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Протокол №    12  3  

Днес, 20.05.2022 г. в ресторант „ СЪНИ“  в гр. Мездра се проведе Общо 
отчетно събрание  /ОС/ на СЛРД „Мездра – Роман”. 

Събранието  бе  открито  в  10.05  часа  от  председателя  на  сдружението
Йордан Гергов. 

Преди откриване на ОС председателят провери кворума. Присъстваха 42 от
избраните 51 делегати и съгласно Устава на Сдружението ОС може да започне
работа.

За гост на ОС бе обявен г-жа Евгения Христова - директор на ДГС Мездра.

Председателя на сдружението предложи за преброители:

1. Георги Васков – ЛРД Ребърково-Крета
2. Владимир Стоянов – ЛРД Елисейна
3. Красимир Велев-ЛРД Курново

Предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

„ЗА” – 42 гласа , „ПРОТИВ” – 0 гласа

С 42 гласа „ ЗА” предложението  на Председателя се приема.

Председателят на Сдружението предложи за председател на ОС  Владимир
Пенчев – ЛРД-Руска Бела, и за протоколчик – Мариян Атанасов – ОСЛР. 

         

Предложението беше подложено на гласуване.

 „ЗА” – 42 гласа, „Против” - 0 гласа

        В резултат на гласуването с 42 гласа „ ЗА” за председател на ОС  бе избран
Владимир Пенчев,  а за протоколчик на ОС – Мариян Атанасов.

       Председателят на Сдружението  даде думата на председателя на  Общото
събрание  Владимир Пенчев.

     Председателят  на  ОС  припомни  на  делегатите,  че  се  гласува  само  с
делегатски карти. Гласува се  само „За” или „Против” , въздържали се не може
да има съгласно Устава на сдружението..

Председателят на ОС  предложи да се избере Мандатна комисия в следния
състав:
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1. Иван Стоянов – ЛРД-Синьо бърдо - Председател на комисията;
2. Кръстьо Кръстев – ЛРД-Хубавене – член на комисията.
3. Георги Петров – ЛРД – Лик- Дърманци – член на комисията.

Предложението беше подложено на гласуване.

        С 42 гласа „ ЗА” беше избрана мандатна комисия.

За членове на Комисия по проекторешенията бяха предложени:

1. Ивайло Ямандиев-ЛРД Зверино
2. Росен Дамянов-ЛРД Оселна
3. Ивайло Петров-ЛРД Караш

Предложението беше подложено на гласуване.

        С 42 гласа „ ЗА” беше избрана Комисия по проекторешенията.

Председателят на ОС констатира, че са изпълнени условията за свикване на
ОС  съгласно  чл.  27,  ал.1,  2,  4  и  5  от  Устава  на  Сдружението  и  предложи  за
одобрение  предварително  обявения  и  публикуван   ДНЕВЕН  РЕД   на  общото
събрание:

1. Отчет  на  Управителния  съвет  на  Сдружение  „  ЛРД  Мездра  –  Роман”  за
периода 2021 – 2022 година;

2. Отчет на контролнната комисия за 2021 – 2022 година;
3. Приемане на финансов план на сдружението за 2022 година;
4. Приемане  план  за  приходите  и  разходите  от  годишната  вноска  за

стопанисване на дивеча през 2022 година;
5      Определяне размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови
ловци и намаленията за 2023 година;

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

        С 44 гласа „ ЗА” беше приет дневния ред.
.

     

         Председателят на ОС даде думата по ТОЧКА ПЪРВА  от дневния ред на
председателя на Сдружението,  който изнесе: Отчет за дейността на Сдружение
„ЛРД Мездра – Роман” за периода 2021 – 2022 година  /приложен към настоящия
протокол/,  като предложи да се прочете и отчета на КК и тогава да се проведе
обсъждането.
   
          По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред - Отчет на контролната комисия за 2021 –
2022  година,  думата  бе  дадена  на  г-н  Цветозар  Митрински  -  Председател  на
Контролната комисия  /КК/, който прочете отчета на КК за 2021 – 2022 година.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и предложения:
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Думата взе  Тихомир Христов, като предложи ОС на СЛРД да задължи УС
за следващото ОС да включи точка в дневният ред - допълване на броя на УС.

      -Николай Панчев предложи да се закупи нов служебен автомобил-ЛАДА НИВА.

 -Светлин Попов предложи в дневният ред на следващото ОС да се включи
точка разни и промени в устава.

Председателят на ОС даде думата на председателя на мандатната комисия Иван
Стоянов, който съобщи резултатите от проверка на делегатите. От избраните на
отчетните събрания на ловните дружини 51 делегати присъстват 44 делегати с
редовни пълномощия. ОС има необходимия кворум и може да взема решения.

Нямаше желаещи за изказване, поради което председателят на ОС предложи да се
гласува  следния проект за решение:

ПО ТОЧКА ПЪРВА:

1.1. Приема отчета за дейността на Сдружение „ ЛРД Мездра – Роман” за 
периода  2021/2022  година  и  освобождава  от  отговорност  членовете  на  УС  и
Председателя на  Сдружението Йордан Гергов.

С 44 гласа „ЗА” предложението беше прието.

1.2. ОС на СЛРД Мездра-Роман възлага на  УС при свикване на следващото ОС
на Сдружението през 2023 година да включи  в дневния ред –  Допълване
състава на УС от представители на Ловните дружини, които нямат членове в
сегашния състав и промени в Устава .

С 44 гласа „ЗА” предложението беше прието.

1.3. За нуждите на Сдружението да се закупи нова „ЛАДА  - НИВА“. 

С 9 гласа „ ЗА” и 35” против” предложението не се прие.

ПО ТОЧКА ВТОРА: 

2.1. Приема  Отчета на контролната комисия за 2021 – 2022 година.
  
С 44 гласа „ЗА” беше приет отчета на КК.

ОС  продължи  с  разглеждане  ТОЧКА  ТРЕТА -  Приемане  на  финансов  план  на
сдружението за 2022 година.

Финансовият план беше прочетен от председателя на сдружението.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и предложения.

 След проведените дебати се премина към гласуване:
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 С 44 гласа „ЗА”  финансовият план за 2022 година беше приет.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  План за  приходите и  разходите от
годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2022 година  беше прочетен от
председателя на сдружението.

 След проведените дебати се премина към гласуване:

 С 44 гласа „ЗА” беше приет  План за приходите и разходите от годишната вноска
за стопанисване на дивеча през 2022 година.

ПО  ТОЧКА ПЕТА   ОТ  ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне  размера  на  членския  внос,
встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2023 година.

   Председателя на сдружението предложи  размера на членския 
внос да се промени от 40 лв на 50 лв, встъпителния членски внос за нови ловци да
остане 250 лв и намаления от 50% за ловци над 65 години.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и други предложения. 

      Думата взе Пламен Кръстарски,който предложи встъпителния членски внос да
стане 300 лв.

Думата взе Стамен Атанасов,който предложи да си останат без промяна.
 
С това дебатите приключиха и се предложи гласуване .

1. Членския внос да се промени от 40 лв. на 50 лв.

С 9 гласа „ ЗА” и 35” против” предложението не се прие.

2.Встъпителния членски внос  да се промени от 250 лв. на 300 лв.

С 29 гласа „ ЗА” и 15” против” предложението  се прие.

3.Намаление от 50% за членове навършили 65 годишна възраст.

С 44 гласа „ЗА” предложението беше прието.

ПО  ТОЧКА  ШЕСТА   ОТ  ДНЕВНИЯ  РЕД: Разглеждане  постъпили  жалби  срещу
решения на УС и Контролната комисия .

      Председателят на сдружението съобщи на присъстващите за постъпила жалба
от Никола Христов Джорошки – ЛРД Люти дол за отказана заверка на ЧК за 2020 г;
2021 г. и 2022 г. като разясни причините за това. 

 След проведените дебати се премина към гласуване на следното решение:

ОС да отговори писмено, след консултация с юрист.
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С 44 гласа „ЗА” беше прието.

       След това, поради изчерпване на дневния ред, председателят на ОС закри
заседанието на Общото  събрание на СЛРД ”Мездра – Роман”  в 12.30 часа. 

  
    Настоящият протокол е съставен и на базата на аудио запис от заседанието на
ОС проведено на 20.05.2022г.

Председател на ОС:  
                   / Владимир Пенчев  /

Протоколчик:
      

                          / Мариян Атанасов /                                                                   

Председател на СДРУЖЕНИЕ „ЛРД - ”Мездра-Роман”:

                                                    /Йордан Гергов /


