
 1 

Протокол №  94 
Отчетно изборно събрание на СЛРД”Мездра-Роман”,   проведено на 18. 05. 

2017г.   
 
 

Общото събрание се провежда в съответствие с Устава и решенията на 
Управителния съвет. На проведеното Общо събрание се отчита дейността през 
изминалия период и се избира  Председател,  състав на Управителен съвет,  
Контролна комисия и делегати за Общото събрание на НЛРС-СЛРБ София.    
Събранието бе открито в 10. 00часа. При откриване на събранието 
председателя на сдружението д-р Григор Томов поздрави всички делегати и  
председатели на дружини и съставните,  които бяха поканени като гости. 
Поканени като гости бяха и Георги Младенов от НЛРС – СЛРБ  и Жанета Вутова 
представител на счетоводна фирма Евроконсулт ЕООД,  която обслужва 
финансово и трудово-правно  Сдружението съгласно сключен договор след 
решение на Управителния съвет.  
Присъствието на гостите бе гласувано от делегатите. Против нямаше.  
Председателя предложи четирима преброители в състав: 
1. Тихомир Христов-ЛРД-Д. Кремена-Брусен 
2. Цоло Иванов-ЛРД-Синьо бърдо 
3. Юри Николов-ЛРД-Върбешница 
4. Иван Драганов-ЛРД-Кунино 
Предложението бе подложено на гласуване и бе прието единодушно.  
От Председателя д-р Григор Томов за водещ на събранието бе предложен 
Весел Етугов. Предложението бе подложено на гласуване и прието 
единодушно.  
Водещия припомни на делегатите и гостите,  че се гласува само със  „За” и 
„Против” ,   въздържали се няма.  
Председателя на ОС предложи за протоколчик Десислава Николаева 
Георгиева.  Предложението бе гласувано и се прие единодушно.  
Думата бе дадена на Председателя на Сдружението за обявяване на 
предложения на следните комисии и брой членове: 
Мандатна комисия,   Комисия за промяна на Устава,  Комисия по проекто-
решенията,  Комисия по избора на Председател и членове на Управителен 
съвет,  КК и делегати в НЛРС- СЛРБ София.  
I. Мандатна комисия-да се състои от 3 бр.  делегати,   бе гласувано и се прие 
единодушно-„ЗА”-71гласа 
1. Иван Петков-Председател-ЛРД-Радовене-Стояновци.  
2. Кръстьо Кръстев-ЛРД-Хубавене-член.  
3. Николай Драганов-ЛРД-Р. Бела,  Боденец,  Крапец.  
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Проведе се гласуване за членовете на мандатната комисия. Гласували „ЗА”-71 
делегати. Прие се единодушно.  
Председателя на ОС поиска  мандатната комисия да извърши проверка за 
броя на присъстващите делегати и да докладва веднага,   когато е готова.  
II. Комисия за промяна на Устава- да се състои от 3бр.  делегати,  бе гласувано 
и се прие единодушно-„ЗА”-71гласа 
1. Стефан Красимиров-Председател-ЛРД-Ребърково-Крета 
2. Георги Давидков-ЛРД  Лик-Дърманци-член 
3. Йоло Богданов-ЛРД-Кунино-член 
Проведе се гласуване за членовете на комисията. Гласували „ЗА”-71делегати.  
Прие се единодушно.  
III. Комисия по проекто –решенията.  да се състои от 3бр.  делегати,  бе 
гласувано и се прие единодушно-„ЗА”-71гласа 
1. Николай Панчев-Председател-ЛРД-Лик-Дърманци 
2. Румен Русинов-член-ЛРД-Люти брод 
3. Ивайло Ямандиев-член-ЛРД-Зверино 
Проведе се гласуване за членовете на комисията. Гласували „ЗА”-69 „Против”-
2делегати. Приема се.  
IV.  Комисия по избора на Председател и членове на  Управителен съвет,  КК и 
делегати в НЛРС- СЛРБ София. - да се състои от 5бр.  делегати,  бе гласувано и 
се прие единодушно-„ЗА”-71 гласа.  
1. Сергей Кирков-Председател-ЛРД-Типченица 
2. Гриша Каменов-член-ЛРД-Елисейна 
3. Богдан Цеков-член-ЛРД-Караш 
4. Веселин Цолов-член-Д. Кремена-Брусен 
5. Иван Стоянов-член-ЛРД-Синьо бърдо 
Проведе се гласуване за членовете на комисията. Гласували „ЗА”-71делегати. 
Прие се единодушно.  
Водещият на ОС Весел Етугов предложи за утвърждаване предварително 
обявения ДНЕВЕН РЕД  на общото събрание: 

1. Отчет за дейността и финансовото състояние на УС и сдружението за 
2016 година и за мандата; 

2. Отчет на контролния съвет за 2016 г.  и за мандата; 
3. Приемане на финансов план /бюджет/ на Сдружението за 2017 год; 
4. Приемане на годишен план за дейността на Сдружението;  
5. Обсъждане на промени в Устава на  Сдружение Ловно-рибарско 

дружество  МЕЗДРА -РОМАН; 
6. Определяне на членския внос за 2018 година; 
7. Избор на ръководни органи на сдружението; 
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8. Избор на представители  /делегати/ на сдружението в Общото събрание 
на НЛРС- „ СЛРБ ”.  

Запозна ги също така и с жалбата на  Емил Пановски срещу Решение на УС,   
като я прочете и обясни,   че Пановски е изключен от Ос на ЛРД-Г. Кремена ,   
подал е жалба срещу изключването,   която  след това е разгледана на 
заседание на Управителния съвет,   който е потвърдил решението на ЛРД  -Г. 
Кремена.  Предложи Общото събрание  да реши къде да я включат между 
точките за разглеждане.  
Думата взе Стефан Красимиров,   който каза,   че трябва да се разгледа 
жалбата и да се включи в дневния ред и че Закона е категоричен.  
Имаше различни дебати и предложения от делегатите.  
Предложения: 
1. Стефан Красимиров-Да се включи в дневния ред на Общото събрание 
2. Пламен Петков-ЛРД-Струпец-Да не се допуска до разглеждане на ОС и че 
Устава е категоричен.  
3. Сергей Кирков-ЛРД-Типченица-Да се допусне до разглеждане,   но да се 
потвърди решението на Управителния съвет.  
Предложенията бяха подложени на гласуване.  
Резултата от гласуването на първото предложение на Стефан Красимиров бе 
„ЗА”-56 „Против”-10делегати.  Прие се да се включи като последна девета 
точка от дневния ред.  
Дневния ред бе приет единодушно.  
Председателят на мандатната комисия докладва  - присъстват 71делегати.  
     
Водещият даде думата на Председателя на  УС,   който прочете отчета за 
двугодишния период на управление.  
След повторно преброяване в 11. 00часа,   Председателят на мандатната 
комисия Иван Петков-ЛРД –Радовене-Стояновци докладва становището на 
комисията  -  присъстват  - 71 избрани делегати,    Общото събрание има 
необходимия кворум  и може да взема решения.  
 
В 11. 00 ч.  влезе Кирил Тошев-ЛРД-Люти дол и делегатите станаха 72.  
Материалите по точки 1,   2,    3,   4 и 5  са отпечатани и раздадени на всички 
делегати предварително.  
 По т.  1 от дневния ред се изказа   Румен Стоянов-ЛРД-Царевец.  Оспори 
данните и цифрите в отчета та Председателя а по точно  данни и цифри от 
одитния доклад.  Жанета Вутова каза,  че това е техническа грешка на 
печатницата и не е трябвало да го включват в книжката.  
Борислав Дончев-Председател на ЛРД-Царевец-взе отношение за 
достоверността на книжката,  че е поправяно с химикал и коректор.  Отговор 
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получи от Председателя д-р Томов,  че когато се изготвят такива документи 
има и печатни грешки,   преглежда се всичко. Корекциите са по отношение 
промените в устава -  т.  5 от дневния ред.  Записаното в книжката по т. 1,  2,  3 
и 4 е вярно.  Същото потвърди и Стефан Красимиров-юрист.  
Водещият предложи и със 65 гласа „за“ и 3 „против“ Общото събрание прие  
следните решения: 
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

1. Приема отчета за дейността и финансовото състояние на УС и 
Сдружението за 2016 година и за мандата; 

2. Освобождава от отговорност       управителния съвет и Председателя на 
Сдружението д-р Григор Томов.  

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
1. Приема отчета на контролната комисия за 2016 г.  и за мандата.  

ПО ТОЧКА ТРЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
1. Приема финансов план /бюджет/ на Сдружението за 2017 год.  

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
1. Приема годишен план и План за изразходване на средствата от 

годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2017 година.  
 

 
След направената почивка,   водещият на ОС даде думата на госта от НЛРС-
“СЛРБ”-  Георги Младенов,   които изказа благодарности към ръководството 
на СЛРД „Мездра-Роман” за свършената работа.  Пожела да се работи както 
досега,   нещата да бъдат прозрачни,   защото предизвикателствата към 
ловното дело в България не са добри и е нужно да се върви  в една посока от 
всички сдружения в България.  
Премина се към т.  5 от Дневния ред - обсъждане  промени в Устава на  
Сдружение  „ЛРД  МЕЗДРА-РОМАН”.  
Стефан Красимиров обясни,  че промените които ще бъдат направени и 
гласувани,   ще важат занапред,   но влизат в сила веднага след гласуването им 
в зала.   
Предложения на комисията за промяна в Устава: 
1. -Стефан Красимиров-в чл. 28,  ал. 1,  да се добави т. 9 –ОС да разглежда 
постъпили жалби срещу решения на УС и Контролната комисия.  
2. - Тихомир Христов-ЛРД –Д. Кремена-чл. 15,  ал. +-да се добави /и   
  издава нови чл.  карти на преместващите се ловци и  
3. -в чл. 29,  ал. 6 да стане –УС избира Зам.  председател и Секретар в 
 единствено число.  –трето предложение 
4. -Иван Петков-ЛРД-Радовене-Стояновци-УС да се състои от председателите 
на дружините или от избран от тях член и директора на горското.  
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Предложението беше оттеглено,   след като представителя на НЛРС обясни,   
че се нарушава Конституцията,   където се казва,   че всеки може да бъде 
избиран и предлаган за избор,   а ако се приеме това – веднага влиза в сила 
Устава и никой не може да прави предложения извън състава на УС,   състоящ 
се само от председателите на дружини.   
Преди да бъде подложено на гласуване това предложение Иван Петков го 
оттегли.  
5. -Георги Давидков-ЛРД-Дърманци-чл. 27,  ал. 1-да отпадне текста със 
съвещателен глас.  
6. -Цанко Петков-ЛРД-Типченица-да остане текста  на чл.  20,   ал.  5 - 
членовете на УС,   които не присъстват на три поредни заседания,   да 
отпаднат от УС.  
Председателят на комисията отбеляза,   че комисията не е предвидила 
отпадане на ал.  5,   а  предлага включване на нова ал.  6 в чл.  20.  
7. -Веселин Цолов-ЛРД-Брусен-в УС да влизат и председателите на съставните 
дружини 
8. Иван Петков-ЛРД-Радовене-Стояновци-Отчетно изборното събрание да е 
веднъж на 4 години.  
9. Стефан Красимиров предложи да се гласуват  анблок всички предложения 
на комисията за промяна на устава,   отпечатани и раздадени на всички 
делегати на общото събрание,   по които няма постъпили нови предложения 
от ОС за промени,   а   останалите,   за които има предложения за промяна,   
да се гласуват едно по едно.    
Гласуване:”ЗА”-55делегати  „Против”-13 делегати-ПРИЕМА СЕ.  
След това Стефан Красимиров предложи да се гласуват анблок промените,   
по които няма предложения .  
Предложението  бе гласувано: резултати: ”ЗА”- 60,      „Против” – 4.   
След това бяха гласувани поотделно текстовете,   по които са постъпили 
предложения за промени от делегати на Събранието.  Резултати от 
гласуването: 
По първото предложение-„ЗА”-71,   Против-няма.   Прие се единодушно 
следният текст:  
 ЧЛЕН 28  /1/ т 9  - ОС разглежда постъпили жалби срещу решения на 
УС и контролната комисия.  
По второто предложение-„ЗА-71 Против-няма.   Прие се единодушно следният 
текст:  
 В ЧЛЕН 15  /3/ накрая се добавя „ и издава нови членски карти на 
преместващите се ловци „.   
По третото предложение”ЗА”-60  Против -6 делегати.  Приема се следният 
текст:  
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 ЧЛЕН 29  /6/  в началото вместо заместник – председателите става  
„заместник-председателя“ 
-Предложението на Георги Давидков-ЛРД-Дърманци -да отпадне текста „със 
съвещателен глас“ в чл. 27 /1/  не се прие.  
-Веселин Цолов направи изказване във връзка с броя на членовете в УС.  Каза,   
че по Устав Отчетно-изборното събрание на дружината определя кой ще е 
неин представител в УС ,   но в протоколите на дружините това не е отразено.  
Гласувано бе предложението броят на  членовете на УС съвет да се намали.   
Резултати от гласуването: ”ЗА”-6.  „ Против „- 45 делегати 
 Не се приема намаляването на броя на членовете на УС.  
Направено бе предложение да се прекратят дебатите по промяна в Устава и 
бе гласувано.  Резултати от гласуването:”ЗА”-17.  „ Против“ - 55делегати.  
 Не се приема.  Дебатите  продължават.  
След приетите промени целият Устав бе подложен на гласуване анблок.  
Резултати  от гласуването: ”ЗА”-58  „Против“  -13делегати.  Приема се.  
Текстът на приетия устав е неразделна част от този Протокол.  
 
6т. Определяне на членския внос за 2018година.  
Водещият на ОС  подкани присъстващите делегати да дадат предложения за 
членски внос и обяви предложението на УС за 35 лева годишен чл.  внос.  
-Цанко Петков-ЛРД-Типченица: Да не се вдига с много и неговото 
предложение е за 35,  00лв 
-Сергей Кирков- ЛРД-Типченица-Подкрепя предложението на УС,  т. е.  за 35,  
00лв 
-Цветан Павлов-ЛРД-Хубавене- 30,  00лв 
-Йоло Богданов-ЛРД-Караш-30,  00лв 
Предложенията бяха гласувани.  
За първото предложение от 35,  00лв. : „ЗА”-36.  „Против“-30 делегати.  
Приема се.  
За второто предложение от 30,  00лв. : „ЗА”-31.  „ Против“-37делегати.   
Не се приема.  
Членският внос за 2018 година ще в размер на 35,  00 лв.  
7т.  Избор на ръководни органи на Сдружението.  
-Председател,  УС,  КК 
Цанко Петков- ЛРД-Типченица предложи за Председател на Сдружението  д-р 
Григор Томов,  които в момента изпълнява тази длъжност,  като се обоснова.  
Други предложения от зала не бяха дадени.  
Председателят д-р Григор Томов направи предложение за УС.  

1. Евгения Константинова Христова 
2. Стефан Красимиров Стефанов 

http://www.lrd-mezdra.com/docs/ustav.pdf
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3. Сергей Кирилов Кирков 
4. Весел Викентиев Етугов 
5. Веселин Цолов Тодоров 
6. Богдан Маринов Цеков 
7. Георги Тодоров Давидков 
8. Иван Алексиев Тодоров 
9. Гриша Митов Каменов 

           10. Ивайло Ямандиев Михайлов 
           11. Николай Панчев Петров 
           12. Гошо Димитров Гергов 
          13. Ивайло Христов Илиев 
          14. Тихомир Иванов Христов 
           15. Митко Цеков Данов 
          16. Румен Пасков Русинов 
          17. Валентин Вутов Йолов 
          18. Кирил Димитров Тошев 
          19. Милен Йотов Аврамов 
          20. Николай Христов Петков 
          21. Венцислав Иванов Гергов 
          22. Александър Христов Иванов 
          23. Ивайло  Христов  Милов 
          24. Даниел Каменов Каменов 
          25. Николай Христов Драганов 
          26. Илия Николов Мишонов 
          27. Пешо Костадинов Стоев 
          28. Йордан Тодоров Гергов 
          29. Иван Веселинов Петков 
          30. Ангел Димитров Ангелов 
          31. Стамен Методиев Атанасов 
          32. Веселин Петров Динков 
          33. Ивайло  Петков  Петров 
          34. Йохан Димитров Цветков 
          35. Кръстьо Димитров Кръстев 
          36. Борислав Борисов Дончев  

Цанко Петков- ЛРД-Типченица си направи отвод от УС,  същото направи 
и Стоян Тодоров-ЛРД-Караш,   като на негово място предложи Богдан 
Цеков- ЛРД-Караш 
Предложение от Председателя на Сдружението за КК : 
1. Хитомир Петков-Председател 
2. Иван Ценов-ЛРД-Дърманци 
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3. Митко Кацарски –ЛРД-Караш 
4. Богдан Цеков- ЛРД-Караш 
5. Гаврил Павлов-ЛРД-Г. Бешовица-Цаконица 
6. Филип Железаров-ЛРД-Г. Кремена 
Митко Кацарски –ЛРД-Караш-се отказа от КК,  на негово място е 
предложен Филип Железаров-ЛРД-Г. Кремена,  същото направи и 
Богдан Цеков- ЛРД-Караш,  като предложи да си остане старата комисия.  
За комисията бе предложен и Никодим Нанов 
КК се предлага  от 5 члена,   както следва: 
1. Хитомир Петков-Председател 
2. Гаврил Павлов-ЛРД-Г. Бешовица-Цаконица-член 
3. Филип Железаров - ЛРД-Г. Кремена- член 
4. Иван Ценов-ЛРД-Дърманци- член 
5. Никодим Нанов- ЛРД-Г. Бешовица-Цаконица- член 
Делегатите преминаха в режим на гласуване.  
Сергей Кирков,   като председател на комисията по избора за 
Председател и членове на  Управителен съвет,  КК и делегати в НЛРС- 
СЛРБ София,   обяви резултатите от гласуването,  както следва: 
Общ брой бюлетини 72 
За Председател на СЛРД”Мездра-Роман” е  избран д-р Григор Томов 
Григоров-„ЗА”-62.   „Против”-10 
Контролна комисия: 
1. Хитомир Петков-Председател-„ЗА”-69.   „Против”-3 

         2. Гаврил Павлов-ЛРД-Г. Бешовица-Цаконица-член-„ ЗА”-69 .  „Против”- 
3. Филип Железаров - ЛРД-Г. Кремена- член-„ ЗА”-60 .  „Против”-12 
4. Иван Ценов-ЛРД-Дърманци- член- „ЗА”-59.   „Против”-13 
5. Никодим Нанов- ЛРД-Г. Бешовица-Цаконица- член- „ЗА”-63 „Против”-9 
Членове на Управителния съвет: 
1. Евгения Христова Константинова-„ЗА”-65  „Против”-7 
2. Стефан Красимиров Стефанов-„ЗА”-63  „Против”-9 
3. Сергей Кирилов Кирков-„ЗА”-57  „Против”-15 
4. Весел Викентиев Етугов-„ЗА”-58  „Против”-14 
5. Веселин Цолов Тодоров-„ЗА”-30  „Против”-42 
6. Богдан Маринов Цеков-„ЗА”-53  „Против”-19 
7. Георги Тодоров Давидков-„ЗА”-52  „Против”-20 
8. Иван Алексиев Тодоров-„ЗА”48  „Против”-24 
9. Гриша Митов Каменов-„ЗА”-59 „Против”-13 
 10. Ивайло Ямандиев Михайлов-„ЗА”-63  „Против”-9 
 11. Николай Панчев Петров-„ЗА”-61  „Против”-11 
 12. Гошо Димитров Гергов-„ЗА”-64  „Против”-8 
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 13. Ивайло Христов Илиев-„ЗА”-62 „Против”-10 
  14. Тихомир Иванов Христов-„ЗА”-65  „Против”-7 
   15. Митко Цеков Данов-„ЗА”-63  „Против”-9 
   16. Румен Пасков Русинов-„ЗА”-65  „Против”-7 
   17. Валентин Вутов Йолов-„ЗА”-64 „Против”-8 

              18. Кирил Димитров Тошев-„ЗА”-65  „Против”-7 
    19. Милен Йотов Аврамов-„ЗА”-63 „Против”-9 
    20. Николай Христов Петков-„ЗА”-64  „Против”-8 
    21. Венцислав Иванов Гергов-„ЗА”-66  „Против”-6 
    22. Александър Христов Иванов-„ЗА”-64  „Против”-8 
    23. Ивайло  Христов  Милов-„ЗА”-65  „Против”-7 
     24. Даниел Каменов Каменов-„ЗА”-64  „Против”-8 
     25. Николай Христов Драганов-„ЗА”-63  „Против”-9 
     26. Илия Николов Мишонов-„ЗА”-67  „Против”-5 
     27. Пешо Костадинов Стоев-„ЗА”-63  „Против”-9 
     28. Йордан Тодоров Гергов-„ЗА”-63  „Против”-9 
    29. Иван Веселинов Петков-„ЗА”-64  „Против”-8 
    30. Ангел Димитров Ангелов-„ЗА”-66  „Против”-6 
          31. Стамен Методиев Атанасов-„ЗА”-65  „Против”-7 
          32. Веселин Петров Динков-„ЗА”-63  „Против”-9 
          33. Ивайло  Петков  Петров-„ЗА”-64  „Против”-8 
          34. Йохан Димитров Цветков-„ЗА”-64  „Против”-8 
          35. Кръстьо Димитров Кръстев-„ЗА”-65  „Против”-7 
          36. Борислав Борисов Дончев -„ЗА”-66 „Против”-6 
От предложените членове,   не е избран Веселин Цолов,   поради 
несъбиране на нужния брой гласове.  
След обявяването на резултатите от гласуването се пристъпи към 
разглеждане на  8 т.  

8т.  Избор на представители  /делегати/ на сдружението в Общото събрание 
на НЛРС-“СЛРБ”.  

Предложение на Председателя: 
1. Весел Етугов-ЛРД Д. Кремена 
2. Сергей Кирков-ЛРД-Типченица 
3. Светлин Попов-Организатор по лова 
Думата взе Георги Младенов от НЛРС,  които направи следното 
предложение за представители в НЛРС-„СЛРБ”: 
-Председателя на Сдружението 
-Организатора по лова 
-Друг член и да се избере резервен делегат.  
След направените дебати остана следното предложение: 
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1. Весел Етугов-ЛРД Д. Кремена 
2. Сергей Кирков-ЛРД-Типченица 
3. Иван Петков-ЛРД-Радовене 
Резервни делегати: 
1. Светлин Попов-Организатор по лова 
2.  Йордан Тодоров Гергов-ЛРД- Ребърково 
Резултати от гласуването - „ЗА”- 50   „Против”-Няма 
По т.  9  Весел Етугов запозна делегатите с жалбата на Емил Пановски,   
като я прочете.   
-Сергей Кирков- ЛРД-Типченица: Предлагам да се потвърди решението 
на ЛРД Г. Кремена и на Управителния съвет за изключване на г-н Емил 
Пановски от Сдружението. Решението на дружината е подробно 
мотивирано,  УС е приел тези мотиви и го е потвърдил. Предлагам и ОС  
да ги възприеме и да потвърди решението на УС.   
- Председателят на ЛРД-Г. Кремена се изказа,   че от 32 членове на 
дружината ,   30 са гласували „ЗА“изключване. Пановски нарушава 
решение на ОС на дружината и работи против интересите на 
Сдружението.  Предложи да се измени решението на УС,   като на 
Пановски се наложи по-лекото наказание „изключване от дружината”,   
съответно му се  даде възможност в рамките на 3 месеца  / което вече се 
прие в новия устав/ да си търси нова дружина,   и едва след това да бъде 
освободен от Сдружението,   ако през това време не бъде приет в друга 
дружина.  
Подложено бе на гласуване предложението на Сергей Кирков - Общото 
събрание да потвърди решението на Управителния съвет. Резултати от 
гласуването: ”ЗА” - 72 делегати,   „Против”-Няма.   Предложението се 
приема единодушно.  
Бе взето решение следващият Управителен съвет да се свика на 08. 06. 
2017г. от 16. 00 часа в офиса на Сдружението.  
Председателят на ОС,   поради изчерпване на дневния,   ред закри 
Отчетно- изборното събрание в 17. 00часа.   
 

Председател ОС: 
                   /Весел Етугов/ 

Протоколчик:        
                          /Д. Георгиева/                                                                    
 
Председател на  
СЛРД”Мездра-Роман: 
                                         /д-р Григор Томов/ 
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