ……………../
               /Д. Георгиева/                                                /д-р Григор Томов/


