
П Р О Т О К О Л 

№ 70 

ОТ ПРОВЕДЕНО НА 14.05.2015 г. ОБЩО СЪБРАНИЕ 

/ОТЧЕТНО – ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ/  

НА СДРУЖЕНИЕ „ЛРД – МЕЗДРА” 

 

   Днес 14.05.2015г. в ресторант „Родина” в гр. Мездра се проведе Общо 
събрание /отчетно – изборна конференция/ на сдружение „ЛРД – Мездра”. 
Преди откриване на Общото събрание, председателя на сдружението провери 
кворума. Присъстваха повече от половината избрани делегати и съгласно 
Устава и ЗЮЛНЦ, конференцията е редовна и може да започне работа.  

  Г-н Генади Събков връчи почетна грамота на Григор Иванов Гоцев член  на 
ЛРД Люти брод за дългогодишен ловен стаж и принос в развитието на 
ловното движение. 

   Беше прочетено приветствие на Любен Генов – дългогодишен ловец с 
висок принос в развитието на ловното движение. 

  Г-н Сергей Кирков предложи за делово протичане на конференцията да се 
изберат 5 /пет/ преброители. Преброителите да бъдат в състав: 

1. Йохан Димитров Цветков – ЛРД Типченица; 
2. Кирил Димитров Тошев – ЛРД Люти дол; 
3. Гриша Митов Каменов – ЛРД Елисейна; 
4. Ивайло Христов Илиев – ЛРД Курново; 
5. Илия Каменов Илиев – ЛРД Струпец. 

  Г-н Генади Събков предложи да се изберат 2 /двама/ преброители. 
Преброителите да бъдат в състав: 

1. Ангел Димитров Ангелов – ЛРД Долна Бешовица; 



2. Гриша Митов Каменов – ЛРД Елисейна; 

Подложиха се на гласуване съответните предложение за 5 /пет/ и за 2 /двама/ 
преброители. 

Гласуване:  

 5 /пет/ преброители -   „за” -   47  

 2 /двама/ преброители -  „за”  42 

„Въздържали се” – 5 

 

Пристъпи се към поименно гласуване на състава на преброителите: 

1. Йохан Димитров Цветков: 
Гласували: „за” – 90 , „против” – 10, „въздържали се” - 3 

2. Кирил Димитров Тошев: 
Гласували: „за” – 82 , „против” – 16, „въздържали се” - 5 

3. Гриша Митов Каменов: 
Гласували: „за” – 99 , „против” – 0, „въздържали се” - 4 

4. Ивайло Христов Илиев: 
Гласували: „за” – 99 , „против” – 0, „въздържали се” - 4 

5. Илия Каменов Илиев: 
Гласували: „за” – 99 , „против” – 1, „въздържали се” - 3 

6. Ангел Димитров Ангелов: 
Гласували: „за” – 42 , „против” – 0, „въздържали се” - 61 

   Получилите най-много гласове “за” : Йохан Цветков, Кирил Тошев, Гриша 
Каменов, Ивайло Илиев, Илия Илиев са избрани за преброители. 

   В изпълнение на решение на УС от 07.05.2015г., председателят на 
сдружението предложи за делово протичане на конференцията да бъде 
избран Председател и протоколчик. 

   Г-н Генади Събков – предложи за Председател на конференцията Иван 
Алексиев, а за протоколчик Петър Асенов. 



   Г-н Сергей Кирков - предложи за Председател на конференцията Стефан 
Красимиров, а за протоколчик Йордан Гергов. Йордан Гергов си направи 
самоотвод. 

Предложенията бяха подложени на гласуване. 

Гласуване:  

Председател: Иван Алексиев –   „за”  - 44 

                        Стефан Красимиров – „за” – 57 

    За председател на конференцията с 57 гласа „за” бе избран Стефан 
Красимиров., а единодушно с 103 гласа „за” , за протоколчик бе избран 
Петър Асенов. 

   Стефан Красимиров предложи конференцията да протече по  
предварително обявения дневен ред в Държавен вестник: 

1. Отчет  на  Управителния  съвет на  Сдружението  за  периода  2014-
2015 год. 

2. Отчет  на  Контролно – ревизионната  комисия  за  периода  2014 – 
2015 год. 

3. Приемане на финансов план за дейността на Сдружението през 2015 
год. 

4. Приемане на план за изразходване на средствата от годишната вноска 
за стопанисване на дивеча за 2015 год. 

5. Обсъждане на промени в Устава на сдружението. 
6. Определяне на размера и сроковете за плащане на членския внос за 

2016 год. 
7. Избор на ръководни органи на сдружението: Председател, Управителен 

съвет и Контролно - ревизионна комисия. 
8. Избор на двама представители на сдружението в общото събрание на 

Националната ловна организация – СЛРБ. 

 

    За по делово протичане на конференцията Генади Събков предложи да 
бъдат избрани следните комисии: 



 Мандатна комисия; 
 Комисия по избора; 
 Комисия по проекто – решенията. 

Гласуване: 

Гласували: „за” – 103, „против” – 0, „въздържали се” – 0. 

  Предложение от Сергей Кирков мандатната комисия да се състои от 3 – ма 
членове. 

   Предложение от Генади Събков мандатната комисия да се състои от 3 – ма 
членове. 

 Гласуване: 

Гласували: „за” – 103, „против” – 0, „въздържали се” – 0. 

  Предложение от Генади Събков мандатдата комисия да бъде в състав: 

1. Йоло Богданов Петков – председател; 
2. Румен Иванов Стоянов – член; 
3. Николай Христов Петков – член. 

  Предложение от Сергей Кирков мандатдата комисия да бъде в състав: 

1. Иван Веселинов Петков – председател; 
2. Веселин Цолов Тодоров – член; 
3. Хитомир Петров Петков – член; 

 Предложение от Георги Давидков да се гласува само ”за”  и да не се броят 
гласовете „против” и „въздържал се”. 

 

 Пристъпи се към поименно гласуване на състава на комисията: 

1. Йоло Богданов Петков – „за” - 53 
2. Румен Иванов Стоянов – „за” - 42 
3. Николай Христов Петков – „за” - 46 
4. Иван Веселинов Петков –  „за” - 65 



5. Веселин Цолов Тодоров – „за” -51 
6. Хитомир Петров Петков –  „за”  - 56 

 

Мандатната комисия е избрана в състав : 

1. Иван Веселинов Петков – председател; 
2. Йоло Богданов Петков – член; 
3. Хитомир Петров Петков – член. 

 

Предложение от Генади Събков комисията по избора да се състои от 5 души 

Гласуване: 

Гласували: „за” – 103, „против” – 0, „въздържали се” – 0 

 инж.Генади Събков предложи състав на комисията по избора: 

1. Петър Стефанов Петров – председател; 
2. Гергана Руменова Петрова – член; 
3. Венцислав Иванов Гергов – член; 
4. Гаврил Николов Павлов – член; 
5. Красимир Велев Алексиев – член. 

 

Постъпи предложение от Сергей Кирков комисията по избора да бъде в 
състав:  

1. Весел Викентиев Етугов – председател; 
2. Цветослав Йорданов Лацов – член; 
3. Васко Георгиев Георгиев – член; 
4. Владимир Борисов Ненов – член; 
5. Стоян Димитров  Тодоров – член. 

Пристъпи се към поименно гласуване на състава на комисията: 

1. Петър Стефанов Петров – „за” - 42 



2. Гергана Руменова Петрова – „за” - 40 
3. Венцислав Иванов Гергов – „за” - 32 
4. Гаврил Николов Павлов – „за” - 52 
5. Красимир Велев Алексиев – „за” - 17 
6. Весел Викентиев Етугов – „за” - 57 
7. Цветослав  Йорданов Лацов – „за” - 49 
8. Васко Георгиев  Георгиев – „за” - 63 
9. Владимир Борисов Ненов – „за” - 64 
10. Стоян Димитров Тодоров – „за”  - 66 

  За председател на комисията по избора е избран Весел  Етугов, а за членове 
Васко Георгиев, Гаврил Павлов, Стоян Тодоров и Владимир Ненов. 

  Постъпи предложение от Веселин Цолов /ЛРД Долна Кремена – Брусен / 
комисията по проекто – решения да бъде в състав от 3 /трима/ души. 

Гласуване: 

Гласували: „за” – 103, „против” – 0, „въздържали се” – 0. 

  Предложение от Веселин Цолов /ЛРД Долна Кремена – Брусен / комисията 
по проекто – решения да бъде в състав: 

1. Сергей Кирков – председател; 
2. Диян Моновски – член; 
3. Йордан Гергов – член; 

 Постъпи предложение от инж. Генади Събков комисията по проекто – 
решения да бъде в състав: 

1. Евгения Христова – председател; 
2. Стамен Атанасов – член; 
3. Богдан Цеков – член. 

г-жа Евгения Христова си направи самоотвод. 

Пристъпи се към поименно гласуване на състава на комисията: 

1. Сергей Кирков – „за” - 69 
2. Диян Моновски – „за” - 70 



3. Йордан Гергов – „за” - 52 
4. Стамен Атанасов – „за” - 38 
5. Богдан Цеков – „за” - 46 

За председател на комисията по проекто – решенията бе избран Сергей 
Кирков, а за членове Диян Моновски и Йордан Гергов. 

 

  Конференцията започна работа по обявения дневен ред. 

ПЪРВА ТОЧКА:  

   Стефан Красимиров даде думата на Председателя на сдружението           
инж. Генади Събков да прочете отчетния доклад за дейността на 
сдружението за периода 2014 – 2015г. и приложените към него справки. В 
доклада се дава ясна информация за организационния строеж на 
сдружението, отчетно – изборните събрания на ловните дружини, щатния 
персонал, финансовото състояние, отстрела на вреден и полезен дивеч, 
нарушенията по лова и риболова, ловния събор, киоложката и спортна 
дейност, разселването на пернат дивеч и др. В приложенията на доклада бе 
представен финансовия одит на сдружението за периода 01.01.14 . – 
06.05.2015 г. от който е видно, че от проверените направления няма 
констатиран нито един пропуск или нарушение. Подробно бе разяснен 
въпросът с липсата на финансови средства от касата на сдружението. 

  Постъпи процедурно предложение да се прочете и доклада на ревизионната 
комисия за да може да се вземе отношение и по двата материала. 

Гласуване: 

Гласували: „за” – 103, „против” – 0, „въздържали се” – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

 



ВТОРА ТОЧКА: 

  Г-н Стефан Красимиров даде думата на Председателя на КРК г-н Георги 
Давидков – /ЛРД Дърманци – Лик/ да прочете отчета за дейността на 
комисията за периода 2014-  2015г. 

   Председателя на конференцията даде думата за обсъждане и предложения 
по докладите на УС и КРК. 

 

- г-н Весел Етугов – Благодари на председателя на сдружението и КРК за 
изчерпателните отчетни  доклади. Изказа мнение отностно актуализация на 
информацията на сайта на сдруженито. 

- г-н Генади Събков – Благодари за изчерпателния доклад на КРК написан в 
съответствие с правилата на НЛРС – СЛРБ. В доклада подробно е засегната 
дейността на сдружението през периода 2014-2015г. 

  Председателя на комисията по проекто – решенията запозна присъсващите с 
предложенията за гласуване:  

1. Актуализация на информацията на сайта на сдружението; 
2. Отчетния доклад на председателя и КРК да бъде раздаден на всеки 

делегат за всяка следваща конференция; 
3. Отчета на председателя и КРК да бъде приет и освободени от 

отговорност. 

   По процедура се изказа Георги Давидков които заяви, че  конференцията  за 
момента е нелегитимна и не може да взема решения и предлага да се протече 
доклада на мандатната комисия за да се установи кворума. 

   Г-н Стефан Красимиров даде думата на председателя на Мандатната 
комисия, който запозна конференцията с работата на комисията:  От 
избраните 113 делегати присъстват 105 , една делегатска карта е нелегитимна 
поради това, че лицето не е избрано по протокол на общо събрание на 
дружината. Следователно конференцията е редовна и може да взема 
решения. 



 

Гласуване:          

 Проекто – решение № 1 Да се актуализира  информацията на сайта на 
сдружението; 

Гласували: „за” – 100, „против” – 0, „въздържали се” – 0. 

Решението се приема. 

 

Гласуване:           

Проекто – решение № 2 Отчетния доклад на председателя и КРК да бъде 
раздаден на всеки делегат за всяка следваща конференция; 

Гласували: „за” – 73, „против” – 21, „въздържали се” – 5. 

Решението се приема. 

 

 Гласуване:           

Проекто – решение № 3 Конференцията приема отчета на УС и КРК на 
Сдружението за периода 2014 – 2015г, и освобождава от отговорност 
председателя на сдружението Генади Събков и членовете на УС и КРК. 

Гласували: „за” – 92, „против” – 0, „въздържали се” – 2. 

Решението се приема. 

  

ТРЕТА ТОЧКА : 

    По трета точка от дневния ред бе дадена  думата инж. Генади Събков да 
направи предложение отностно финансовия план за дейността на 
Сдружението през 2015г. г-н Събков прочете предварително обсъдения и 
приет от УС проект на финансов план, като направи подробни разяснения за 



това какви разходи са направени към момента и какви е необходимо да 
направим до края на годината. Проектът е съобразен с очакваните 
постъпления и приоритетите в дейността на сдружението. 

       Г-н С. Красимиров даде думата за разисквания и предложения по така 
предложения финансов план. 

- Тихомир Христов /ЛРД Долна Кремена – Брусен/ -   Изказа мнение, че 
прекалено много  средства са предвидени за хонорар на адвокати и такси за 
съдебни дела. Закупените ловни патрони защо не са предвидени като приход 
във финансовия план. Би било чудесно да издадем книгата на Любен Генов, 
но ако я продаваме, защо средствата не са предвидени като приход. 

- Генади Събков -  Продължаваме да водим граждански дела към ЕТ „Фея – 
Анита Николаева” и бившата главна счетоводитела Ели Христова. Съдебните 
такси се определят от съда и колкото е по - голям иска толкова и таксите са 
по -  високи. Закупените патрони и панични влизат като приход от таксата 
курс млад ловец. Ако след издаване на книгата на Любен Генов, УС реши да 
я продаваме, сумите ще влязат като приход в раздел „Резерв” от плана. 

- Георги Давидков – В доклада на КРК е отразено разходите по съдебните 
дела и граждански искове. 

- Веселин Тодоров – Зададе въпрос към г-н Събков, дали ловния събор който 
се организира от сдружението е ловно – стопанско мероприятие.  

- Генади Събков – Отговори  на въпроса поставен от г-н Веселин Тодоров, 
че ловния събор е един вид ловно – стопанско мероприятие.   

    Поради липса на допълнения и предложения г-н С. Красимиров подложи 
на гласуване следното решение:  

Конференцията приема предложения финансов план за 2015 г.  

Гласуване:           

Гласували: „за” – 91, „против” – 3, „въздържали се” – 0. 

Решението се приема. 



ЧЕТВЪРТА ТОЧКА : 

    Председателя на конференцията даде думата на г-н Генади Събков да 
предложи проект за решение отностно изразходване на средствата от 
годишната вноска за стопансване на дивеча за 2015г.  

   Инж. Генади  Събков прочете проекта и предвидените средства за 
разселване на млади фазани, закупуване на царевица и гориво за охранителна 
дейност. 

   Поради липса на допълнения и предложения г-н С. Красимиров подложи на 
гласуване следното решение:  

Конференцията приема плана за изразходване на средствата от 
годишнта вноска за стопанисване на дивеча за 2015г. 

Гласуване:           

Гласували: „за” – 66, „против” – 4, „въздържали се” – 5. 

Решението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА : 

   Председателя на конференцията даде думата на Гаврил Павлов / ЛРД Горна 
Бешовица – Цаконица/ да запознае делегатите с предварително изработените 
предложения на УС  за промени в Устава на сдружението. 

- Веселин Тодоров / ЛРД Д.Кремена – Брусен/ - направи предложения за 
промени в устава на сдружението:  

    Чл. 31 да придобие следния вид и промени: 

-  Председателят на сдружението има следните „функции” се заменя с „права 
и задължения”: 

-   Нова /2/ Член на сдружението  може да бъде избиран за председател за не 
повече  от 2 /два/ последователни мандата. 



- Назачава, освобождава од длъжност и налага дисциплинарни наказания на 
щатните служители, след решение на УС; 

- Нова точка 8 -   Докладва на всяко редовно заседание на УС за всички 
изразходвани и постъпили в Сдружението средства, считано от предходното 
заседание на УС; 

- Нова точка 9 -  Носи пълна финансова отговорност за изразходвани 
средства на Сдружението в нарушение на т.7 от настоящия член, като 
възстановява същите в касата на Сдружението в срок от един месец от 
установяване на нарушението. 

- Стефан Красимиров – Направи предложение за промяна в Устава на 
Сдружението:  

 - В чл.21 /2/ думата когато да се премести в буква „а” на същата алинея; 

- В чл. 27 /1/ израза като делегати да отпадне в  предложеното проекто – 
решение от УС, като  вместо него се добави със съвещателен глас . 

- Пешо Стоев /ЛРД Горна Кремена/ - Направи предложение за промяна на 
Устава: 

 - В чл 17 т. 9 Да участват редовно в събранията на дружината и след това да 
се добави и да изпълняват техните решения. 

 Поради липса на допълнения и предложения г-н С. Красимиров подложи на 
гласуване промените в Устава на Сдружението. 

Гласуване:          В чл.21 /2/ думата когато да се премести в буква „а” на 
същата алинея; 

Гласували: „за” – 99, „против” – 0, „въздържали се” – 0. 

Предложението се  приема. 

 

Гласуване:          В чл. 27 /1/ израза като делегати да отпадне в  предложеното 
проекто – решение от УС, като  вместо него се добави със съвещателен глас 



Гласували: „за” – 99, „против” – 2, „въздържали се” – 0. 

Предложението се  приема. 

 

Гласуване блок :          Предложенията на УС за промяна на Устава 

Гласували: „за” – 100, „против” – 0, „въздържали се” – 0. 

Предложенията се  приемат. 

 

Гласуване:     Чл. 31   Нова /2/ Член на сдружението  може да бъде избиран 
за председател за не повече  от 2 /два/ последователни мандата. 

Гласували: „за” – 72, „против” – 17, „въздържали се” – 10. 

Предложението се  приема. 

 

Гласуване:     Председателят на сдружението има следните „функции” се 
заменя с „права и задължения”: 

Гласували: „за” – 73, „против” – 0, „въздържали се” – 12. 

Предложението се  приема. 

 

Гласуване:      Назачава, освобождава од длъжност и налага дисциплинарни 
наказания на щатните служители, след решение на УС; 

Гласували: „за” – 89, „против” – 1, „въздържали се” – 6. 

Предложението се  приема. 

 

Гласуване:           Нова точка 9 -  Носи пълна финансова отговорност за 
изразходвани средства на Сдружението в нарушение на т.7 от настоящия 



член, като възстановява същите в касата на Сдружението в срок от един 
месец от установяване на нарушението. 

Гласували: „за” – 84, „против” – 2, „въздържали се” – 7. 

Предложението се  приема. 

 

Гласуване:     В чл 17 т. 9 Да участват редовно в събранията на дружината и 
след това да се добави израза и да изпълняват техните решения. 

Гласували: „за” – 99, „против” – 0, „въздържали се” – 1. 

Предложението се  приема. 

 

Постъпи процедурно предложение от Йордан Гергов / ЛРД Ребърково – 
Крета/ да се гласува блок всичките предложенията за промяна на Устава. 

Гласуване:      

Гласували: „за” – 99, „против” – 0, „въздържали се” – 2. 

Предложението се  приема. 

 

Г-н С. Красимиров подложи на гласуване целия Устав на Сдружението с 
всичките внесени преложения за промени.  

Гласуване:      

Гласували: „за” – 99, „против” – 0, „въздържали се” – 0. 

Предложението се  приема. 

 

 

 



ШЕСТА ТОЧКА:  

   По шеста точка от дневния ред Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/ 
направи проекто – решение за следните размери и срокове за плащане на 
членския и встъпителния членски внос: 

     Съгласно чл. 13 от Устава на Сдружението, който гласи следното: 
„Размерът и сроковете за плащане на членския внос се определят от 
Конференцията” предлагаме  размера на членския внос за 2016г. да остане 
непроменен спрямо настоящата година . 

Председателя подложи на гласуване следното решение: 

Размер  и срокове за плащане на членския внос за 2016 г. : 

1.   Размер на членския внос за 2016г. 

 лов  и  риболов     -    20 лв. 
 за  пенсионери  над  65 год.  лов  и  риболов - 10 лв. 
 встъпителен  членски  внос  за  ловци, изкарали  курса  в  друго  

Сдружение и вст. членски  внос за кандидат  ловците  към  нашето  
Сдружение – 200 лв. 

 рибарски билети от системата на ИАРА за хора с увреждания и деца 
до 14 год. – 2 лв. 

 
 
 

2.    Срокове за плащане на членския внос 

   от  01.12.15г. до  28.02.16г. -  20 лв.  за  редовни  членове  до  65 год.  и  10 
лв.  за  пенсионери  над  65 год. 

 от  01.03.16  до  31.12.16  -  таксите  са  в  двоен  размер -  40 лв.  за  
редовните  ловци  и  20 лв.  за  пенсионери  над  65 год. 

 заверяването на членската карта след този срок става след заплащане 
на встъпителен членски внос в размер на 200 лв. 

  

 



Гласуване:      

Гласували: „за” – 99, „против” – 0, „въздържали се” – 0. 

Решението  се  приема. 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: 

   Сергей Кирков / ЛРД Типченица/  предлага за председател на 
сдружението д-р Григор Томов Григоров. 

    Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/ изказа благодарност на 
досегашния председател за свършеното от него през годините и към личният 
му принос при създаването на сдружението. Предлага за председател на 
сдружението инж. Генади Събков. 

 

инж. Генади Събков предложи за членове на УС и КРК да бъдат: 

     Членове за УС: 

1. Иван Алексиев Тодоров /ЛРД Камено поле/; 
2. Никодим Иванов Нанов /ЛРД Г.Бешовица – Цаконица/; 
3. Гергана Руменова Петрова /ЛРД Ослен Криводол/; 
4. Илия Димитров Цончев /ЛРД Караш/; 
5. Добромир Александров Александров /ЛРД Дърманци – Лик/; 
6. Евгения Константинова Христова /ЛРД Д.Кремена – Брусен/. 

   Членове за КРК:  

1. Филип Железаров /ЛРД Горна Кремена/ - председател; 
2. Гаврил Павлов /ЛРД Г.Бешовица – Цаконица/ - член; 
3. Красимир Алексиев /ЛРД Курново/ - член. 

Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/ - предложи  член на УС да бъде: 



1. Данчо Митков Петков /ЛРД Дърманци – Лик/. 

Григор Томов Григоров /ЛРД Люти дол/ - предложи за членове на УС  и 
КРК да бъдат: 

  За членове на УС: 

1. Евгения Христова /ЛРД Д.Кремена – Брусен/; 
2. Весел Етугов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/; 
3. Сергей Кирков /ЛРД Типченица/; 
4. Стефан Красимиров /ЛРД Ребърково – Крета/; 
5. Диян Моновски / ЛРД Кален/; 
6. Стоян Тодоров /ЛРД Караш/; 
7. Владимир Ненов /ЛРД Караш/. 

За членове на КРК: 

1. Хитомир Петков /ЛРД  Г.Бешовица – Цаконица/ – председател; 
2. Николай Поппетровски /ЛРД  Д.Кремена – Брусен/ - член; 
3. Цанко Петков /ЛРД  Типченица / -  член; 
4. Филип Железаров /ЛРД  Горна Кремена/ - член. 

Сергей Кирков /ЛРД Типченица/ предложи за членове на КРК да бъдат: 

1. Гергана Петрова /ЛРД  Ослен Криводол/ - член; 
2. Розина Банова /ЛРД  Кунино/- член; 
3. Филип Железаров /ЛРД  Горна Кремена/ - член; 

 Евгения Христова /ЛРД  Д. Кремена – Брусен/ предложи за членове на УС да 
бъдат: 

1. Тодор Тодоров /ЛРД Ребърково – Крета/; 
2. Тихомир Христов /ЛРД  Д.Кремена – Брусен/. 

 

   Направено бе предложение новата КРК да се състои от 5 члена. 

Предложението се прие с пълно мнозинство. 

 



   Направено бе предложение новия УС да се състои от 35 члена. 

Предложението се прие с пълно мнозинство. 

 

   Стефан Красимиров /Председател на Конференцията/ предожи да се 
прекратят изказванията, да се подготвят бюлетините с така предложените 
членове за Председател на Сдружението, членове на УС, председател и 
членове на КРК и да се премине към тайно гласуване. 

  Предложението бе подложено на гласуване и се прие с пълно мнозинство. 

 

    Председателя на конференцията обяви почивка през времето на която да се 
подготвят изборните бюлетини. 

  След като делегатите на Конференцията подадоха своя вот председателя на 
комисията по избора г-н Весел Етугов обяви резултатие:  

1. За председател на ЛРД Мездра  
- Григор Томов Григоров – 57 гласа 
- Генади Събков Събков – 38 гласа 
 

За председател на ЛРД Мездра е избран с 57 гласа Григор Томов Грогоров 

     2. За членове н УС със съответния брой гласове са избрани: 

1. Илия Николов Мишонов – Върбешница –  87 
2. Николай Христов Петков – Г.Бешовица – Цаконица – 82 
3. Пешо Костадинов Стоев- Горна Кремена – 81 
4. Ангел Димитров Ангелов – Долна Бешовица – 87  
5. Веселин Цолов Тодоров – Долна Кремена – Брусен – 82 
6. Николай Панчев Петров – Дърманци – Лик – 87 
7. Гриша Митов Каменов – Елисейна –  85 
8. Румен Иванов Николов – Зверино –  86 
9. Стамен Методиев Николив – Игнатица –  88 
10. Гошо Димитров Гергов  - Камено поле – 89 
11. Богдан Маринов Цеков – Караш – 87 



12. Венцислав Иванов Гергов – Кален – 86 
13. Йоло Богданов Петков – Кунино - 85 
14. Ивайло Христов Илиев – Курново – 85 
15. Кирил Димитров Тошев – Люти дол – 83 
16. Румен Пасков Русинов – Люти брод – 85 
17.  Мирослав Костадинов Иванов – Моравица – 84 
18. Ивайло Христов Милов – Ослен Криводол – 84 
19. Даниел Каменов Каменов – Оселна – 88 
20. Николай Христов Драганов – Р.бяла – Боденец – Крапец – 82 
21. Васко Георгиев Георгиев – Ребърково – Крета – 81 
22. Иван Веселинов Петков – Радовене – Стояновци – 80 
23. Веселин Петров Динков – Струпец – 82 
24. Ивайло Петров Петков – Старо село – 82 
25. Митко Цеков Данов – Синьо бърдо – 81 
26. Николай Павлинов Павлов – Типченица – 80 
27. Кръстьо Димитров Кръстев – Хубавене – 84 
28. Борислав Борисов Дончев – Царевец – 85 
29.  Евгения Константинова Христова – Д.Кремена – Брусен – 71 
30. Стефан Красимиров Стефанов – Ребърково – Крета – 51 
31. Весел Викентиев Етугов – Д. Кремена – Брусен – 55 

   Не попадат в състава на УС дванадесет от кандидатите, получили по – 
малко от половината плюс един от присъстващите,  които имат право да 
гласуват:  

1. Иван Алексиев Тодоров / Камено поле/ - 36 
2. Никодим Иванов Нанов / Г.Бешовица – Цаконица/ - 28 
3. Гергана Руменова Петрова / Ослен Криводол/ - 31 
4. Илия Димитров Цончев /Караш/ - 25 
5. Добромир Александров Александров / Дърманци – Лик/ - 23 
6. Данчо Митков Петков / Дърманци – Лик/ - 24 
7. Сергей Кирилов Кирков / Типченица/ - 41 
8. Диян Тодоров Моновски /  Кален/ - 23 
9. Стоян Димитров Тодоров /Караш/ - 40 
10. Владимир Борисов Ненов / Караш/ - 38 
11. Тодор Иванов  Тодоров /Ребърково – Крета/ - 10 
12. Тихомир Иванов  Христов /  Д.Кремена – Брусен/ - 41 

 



3. За председател на КРК се получиха следните гласове: 

1. Филип Венелинов Железаров /Горна Кремена/ - 31 

2. Хитомир Петров Петков /Г.Бешовица – Цаконица/ - 56 

За председател на КРК е избран  Хитомир Петров Петков с 56 гласа. 

 

4. За членове на КРК са избрани: 
 

1. Гаврил Павлов /ЛРД Г.Бешовица – Цаконица/ - 83 
2. Розина Петрова Банова /ЛРД  Кунино/- 59 

 

  Не попадат в състава на КРК   кандидатите, получили по – малко от 
половината плюс един от присъстващите,  които имат право да гласуват:  

1. Николай Поппетровски /ЛРД  Д.Кремена – Брусен/ - 45 
2. Цанко Петков /ЛРД  Типченица / -  43 
3.  Гергана Петрова /ЛРД  Ослен Криводол/ - 50 
4. Красимир Велев Алексиев / ЛРД Караш/ - 45 

 

 

   Поспъпи процедурно предложение от г-н Георги Давидков за намаляване 
на членовете на УС от 35 на 32 членове. 

Гласуване: 

Гласували: „за” – 38, „против” – 4, „въздържали се” – 1. 

Предложението се приема. 

 

  Направено бе предложение от г-н Стефан Красимиров за  намаляване на 
членовете на КРК от 5 на 3 членове. 

 

 



Гласуване: 

Гласували: „за” – 38, „против” – 0, „въздържали се” – 0. 

Предложението се приема. 

 

ОСМА ТОЧКА: 

Предложи се проект за решение: Представители на сдружението в 
националната ловна организация СЛРБ са председателя Григор Томов 
Григоров и организатора по лова Петър Светославов Асенов. 

Гласуване: 

Гласували: „за” – 46, „против” – 0, „въздържали се” – 0. 

Предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред конференцията бе закрита. 

 

 

 

 

 

 

 

 Председател : 

14.05.2015 г.                                                                          / Стефан Красимиров/ 

гр. Мездра                                                               Протоколчик: 

          / Петър Асенов/ 


