
Протокол №  91 

 

От заседание на УС, проведено на 09.02.2017г. в офиса на   Сдружението . 

 

 

При откриване на заседанието председателя на сдружението д-р Григор 

Томов поздрави всички членове на УС и направи проверка на кворума.На 

заседанието присъстват 19 члена на УС. Заседанието е редовно и може да 

взима решения. 

Председателят предложи и прочете предварително обявения дневен ред 

по точки,както следва: 

За протоколчик да бъде избрана Десислава Георгиева. Предложението 

беше прието единодушно.  

Към 16.15 ч.дойде председателя на ЛРД Г.Бешовица-Цаконица, като  с него 

броят на членовете стана 20. 

1т.Определяне на дата,час,място,дневен ред и начин на оповестяване за 

провеждане на Конференцията на ЛРД  „Мездра – Роман”за 2017год. 

2т.Съгласуване на дати,час и места за провеждане на събранията на 

ловните дружини. 

3т.Обсъждане на задължителните точки от дневния ред за провеждане на 

събранията на ловните дружини. 

4т.Разни. 

Председателя предложи на гласуване предварително обявения дневен 

ред. 

Резултати от гласуването: 

Гласували: „за” – 19, „против” – 0 

Дневният ред се прие единодушно. 



Започна обсъждане по точка 1 - Определяне на дата,час,място,дневен ред 

и начин на оповестяване за провеждане на Конференцията на ЛРД  

„Мездра – Роман”за 2017 годин 

 Секретаря на сдружението  предложи датата за провеждане на 

Конференцията да бъде 18.05.2017г. от 10 ч. в ресторант Родина – 

гр.Мездра. Регистрацията на делегатите да започне от 09.00 часа. 

При следния дневен ред на Конференцията: 

-Отчет за дейността и финансовото състояние на УС и сдружението за 

2016год. И за мандата; 

-Отчет на контролния съвет за 2016г и за мандата, 

-Приемане на финансов план /бюджет/ на сдружението за 2017г. 

-Приемане на годишен план дейността на сдружението или план за 

следващия мандат, 

-Определяне на членския внос за 2018год. 

-Избор на ръководни органи на сдружението (или както е записано в 

устава); 

-Избор на представител (и) /делегат(и)/ на сдружението в Общото 

събрание на НЛРС-“СЛРБ”. 

 

Председателя на ЛРД Горна Кремена Пешо Стоев предложи да бъде 

променен Устава на Сдружението,а именно в наказателните разпоредби  

да влезе и чл.17.Т.е.да бъде променен член 20./1/ Членовете на 

Сдружението, които не участват в мероприятия по чл.17,18 и 19 от Устава 

заплащат допълнително парични вноски . В чл.20/2/ също да бъде 

включен чл.17.Също така предложи чл.21./1/да се промени на Членството 

в Сдружението - Дружината се прекратява,както и чл.21./2/б)да бъде 

включен и чл.17,а именно :По решение на събранието на дружината-за 

системно неучастие в мероприятията по чл.17,18 и чл.19 от Устава 

установено с документи. 



Членът на Упр.съвет – адвокат  Стефан Красимиров отговори,че това може 

да стане на Конференцията  с изменение и допълнение  на  Устава на 

сдружението. Да се пусне обява в неофициална страница на държавен 

вестник,местен вестник и сайта на сдружението , която да съдържа 

дневния ред на Конференцията, датата , часът и мястото на провеждане. 

Председателя на сдружението предложи при липса на кворум на 

Конференцията да се отложи с 1час.Предложението бе подложено за 

гласуване. 

Резултати от гласуването: 

Гласували:  „ЗА”- 20, „против” – 0 

С това дебата по т.1 приключи. 

2т. Съгласуване на дати,час и места за провеждане на събранията на 

ловните дружини. 

Председателя прочете примерен дневен ред на отчетно събрание в Ловно-

рибарската дружина,както следва: 

1т.Отчетен доклад за дейността на ръководството на дружината за 

отчетния период-2017г. 

2т.Отчетен доклад на Контролната комисия-2017г. 

3т.Приемане годишен план за дейността на дружината. 

4т.Приемане годишен финансов план за дейността на дружината за 2017г. 

5т.Избор на ръководство и контролен съвет на дружината. 

6т.Избор на ръководители на лова. 

7т.Избор на делегати за Конференцията/Норма на представителност за 

Конференцията-на 15бр.ловци един представител/. 

8т.Прием на нови членове на дружината. 

9т.Освобождаване на членове не участвали в мероприятия посочени в 

устава. 



10т.Разни. 

Започване на отчетното събрание при необходимия кворум 50% + 1 . 

По т.7-  Избор на делегати за Конференцията/Норма на представителност 

за Конференцията-на 15бр.ловци един представител/.Бе направен списък 

на ЛД с броя на делегатите,които ще присъстват на Конференцията както 

следва: 

- Върбешница-3 

- Г.Бешовица-Цаконица-4 

- Г.Кремена-2 

- Д.Бешовица-2 

- Д.Кремена-3 

- Лик-3 

- Елисейна-3 

- Зверино-3 

- Игнатица-2 

- Камено поле-4 

- Караш-5 

- Кален-2 

- Кунино-3 

- Курново-2 

- Л.брод-2 

- Люти дол-2 

- Моравица-2 

- Ослен Криводол-2 

- Оселна-2 

- Р.Бела,Боденец,Крапец-3 

- Ребърково,Крета-2 

- Стояновци-3 

- Струпец-2 

- Синьо бърдо-2 

- Типченица-3 

- Хубавене-2 

- Царевец-2 



Общо:77 делегати 

Бе предложено само делегатите да имат карти за гласуване,а гостите не. 

Предложението бе подложено за гласуване. 

Резултати от гласуването: 

Гласували:  „ЗА”- 20, „против” – 0 

Председателя на ЛРД Караш Йоло Петков предложи председателите на 

ловните дружини да решат до 1 седмица дати за общите събрания т.е. до 

16.02.17г. Графикът на общите събрания да се публикува на страницатата 

на Сдружението. 

Председателя д-р Томов изчете подалите до момента дати за събранията 

дружини. 

 

Предложението бе подложено за гласуване. 

Резултати от гласуването: 

Гласували:  „ЗА”- 20, „против” – 0 

3т.Разни 

Председателя д-р Томов каза,че е идвал адвокат Гаврил Павлов по повод 

делото с Ели Богданова Христова и питал  дали е внесен в РС Мездра 

изпълнителният лист по делото. Председателя уведоми  присъстващите 

членове на УС, че изпълнителният лист е взет и е задвижена процедурата. 

Председателя прочете протокола от проверката от Берковица.  Проверката 

е приключила без забележки по дейността на служителите от 

Сдружението. 

Секретаря на Сдружението Весел Етугов  предложи  протокола от 

Берковица да се включи в отчетния доклад на Конференцията.. 

Председателя направи прочит и отчет на средствата на Сдружението.С 

какви средства разполага,как се образува фонд работна заплата.Също така 

направи предложение да бъдат повишени заплатите на основния 



персонал.Бе предложено да се закрие длъжността касиер, адвокат Стефан 

Красимиров каза,че не може да стане сега и предложи ново щатно 

разписание.Нова длъжност  - технически сътрудник офис. 

Председателя предложи Светлин Попов по време на вътрешно заместване 

на Петър Асенов да взима неговото възнаграждение + 50лв,а именно 

750,00лв. 

На техн.сътрудник -Десислава Георгиева,която е на минималната РЗ-460лв  

до този момент - да бъде увеличено възнаграждението  на 550,00лв 

 Предложенията  бяха подложени на гласуване. 

Резултат: 

Гласували:  „ЗА”- 20, „против” – 0 

Бе предложено назначение за Ловен надзирател на граждански договор, 

но Стефан Красимиров каза,че ловният надзирател не може да бъде 

назначен на граждански договор,а трябва да е на трудов.Председателя 

подложи на гласуване предложението. 

Резултати от гласуването: 

Гласували:  „ЗА”- 0, „против” – 20 

Предложението  не се прие. 

Разглеждане на „Сигнал-жалба“ от ловеца Емил Пановски – член на 

дружина Горна Кремена. 

Жалбата бе прочетена от председателя д-р Томов и започнаха дебати по 

нея. 

Председателя на ЛРД Горна Кремена Пешо Стоев каза, че в момента 

присъстват на Упр.съвет  касиера и ревизора по финанси на дружината и те 

могат да потвърдят и докладват за всички изразходвани средства на 

дружината. Пешо  Стоев каза, че не е касиер и че разисквания и решения  

по жалбата може да станат по време на общото събрание на 18.02.2017 г. 

Стефан Красимиров предложи сигналът- жалба да се препрати официално 

на общото събрание на ЛРД Горна Кремена , която е компетентния орган 



по чл.22 от Устава на Сдружението с указания да се произнесе по 

повдигнатите предполагаеми нарушения, извършени от Председателя на 

ЛРД Горна Кремена или от други лица. Да бъдат гласувани решенията.  

Протоколът от общото събрание  да се представи на следващия 

Управителен съвет за вземане на отношение и отговор до 

жалбоподавателя. 

Председателя д-р Томов предложи на гласуване предложението  на 

Стефан Красимиров. 

Резултати от гласуването: 

Гласували:  „ЗА”- 20, „против” – 0 

 

 

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието беше закрито. 

 

 

 

   Протоколчик:                 Председател: 

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


