
Протокол №  92 

От заседание на УС, проведено на 09.03.2017г. 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.  

1т. Обсъждане решение на отчетно-изборното събрание на ЛРД Горна 

Кремена провело се на 18.02.2017год. 

2т. Отговор на Апелативна прокуратура. 

3т. Ремонт офис на Сдружението. 

4т. Избор на работна група за промени в Устава на Сдружението. 

5т. 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 - Обсъждане решение на отчетно-

изборното събрание на ЛРД Горна Кремена провело се на 04.03.2017год.

  



На заседанието бе поканен да присъства  Емил Пановски -  член на ЛРД 

Горна Кремена,относно обжалване  на  решение на отчетно-изборното 

събрание на ЛРД  Горна Кремена, провело се на 18.02.2017г. Присъствали  

Стефан Красимиров член на УС  и организатора по лова Светлин Попов. 

Стефан Красимиров се обърна към Председателя на ЛРД Горна Кремена 

да каже какво решение е взела дружината. 

Инж.Евгения Христова запозна присъстващите с т.12 от протокола на 

отчетно-изборното събрание на ЛРД  Горна Кремена и прочете жалба от 

Емил Пановски постъпила в Сдружението. 

Беше дадена думата на Председателя на ЛРД Г.Кремена Пешо Стоев да се 

изкаже по въпроса.  

Пешо Стоев каза,че всичко е написано в протокола и няма какво да 

допълни. Дружината е взела решение за изключването му. 

След което бе дадена думата и на г-н Пановски да се изкаже. 

Той  е написал кратко изказване , което прочете. 

 

- Дали е правилно връщането на жалбата от УС за разглеждане от ЛРД 

Г.Кремена? 

- Отказана му е заверка на чл.карта, поради невнасяне в дружината на 

сума от 50,00лв. 

- Упрекват го,че създава дразги. 

- 2год.не е  участвал в ловни излети поради здравословни 

проблеми,но участва в ЛСМ. 

- Дали има право дружината да взема решение от името на 

Сдружението? 

- Каза,че е имало заплаха всеки член на дружината, който не внася по 

50,00лв с него да се случи същото- ще бъде изключен. 

- Смята за неоснователно решението на ЛРД Г.Кремена 

- Управителният съвет да отмени решението на ЛРД Г.Кремена. 

- Решението,което ще вземе Управителният съвет да бъде обективно. 

 



След като прочете своето изказване г-н Пановски бе помолен от 

Председателя на Сдружението д-р Григор Томов да напусне 

заседанието,за да се проведат дебати по жалбата. 

 

Думата бе взета от инж.Евгения Христова.Тя каза,че истината е на 

негова страна отколкото на ЛРД Г.Кремена,относно налагане на 

наказание на УС, а не от дружината.Прав е в основанието си,че се 

събират пари за бележки за групов и индивидуален лов.Ако има 

ясни поставени правила на дружината за използването на събраните 

средства може да го изключите,но сега нямате и изключването е не 

основателно. 

Председателя на Сдружението попита Пешо Стоев - председател на 

ЛРД Г.Кремена дали Пановски е участвал в ЛСМ и той каза,че е 

участвал.В такъв случай решението на дружината е неоснователно и 

не може да се гласува отстраняване без първо да се предупреди. 

Председателят на Сдружението предложи да се направят промени в 

Устава на Сдружението. 

Инж. Евгения Христова-каза,че е прав защото тези пари са 

безотчетни. 

Стефан Красимиров-Всеки член е длъжен да внесе определени пари 

по Закона за Сдруженията с нестопанска цел.Каза също,че е 

присъствал на събранието на ЛРД Г.Кремена и никой не го е защитил 

освен синът му,че дружината не иска да остава при тях като член и че 

не изпълнява техните решения.Красимиров каза още че по член 22 

от Закона за юридическите лица с нестопанска цел могат да се 

събират пари. 

Инж.Христова попита как се отчитат парите.Пешо Стоев каза,че си 

има комисия по този въпрос. 

Стефан Красимиров каза,че закона е спазен и без решение на УС не 

може. 

Председателя на ЛРД Радовене-Стояновци предложи да се накаже 

за една година и да има право да си търси дружина,но при дебатите 

се оказа,че не може и че след това трябва да се върне в 

ЛРДГ.Кремена. 



Пешо Стоев каза,че твърденията на Пановски за между личностни 

отношения са пълни глупости.Дори си е подал молба да не бъде 

председател на дружината,но тя е била отхвърлена. Каза също,че 

когато е било предложено да се събират по 50,00лв от членовете на 

дружината всички са били „ЗА” и само Пановски е бил ПРОТИВ . 

Йоло Богданов-  председател на ЛРД Кунино цитира Устава на 

Сдружението, чл.22 според който може да се изключи и по-точно 

чл.22,ал.7.Каза също,че друг е въпроса,че Устава не е съвършен. 

Секретарят на Сдружението Весел Етугов цитира и чл.26 от Устава. 

Стефан Красимиров каза,че Пановски е изключен от дружината по 

чл.17,т.2. 

Председателя на ЛРД Г.Кремена каза,че на събранието от 30 членове 

28 са гласували „ЗА” изключване от дружината и само 2 са били 

против,като допълнение Стефан Красимиров каза,че процедурата на 

закона е спазена. 

Зам.Председателя Веселин Цолов отправи питане към юриста на 

Сдружението дали смята,че Съдът ще ни обори при което Стефан 

Красимиров му отговори с да и не. 

Инж.Евгения Христова каза,че дружините трябва да си създадат ясни 

правила за използване на парите. 

Имаше и предложения – една година да се лиши от право на лов1. 

Секретаря на Сдружението попита какво става с оръжието на 

ловеца?  Стефан Красимиров му отговори,че се лишава от правото на 

лов, не да не носи пушка. 

Весел Етугов предложи наказанието да се отложи, защото в новия 

Устав е предвидено изключване от дружината, но не от Сдружението 

/ ако се приеме на конференцията през м. Май 2017 г./ По този 

начин ловеца Пановски може да си намери нова дружина в рамките 

на Сдружението. Предложението не се прие. 

След приключване на дебатите Председателя на Сдружението д-р 

Григор Томов предложи да се пристъпи към гласуване на решението 

на отчетно –изборното събрание на ЛРД Г.Кремена,а именно дали 

да бъде изключен и от Сдружението г-н Емил Пановски. 

 

 



Резултати от гласуването: 

Гласували:  „ЗА”- 16, „против” – 3 

Предложението  се прие и г-н Емил Пановски бе изключен от Ловно –

рибарско дружество „Мездра – Роман” 

 

След гласуването в 17часа и 10минути Председателя на ЛРД Струпец 

Веселин Петров Динков напусна заседанието на Управителния съвет. 

Инж.Евгения Христова предложи някои да поеме отговорност по 

разходите по делото,ако се загуби,но не беше гласувано. 

С това дебата по т.1 приключи. 

2т. Отговор на Апелативна прокуратура. 

Председателят д-р Григор Томов прочете Постановление на Върховна 

Касационна Прокуратура от 15.02.2017година,“ Че се потвърждава 

постановление на САП от 07.10.2016год по пр.№3885/2016г.,като правилно 

и законосъобразно“. 

Не уважавам жалбата на Гр.Григоров срещу посоченото 

постановление,като неоснователна. 

Преписката,ведно с настоящето постановление да се върнат на САП. 

Препис от постановлението да се изпрати на Григор Томов 

Григоров,гр.Мездра,ул.”Славейков”№3. 

Прокурор:М.Стоянов 

 

С това дебатите по т.2 бяха изчерпани. 

3т. Ремонт офис на Сдружението. 

Бе направено предложение от Председателя на Сдружението,Г-н Николай 

Панчев -председател на ЛРД Лик-Дърманци и член на УС, като строителен 



инженер да направи оглед и предложи технически спецификации с 

прогнозни стойности за ремонт на  офиса на ЛРД”Мездра-Роман”. 

Решението бе подложено на гласуване. 

Предложението се прие единодушно. 

Гласували:  „ЗА”- 19, „против” – 0 

С това дебатите по т.3 бяха приключени. 

4т. Избор на работна група за промени в Устава на Сдружението. 

Направено бе предложение от Председателя на Сдружението на 

следващото заседание на Управителния съвет всички членове да изкажат 

мнение за промени в Устава. 

Юриста на Сдружението Стефан Красимиров предложи следните членове: 

1.инж.Евгения Христова 

2.Николай Поп петровски 

3.Стефан Красимиров 

4.Гаврил Павлов 

5.Весел Етугов 

6.Веселин Цолов 

Предложението на юриста на Сдружението бе подложено на гласуване. 

Предложението се прие единодушно. 

Гласували:  „ЗА”- 19, „против” – 0 

С това дебатите по т.4 бяха приключени. 

5т. Разни 

Прочетен бе протокол - съставен от контролната комисия с представител 

адвокат Гаврил Павлов от инж.Евгения Христова, относно направена 

проверка на касова наличност и водене на касова книга на Сдружението. 



Председателя на Сдружението попита Гаврил Павлов дали всичко е наред 

с касата. Отговора беше  -  ДА. 

Има препоръки да се предприемат мерки за своевременно отчитане на 

индивидуални бележки прелетен дивеч и хищник от дружините,издадени 

за ловуване през изминалия ловен сезон и отчитане на всички получени 

кочани в ДГС Мездра. 

Инж.Евгения Христова попита Организатора по лова колко кочани има не 

отчетени? Светлин Попов и отговори,че кочаните са 10бр.,като най-стария 

е от м.януари тази година/2017г./ 

Председателя на ЛРД Кунино Йоло Петков направи предложение ако не се 

върнат бележките за индивидуален лов и хищник до 1месец да не се дават 

други такива. 

Председателя на Сдружението д-р Григор Томов беше поканил да 

присъства Пламен Николов – лектор на курса млад ловец 2016год.,относно 

обсъждането на разрешителното за носене и съхранение на оръжие. 

 На организатора по лова в Сдружението бе възложено да направи 

справки в други Сдружения как стои въпросът с вадене на документите за 

разрешително за оръжие.От така направените справки се оказа,че тези 

документи ги вадят само Председателя и отговорника за оръжията. 

Беше гласувано Председателя на Сдружението и отговорника по лова да 

отговарят за оръжията на Сдружението. 

Предложението се прие единодушно. 

Гласували:  „ЗА”- 19, „против” – 0 

С това дебатите по т.5 бяха приключени. 

 

 

   Протоколчик:                 Председател: 

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

 


