
Протокол №  104 

 

От заседание на УС, проведено на 19.04.2018 г. в офиса на   

Сдружението 

 

При откриване на заседанието председателят на сдружението д-р 

Григор Томов поздрави всички членове на УС и направи 

проверка на кворума. На заседанието присъстват 20 членове на 

УС. Заседанието е редовно и може да взема решения. 

Председателят предложи за протоколчик да бъде избрана 

Десислава Георгиева. Предложението се прие единодушно. 

Председателят прочете предварително обявения дневен ред по 

точки, както следва: 

1. Разглеждане на финансовият отчет за 2017 г. 

2. Обсъждане промени в Устава.  

3. Определяне членския внос, встъпителен членски внос и 

намаленията за 2019 г. 

4. Разни. 

Председателят подложи на гласуване предварително обявения 

дневен ред. 

Резултати от гласуването: 

Гласували: „за” – 20, „против” – 0 

Дневният ред се прие единодушно. 

Започна обсъждане по точка 1 - Разглеждане на финансовият 

отчет за 2017 г. 

Председателят даде думата на Жанета Вутова – гл. Счетоводител 

- ф-ма „Евроконсулт” ООД, която води счетоводството на 

Сдружението. 



Финансовите планове и отчети са направени съгласно всички 

изисквания, които трябва да спазва Сдружението. Всички 

задължения и отчисления са преведени. Запозна присъстващите 

членове със следните материали: Финансов план на Сдружението 

за 2018 г; Отчет на план за изразходване на средства от годишна 

вноска за стопанисване на дивеча през 2017 г; Финансов план и 

отчет на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – 

Роман”; Постъпили средства от членски внос 2017 г.; Постъпили 

средства от риболовни билети; План за изразходване на 

средствата от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 

2018 г. 

Бе направено предложение от Тихомир Христов – ЛРД Долна 

Кремена в плана за изразходване на средствата от годишната 

вноска за стопанисване на дивеча през 2018 г.  да се добави точка 

7 -  допълнителни стопански дейности. 

С 20 гласа „за” и 0 „против” УС  прие следното решение: 

1. В графа разходи да се допълни 7 т.  допълнителни стопански 

дейности. 

С това дебатите по т. 1  приключиха. 

2 точка - Обсъждане промени в Устава. 

Председателят даде думата на Георги Давидков - ЛРД Дърманци, 

които е в комисията за промени в Устава на Сдружението и 

направи  предложения за промени в Устава свързани с: 

регламентиране допълнителната стопанска дейност, отпадане от 

Сдружението на лица осъждани за умишлени престъпления от 

общ характер, възстановяване членството в Сдружението на 

отпаднали членове, редакционни и други. 

При прочита на чл. 21 ал. 3, която е нова при направените дебати 

има членове на УС, които не бяха съгласни с част от чл. 21 ал. 3, 



а именно:  заплащане на дължимия членски внос за целия 

период на прекъсване. 

Председателят подложи на гласуване чл. 21 ал. 3. 

 

С  18 гласа „за” и 2  „против” УС  прие чл. 21 ал. 3. 

Чл. 26 ал. 1 също се подложи  на гласуване от Председателя. 

Със  17 гласа „за” и 3  „против” УС  прие предложените промени 

в чл. 26 ал. 1. 

Останалите предложения за промяна в Устава на Сдружението се 

приеха единодушно от членовете на УС: 

Чл. 6 ал. 2 – нова:  Предмета на допълнителната стопанска 

дейност в Сдружение „ЛРД Мездра – Роман“ е: организиране и 

провеждане на курс „Млад ловец“,    подготовка и провеждане 

ловна стрелба и организиране състезания в стрелбищния 

комплекс, провеждане индивидуален и колективен лов за 

чужденци по решение на ЛРД в районите им,  дивечовъдна и 

рибовъдна дейност и други допълнителни стопански дейности, 

свързани с основния предмет на дейност. 

Чл. 12 ал. 1 добива следната редакция: Кандидатите за членове 

на Сдружението изразяват своето желание за това, с писмена 

молба и приложено свидетелство за съдимост на събрание на 

дружината и приемането им става в тяхно присъствие. 

Чл. 30 ал. 5 – нова: При получаване информация в Сдружението 

за осъждане, за извършено умишлено престъпление от  ОХ 

спрямо член на Сдружението, УС с решение изисква писмено от 

съответния член, представяне на Свидетелство за съдимост в срок 

от 14 дни, от връчване на искането. 

Чл. 21 ал. 2 т. в – нова: при непредставяне Свидетелство за 

съдимост изискано с решение на УС по чл. 30 ал. 5; 



 

Чл. 21 ал. 2 т. г -  добива следната редакция: на осъден за 

умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда  

/одобрено споразумение по гл. ХХІХ НПК/. 

 

Чл. 21 ал. 3 – нова: Членството в Сдружението се възстановява 

при отпадане причините за прекратяване на членството по чл. 21 

ал. 2 б. в и г – /т.е. представяне в ЛРД  на чисто свидетелство за 

съдимост/, заплащане на встъпителен членски внос и решение за 

приемане от Общо събрание на ЛРД.  

 

Чл. 26 ал. 1 – придобива следната редакция: Висш орган на 

дружината е общото събрание. Отчетно-изборно събрание се 

провежда на всеки четири години. Събранията на дружините са 

редовни, ако на тях присъстват повече от половината от 

членовете. 

 

В Чл. 20 ал. 5, Чл. 29  ал. 6 и  Чл. 30 ал. 1 вместо  „заместник 

председателят“  става „заместник председателите“. 

Чл. 31 ал. 1  т. 3 – придобива следната редакция: Назначава и 

уволнява от длъжност  след решение на УС,  и налага 

дисциплинарни наказания на щатните служители. 

 

                       т. 6 – остава текста: Разпорежда се с финансовите 

средства на Сдружението в рамките на утвърдения финансов 

план и решенията на УС, а текста: „ и докладва на всяко 

редовно заседание на УС за всички изразходвани и постъпили в 

Сдружението средства, считано от предходното заседание на УС“ 

- отпада.  

                       т. 8 – остава текста: Носи пълна отговорност за 

изразходваните средства на Сдружението, а текста: „ в 

нарушение на т. 7 от настоящия член, като възстановява същите в 

касата на Сдружението в срок от един месец от установяване на 

нарушението“ - отпада.  



 

Чл. 41 ал. 2 - остава текста: Регистърът на членовете на 

Сдружението включва: Трите имена, ЕГН, актуална снимка, № 

на ловен билет, № на членска карта, № на удостоверение за 

подборно ловуване, награди, отличия и наказания, данни за 

членство в ЛРД  - /приемане, преместване и забележки/,   № и 

дата на документа за заверка на членската книжка, а отпадат 

изискванията за: постоянен адрес, заемани изборни длъжностти, 

образование, месторабота, телефонен номер, № на удостоверение 

за придобито право на лов и № на удостоверение за придобито 

право на потборно ловуване.  

РЕДАКЦИОННИ: 

Чл. 28 ал. 1 т. 9 – започва с главна буква. 

Чл. 32 ал. 3 – отпада текста: „...подобий“.   

С това дебатите по т 2  приключиха. 

3 точка - Определяне членски внос, встъпителен членски внос и 

намаленията за 2019г. 

Георги Давидков – ЛРД Дърманци предложи членския внос за 

2019 година да се запази в сегашния размер на 35 лв; обсъждане 

промяна във встъпителния членски внос и за ловците над 

65години таксата да остане 50% от членския внос или в размер на 

20.00лв. 

Пешо Стоев – ЛРД Горна Кремена каза, че е против ловците над 

65години да заплащат половината такса от членския внос. 

С това дебатите по т. 3  приключиха. 

4 точка - Разни. 

Светлин Попов – Организатор по лова запозна присъстващите 

членове с постъпило писмо  по случай 120 годишнина на 



Национално ловно – рибарско сдружение „Съюз на ловците и 

риболовците в България”, което ще се проведе в гр. Карлово на 

30 юни 2018 г. 

В тази връзка Управителния съвет на НЛРС – СЛРБ утвърждава 

образец на ловна униформа за щатния апарат и Председателите 

на Сдруженията. 

След направените дебати единодушно УС  прие следното 

решение: 

1. Да бъдат поръчани 3бр. ловни униформи. 

Тихомир Христов – ЛРД Долна Кремена запозна присъстващите 

членове с потготовката на почетен знак, юбилейна значка и 

грамота във връзка с 80 годишния юбилей на Сдружението. 

С това дебатите по т. 4  приключиха. 

 

Заседанието бе закрито в 18 и 05 часа. 

 

 

 

Протоколчик: / п /                 Председател: / п / 

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

 


