
1 
 

Протокол №  121 
 

 
 

Днес, 25.06.2020 г. в ресторант „Родина” в гр.Мездра се проведе Общо 
събрание  /ОС/ на СЛРД „Мездра – Роман”.  

Събранието бе открито в 10.05 часа от председателя на сдружението   д-р 
Григор Томов.  

Председателя на сдружението напомни на присъстващите делегати за 
носене на маски и представи гостите на ОС, а именно инж.Васил Василев – 
Председател на НЛРС-СЛРБ и инж.Евгения Христова – член на УС и Директор ТП 
ДГС – ГР.Мездра. 

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

 Той предложи за преброители да бъдат двама делегати избрани: 
 
1. Стойчо Стоянов – ЛРД Люти брод 
2. Ивайло Илиев – ЛРД Курново 

 
   Светлин Попов предложи за преброители да бъдат трима делегати: 

1. Христо Михайловски – ЛРД Боденец 
2. Пламен Кръстарски – ЛРД Горна Кремена 
3. Ивайло Милов – ЛРД Ослен Криводол 

 
Двете предложения бяха подложени на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: 
 
Първо предложение – „ЗА” – 15 гласа и „против” – 41 гласа 
Второ предложение - ЗА” – 32 гласа и „против” – 24 гласа 
 

С 32 гласа „ ЗА” И 24 „ПРОТИВ” предложението  на Светлин Попов – ЛРД Царевец 
се приема. 

 
Преброители на ОС на СЛРД” Мездра – Роман” са: 

 
1. Христо Михайловски – ЛРД-Боденец 
2. Пламен Кръстарски – ЛРД-Горна Кремена 
3. Ивайло Милов – ЛРД-Ослен Криводол 

 
Председателят на Сдружението  предложи да се избере Мандатна комисия в 
следния състав: 

 
1.Весел Етугов – ЛРД-Долна Кремена - Брусен - Председател на комисията; 
2. Иван Петков – ЛРД-Радовене - Стояновци – член на комисията. 
3. Кръстьо Кръстев – ЛРД – Хубавене – член на комисията. 
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- Иван Петков – ЛРД-Радовене – Стояновци си подаде отвод от комисията.   

Светлин Попов – ЛРД-Царевец предложи на негово място Гриша Каменов – 
ЛРД-Елисейна.  
 

Предложенията бяха подложени на гласуване.   
  

        С 41 гласа „ ЗА” И 15. „ПРОТИВ” беше избрана мандатна комисия в 
състав: 
 

1. Весел Етугов – ЛРД-Долна Кремена - Брусен - Председател на комисията; 
2. Кръстьо Кръстев – ЛРД -Хубавене – член на комисията. 
3. Гриша Каменов – ЛРД-Елисейна – член на комисията. 

 
 
Беше извършено преброяване на делегатите от мандатната комисия. 
 
Председателят на мандатната комисия съобщи пред ОС резултатите от  

преброяването на делегатите. Според комисията ОС на СДРУЖЕНИЕ ”ЛОВНО-
РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО  ”МЕЗДРА – РОМАН” може да бъде проведено, тъй като 
от общо 56 избрани делегати присъстват всичките 56 делегати,  т.е  има 
необходимия кворум. 

 
 
Председателят на Сдружението д-р Григор Томов предложи за  

председател на ОС  Георги Давидков – ЛРД-Дърманци, и за протоколчик – 
Владимир Пенчев – ЛРД-Руска бела.  
          
        Имаше и предложение от Светлин Попов – ЛРД-Царевец  -  за председател на 
ОС  да бъде избран Иван Петков – ЛРД-Радовене - Стояновци, и за протоколчик – 
Десислава Георгиева. 
 
Предложенията бяха подложени на гласуване.  
 

 Първо предложение – „ЗА” – 19 гласа и „против” – 37 гласа 
 Второ предложение - ЗА” – 34 гласа и „против” – 22 гласа 
 

  
        В резултат на гласуването с 34 гласа „ ЗА” И 22 „ПРОТИВ” за председател на 
ОС  бе избран   Иван Петков ,  а за протоколчик на ОС – Десислава Георгиева. 
 

       Председателят на Сдружението д-р Григор Томов даде думата на 
председателя на  Общото събрание  г-н Иван Петков. 
 
     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.. 
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Председателят на ОС Иван Петков 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 за дейността на Сдружение „ ЛРД Мездра – Роман” за периода 2019 – 
2020 година; 

2. Отчет на контролната комисия за 2019 – 2020 година; 
3. Приемане на финансов план на сдружението за 2020 година; 
4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за 

стопанисване на дивеча през 2020 година; 
5. Определяне размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови 

ловци и намаленията за 2021 година; 
6. Промени в състава на ръководството на Сдружението; 
7. Разглеждане постъпили жалби срещу решения на УС и Контролната 

комисия. 
 
      Дневният ред е бил приет от УС, поставен е бил на табло в офиса на 
22.05.2020г., публикуван е по кабелната телевизия от 22.05.2020г. до 28.06. 
2020г.., качен е и в сайта на Сдружението. 
 
     Председателят на ОС Иван Петков даде думата на присъстващите 
делегати за предложения по дневния ред. 
 
       Думата поиска  Светлин Попов – ЛРД Царевец, които предложи шеста 
точка да бъде променена на:  „Приемане на решение за предсрочно 
освобождаване на Председателя на Сдружението и избор на нов 
Председател”. 
     Светлин Попов  обоснова за предложението си, а именно: 
 
1. Отношението на председателя към работещите в офиса на Сдружението 

е обидно, с изключение на отношението към ловния надзирател. 
2. На заседание на УС председателят обиди членовете на дружината от 

Очин дол, като ги нарече олигофрени. 
3. Подписва в присъствения списък членове на УС, които не присъстват на 

Управителен съвет. 
4. Стопанисването на храстореза е при Председателя на Сдружението от 

късна пролет до късна есен да си върши работа с него. 
 

- Цветелин Цветанов – ЛРД Камено поле – направи изказване, че събранието не 
е отчетно -  изборно. Предложи шеста точка да отпадне от дневния ред, 
защото не е съобразено с Устава на Сдружението. 

- Йордан Гергов – ЛРД Ребърково – Крета направи следното изказване:  Такава 
точка не е гласувана на Управителен съвет, нека тези, които са присъствали на 
УС, да кажат. Това е манипулация разбирате ли? Д-р Томов, че трябва  да 
бъде сменяван, трябва да бъде сменяван, но това е отделна тема. Тука става 
въпрос за фалшификация. Този човек, които иска да го сменява, да стане с 
достойнство и да каже. Ние искаме на УС да сложим тази точка, защото и да 
изброи мотивите, които каза Светлин Попов, ние в момента решаваме 
проблеми и интриги между Светлин Попов и Григор Томов, а не решаваме 
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проблеми на Сдружението. Нека тия, които са били всички на УС да станат и 
както аз казвам, че такава точка нито е предлагана, нито е разглеждана. 
Позволим ли най – долното ниво да манипулира, всичко отива по дяволите. 
Тука няма никаква честност, Ние затова ли сме се събрали тук да се 
манипулираме, не е гледана такава точка и моля, предлагам г – н 
Председател, всички, които са били на този Управителен съвет, да станат пред 
всички тук делегати на конференцията и да кажат: да или не, защото не е 
гледана такава точка, ако беше гледана, ще Ви кажа, щеше да я разискваме 
най – малко 30 – 40 минути и Управителния съвет щеше да продължи един час 
най – малко. Не е било това, това е добавено след това. Това е манипулация, 
това е преврат и не е законосъобразно. Утре  ще се атакува и това решение, 
което ще се вземе. 

- Веселин Тодоров – ЛРД Долна Кремена – Брусен  - Едни от Управителния 
съвет казват, че е гласувана тази точка други, че не е. Протокола от 
Управителния съвет е подписан от Председателя на Сдружението и 
протоколчик. Питам как Председателят на Сдружението се е подписал? 

- Тихомир Христов – ЛРД Долна Кремена – Брусен – Колеги, бях решил да 
наблюдавам, тъй като нямам право на глас днес. Да видя как ще се развият 
нещата, колко имаме съвест и морал. Ние тук, като ловци от Мездра и Роман, 
познаваме се от много години. Ако манипулирането, лъжата, стрелбата, удари 
под кръста са типични и приложими само в българската политика, мисля че ние 
не сме се събрали да правим политика, не сме се събрали да се борим за 
власт, знаете че в ръководството на Сдружението и дружините няма 
възнаграждение,  ние сме на доброволна структура на единомишленици и,  дай 
Боже, на хора, които си единодействат. Аз не съм присъствал наистина на 
Управителния съвет , на който е гласуван дневният ред, както е по закон, за да 
бъде обявен и публикуван, за да бъде всичко законно и както и да е. Но не 
винаги, колеги, законността е най-правилното нещо, виждате,  че и в момента в 
България има закони, но те са приети от най-ниската част / прослойка / в 
нашето общество в момента - политиците. Депутати, които цял народ ги мрази. 
Затова Ви питам, има ли етика и морал? Не съм присъствал на заседанието, 
но след като прочетох в интернет дневния ред, ми направи впечатление и още 
на другия ден се обадих на Деси Георгиева от Сдружението. Вие я познавате, 
приятели сме, и я попитах какво става, и каква е тази точка, какво ще сменяме? 
Тя ми обясни, че се е наложило,  тъй като има нови приети председатели на 
дружини, които не са членове на Управителния съвет, и може би е нарушено 
правото на тези дружини да имат представителност в УС. Точно така, както сме 
го коментирали и преди. Деси ми отговори, че тази точка я нямаше и под 
настояване на Стефан Красимиров я добавихме, и след това Григор Томов 
подписа протокола. Съжалявам, със Стефан Красимиров не мога да кажа, че 
сме били големи приятели, но сме си дружки,  недопустимо е такова нещо. Ако 
има морал в нас,  даже аз и сега бих предизвикал избор. Не съм против да 
сменим Григор Томов, знаете,  че аз в момента не разговарям с него точно 
поради причина, че той допусна грешки,  които засегнаха нашата дружина и 
лично мен, но не може да се прави така. Достойното нещо щеше да бъде и го 
предлагам така: 

- Г – н Томов ние сме загубили Вашето доверие, ако имате чест,  моля Ви 
напуснете ръководството на Сдружението.  
Аз съм убеден,  тъй като г- н Томов ми е приятел, че той има чест и 
достойнство и ще си даде оставката, даже и сега може така да го направи, но 
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по този начин знаете,  в мафията за такова нещо какво се прави – реже се 
главата веднага до кръста. Знам,  че Стефан е един от претендентите да 
заеме местото му. Как този човек ще дойде да ме управлява, като има такива 
методи на работа. Това е недопустимо,  аз Ви го говоря от човешка гледна 
точка,  не от правна юридическа и сега ще се състезаваме кой го е написал в 
дневния ред, не го ли е написал, гласувано ли е,  не е ли, това е дребнотемие 
и е глупаво,  излагаме се и аз се срамувам да съм тук да коментирам тези 
неща. Затова и напусках УС и не винаги дочаквах до края на УС. Считам, че 
всички сте интелигентни, умни и образовани и грамотни хора. Пазете честта си 
и достойнството си. Едно време хората са мрели за това. Така,  че да си 
извърви дневния ред, ако Григор го чете или Иван,  който води събранието,  
постави го Иване въпроса така:  

- Григоре, ако си мъж,  дай да вземем да гласуваме, да видим кой е за теб и не 
е, точка, и да спрем да коментираме тази история с дневния ред. 
Защото все повече и повече затъваме в дребнотемие и ще си кажем силни 
думи и ще се окаляме всичките и ще си излезем обидени от тази конференция. 
И много хора си задават въпроса, защо ходим на лов, какво правим , така и 
така няма дивеч, няма организация, не сме и приятели караме се, ми какво да 
правим,  ми да се самоликвидираме. 
Недопустимо е , приказвам Ви от душа, това което го каза и Данчо Гергов,  
всеки да погледне вътре в себе си и да погледне нещата, защото в момента 
никой не иска да сменя д-р Томов, в момента просто трябва да се махне 
председателя от любов към скандалите, от любов към интригите, от борба за 
власт е, то това е и аз да бях на негово място,  и Иван да беше, и Кардаша да 
беше,  други ще се намесят и пак ще го свалят. Аз знам, че Вие не сте врагове 
на Григор , Вие искате неговото място,  това също е жалко. Съжалявам, ако 
някой съм обидил,  не е умишлено,  замислете се, помислете малко,  не 
бързайте и тогава да вземем решение. Заради тия мръсни неща аз напускам и 
няма да присъствам на такива официални събития и форуми. Срамувам се от 
това нещо. Справедливостта, честността и морала на човека ни крепи и ни 
прави хора,  иначе.... Благодаря Ви! 
 
       След изказването на Тихомир Христов – ЛРД Долна Кремена – Брусен 
думата взе д-р Григор Томов,  който направи следното изказване: 
 
       Колеги, за да продължи нормално нашата конференция, благодаря на г-н 
Христов, че ме призова да си подам оставката, приемете,  че я подавам в този 
момент. Оставам като член на Управителния съвет,  там вече не можете да ме 
лишите,  на който съм член, на Управителния съвет. Така че приемете,  че съм 
си подал оставката. Ще помоля обаче,  понеже съм много огорчен от всичко 
това, което видях, ако може един от заместниците ми да прочете отчетния 
доклад. 
  Благодаря Ви! 
  След това д-р Григор Томов напусна залата. 
 
  Иван Петков  даде думата на Десислава Георгиева. 
  Десислава Георгиева направи следното изказване: 

- Обади ми се Тихомир Христов, точно това ми бяха думите – има председатели,  
които не са в Управителния съвет,  и трябва да влязат в него. Това е по тази 
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шеста точка прословута. Оттам нататък нито съм казвала, че тази точка я не е 
имало,  нито каквото и да било. Просто това е недопустимо. 

 
- Гриша Митов – ЛРД Елисейна – На Управителния съвет  я имаше. Не знаете за 

какво вдигате ръка на УС. 
 

- Веселин Цолов – ЛРД Долна Кремена – Брусен – Виждам какво става и затова 
предлагам Йордан Гергов, които е заместник- председател да дойде и да 
прочете доклада на д-р Томов, защото д-р Томов си излезе и излизайки, обиди 
присъстващите делегати с нецензурни думи. Аз съм от 1998г. в Управителните 
съвети и една от причините да си отиде Генади Събков е поради злоупотреби 
и на негово място да дойде д-р Томов, като председател на Сдружението,  и 
поради тези причини Данчо Гергов да дойде и да прочете доклада на д- р 
Томов, защото се излагаме и пред инж.Васил Василев - председател на 
Националното сдружение. 

 

- инж. Евгения Христова – чл. на УС  -  Редно е и аз,  и гостът от НЛРСБ –СЛРБ 
да вземем отношение, и вече да продължите както решите. Измина една тежка 
година по отношение на африканската чума по свинете , но тежка казвам в 
кавички , защото всичко свързано с отчетност, документация,  за Вас е тежко, 
но въпреки всичко за вас не е било никога по-лесно. Получихте пълно 
съдействие от горското стопанство за комплекти, за изпращане на пробите в 
София , лично аз Ви носех пробите за трихинелоза във Враца. Въпреки това 
проблемът на Ловно Сдружение „Мездра – Роман” не е от сега,  аз го виждам в 
три неща: 
1. Властен Председател. 
2. Служители, които не поемат никаква отговорност за работата,  която  
вършат в Сдружението. 
3. Абсолютен ненужен многоброен Управителен съвет. Със служителите  
трябва да се назначи Ловен организатор, които да поеме цялата отговорност, а 
Председателят да има представителна функция. Всеки гледа от неговата 
камбанарийка.  Емоционално решение не се взема, за да има ефект. Аз лично, 
като Директор на горското стопанство, винаги съм оказвала съдействие, но ще 
бъда по-отговорна и към моите задължения и Вашите права. Всеки да си 
спазва задълженията. 

- Инж. Васил Василев – Председател на НЛРСБ –СЛРБ  - Уважаеми колеги, аз 
не съм идвал на Ваши събрания, но виждам, че има много наслоено 
напрежение между Вас. Един ръководител не може да бъде харесван от всички 
и така, както ОС е дало доверие и е гласувало председател д-р Томов преди 
няколко години, е нормално, когато мнозинството от Вас счита , че той не 
върши добре работата си, да поискате нов Председател. Много е важно как се 
прави това, защото аз съм съгласен и впечатлен от изказването на колегата 
/Тихомир Христов/ , който призова да запазим честта във взаимоотношенията 
си. Явно е,  че има съмнения как е свикано това общо събрание. По закона и 
Устава имат механизъм с една трета от членовете на Сдружението, които 
желаят промяна,  с писмено искане да свикат ОС, независимо от решението,  
което ще вземе Управителният съвет. Дали ще се обжалва този кворум, или 
не, това също не мога да кажа. Давам пример със Сдружението във Велики 
Преслав, може да се окаже, че Вашето Сдружение е с блокирани сметки в 
следващите 2 или3 години,  докато не излезе съдебното решение. Две трети от 
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присъстващите в залата желаят смяна на ръководството.  Д- р Томов си тръгна 
обиден и няма да съдейства на събранието, но така или иначе трябва да 
вземете разумно решение как да продължи  организационния живот на Вашето 
Сдружение. Призовавам Ви да работите разумно,  да загърбите емоциите, 
мъдро да вземете решение как да върви работата на  Сдружението напред и 
нагоре. По отношение на УС е изключително трудно да се работи с многоброен 
управителен съвет. Призовавам Ви да проведете ОС с разумен тон , така или 
иначе оставката на д-р Томов е факт, да изберете член на  УС, който да 
довърши мандата на Управителния съвет. Този,  които ще бъде избран сега, 
ще бъде преизбиран и следващата година, ако се справи сега, защото такъв е 
принципът, и пожелавам успех във вашата работа. 
 

       Иван Петков каза, че ако преди три години си бяхме оставили две плюс две 
години мандатност, сега това нямаше да се случва. 
 
- Стефан Красимиров  - секретар на Сдружението – Бях засегнат лично от 

Тихомир Христов  и ще кажа следното: Това твърдение , че не е имало такава 
точка в Управителния съвет,  е невярно. Имаше предварително подготвен 
дневен ред, написан на лист, който Деси беше подготвила и беше даден в 
Управителния съвет, и беше прочетен, които не е чул, е друг въпрос. Не мога 
да приема да ме обвиняват в манипулации или във фалшификации , никога не 
съм правил такова нещо и не бих си позволил да го направя. Не съм такъв 
човек, които ме познават, знаят това. Така че това обвинение не го приемам. 
По отношение на дневния ред, в момента имаме подадена оставка. Тази точка 
в дневния ред беше с цел да влязат председателите на дружини, които са 
новоизбрани, а не са членове на Управителния съвет. Както е на Типченица, 
както е на Караш и на други дружини, имаше хора, които са избрани преди това 
и не са членове на УС. Идеята беше тези хора да влязат в УС, нищо повече, 
впоследствие възникнаха други идеи, но това не променя нещата, че точката 
беше приета и беше гласувана в този вид – Промени в състава на 
ръководството на Сдружението. По отношение на момента, който се получи, че 
имаме подадена оставка,  във всички случаи трябва да се пристъпи към избор,  
тъй като Сдружението не може да остане без председател. По отношение на 
възможността да бъде обжалвано, може да бъде заведен иск в срок от един 
месец от решението на събранието в съда за отмяна на това решение. 
Подаденият иск обаче не спира изпълнението на решението , което е 
конститутивно и влиза в сила веднага, и председателят си изпълнява 
функциите,  може да подписва,  докато съдът не реши, че е незаконно избран. 
След което ще има нов избор. Така че няма да възникне проблемът,  който г-н 
Василев постави. Надявам се да няма излишни разделения в самото 
Сдружение. При това положение, в точката промени в състава на 
ръководството да бъде включено не само избор на нови членове на УС , но и 
евентуално и избор на председател. Благодаря Ви! 
   

- Георги Давидков – ЛРД Дърманци – Колеги, аз мога да кажа, че съм един от 
най-старите членове на УС и помня много от отдавна, и честно казано, не съм 
присъствал на такова ОС. Аз бях един от първите, който след спор с 
председателя казах, че вече няма да бъда и заместник-председател, и член на 
УС. Спор,  обсъждано ли е на УС, или не е, аз приемам, че е било написано , 
приемам,  че е било дадено на Григор, той го е прочел, приемам, че после е 
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записано като такава точка в дневния ред. Никой от Вас не стана да каже 
обсъждахме и решихме, че на ОС ще включим тези председатели, както и да е, 
приемам, че е правилно, но ако го бяхте обсъдили, щяхте да прецените и 
останалите неща. Имахме четири-пет дружини, при които председателите 
поради неявяване на УС отпаднаха, и да вземете решение на УС и да поискате 
тези дружини, защото в Устава е записано - член на УС не е председателят на  
дружината, а представител на дружината, който се утвърждава на ОС. И 
напълно щях да подкрепя сега двамата,  които не са избрани от останалите 
дружини,  да попълниме състава. Пита се, Стефан Красимиров е юрист, защо 
оформихте така шеста точка, а не е записано допълване състава на УС, а в 
ръководството. Вярно е,  че ръководство е и УС, защо не го оформихте както 
трябва, това не е случайно. Каква организация беше създадена, какво се прави 
вчера, онзи ден, колко пъти обиколихте председателите на дружините, за да 
стане тази промяна. Светлине,  има едно,  се казва етика в отношенията, ти 
довчера работи тази работа и днес ти си организаторът на тази работа. 
Предлагам тази точка да отпадне от дневния ред. 
     
Бяха оформени две предложения: 
     
1. Отпадане на точка шест от дневния ред. 
2. Шеста точка да остане в дневния ред. 

 
Водещият на ОС въдворява ред в залата и подлага на гласуване. 
 
 
Първо предложение – „ЗА” – 19 гласа и „против” –    33 гласа 
Второ предложение - ЗА” – 33 гласа и „против” – 19 гласа 
 

  
        С 33 гласа „ ЗА” И 19 „ПРОТИВ” шеста точка остава в дневния ред на ОС. 
 
          

Председателят на ОС предложи за гласуване дневния ред по начина, по  
който е прочетен.  

 
 Резултати от гласуването: 
 
 С 41 гласа „ ЗА” И 0 „ПРОТИВ”  дневният ред бе приет. 
 
Иван Петков предложи да се избере комисия по избора от трима членове. 
 
Предложения: 
 
Светлин Попов – ЛРД-Царевец – Председател 
Ивайло Петров – ЛРД-Караш  
Васко Георгиев – ЛРД-Крета 
 
Резултати от гласуването: 
 
 С 49 гласа „ ЗА” И 0 „ПРОТИВ”  беше избрана комисия по избора. 
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1. По първа точка водещият на ОС Иван Петков каза, че предлага  
предложението на д-р Томов, Йордан Гергов , като заместник-председател на 
Сдружението да прочете Отчетния доклад -  Отчет за дейността на Сдружение „ 
ЛРД Мездра – Роман” за периода 2019 – 2020 година; 

 
      Весел Етугов – ЛРД-Долна Кремена – Брусен – взе отношение по първа точка 
от дневния ред. 
    Това е отчет за дейността на Сдружението. УС има пет заместник-председатели 
и някой от тях да стане да прочете доклада,  или секретарят.  
 
    Председателят на ОС даде думата по ТОЧКА ПЪРВА  от дневния ред на 
секретаря на Сдружението,  който изнесе: 
 
      Отчет за дейността на Сдружение „ ЛРД Мездра – Роман” за периода 2019 – 
2020 година  /приложен към настоящия протокол/. 
 
   Водещият на ОС даде думата на делегатите за изказване. 
 
      Нямаше желаещи за изказване, поради което председателят на ОС подложи на 
гласуване следния проект за решение: 
 
1.1. Приема отчета за дейността на Сдружение „ ЛРД Мездра – Роман” за  
периода 2019 – 2020 година,  и освобождава от отговорност членовете на УС и 
Председателя на  Сдружението д-р Григор Томов. 
 
 

С 40 гласа „ ЗА” И 0 „ПРОТИВ” предложението се прие. 
 
 
 
          По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред - Отчет на контролната комисия за 2019 – 
2020 година -   

 
-      Думата бе дадена г-н Хитомир Петков - Председател на Контролната 

комисия  /КК/, който прочете отчета на КК за 2019 – 2020 година. 
 
 

 
     Гласуване -  Приемане на  отчета на Контролната комисия за 2019 – 2020 
година. 
  

С 44 гласа „ ЗА” И 0 „ПРОТИВ” предложението се прие. 
 

2.1 Приема отчета на КК за 2019 – 2020 година. 
 
По ТОЧКА ТРЕТА - Приемане на финансов план на сдружението за 2020 година. 
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Думата беше дадена Весел Етугов – ЛРД-Долна Кремена – Брусен , който каза, че 
е упълномощен от Ловно – рибарската дружина Долна Кремена – Брусен да 
постави следния въпрос пред ОС: 

 
-      Става на въпрос за язовира в с.Долна Кремена, който е общинска  

собственост, охраняем е, годен е за зарибяване и Сдружението може да провежда 
различни мероприятия на него. Съгласно чл. 15 е от ИАРА , Общинският съвет в гр. 
Мездра може да предостави безвъзмездно за ползване язовира на Сдружението и 
може да възложи на ЛРД-Долна Кремена-Брусен да го охранява, затова във 
финансов план ОС да подкрепи тази идея и трябва да се отделят някакви средства, 
примерно за почистване, ремонт на кранове и др. Предложението е,  ако ОС 
възложи на УС да кандидатства пред община Мездра, Общинският съвет с тяхно 
решение да предостави язовира на Сдружението, след което УС да вземе решение 
как точно да се управлява и с какви средства.  

 
- Иван Петков – председател на ОС, изказа мнение, че Сдружението има горчив  
опит с друг язовир и че това предложение по-скоро трябва да отиде към 
следващата точка -Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска 
за стопанисване на дивеча през 2020 година.  

 

 
3.1.     Приема финансов план на Сдружението за 2020 год. 

 
С 40 гласа „ ЗА” И 0 „ПРОТИВ” предложението се прие. 

 
 
 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
     Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване 
на дивеча през 2020 година   

 
 

Иван Петков – Председател на ОС каза, че на УС  проектът е обсъждан и предложи 
Общото събрани да упълномощи УС да вземе решение относно годишната вноска 
за стопанисване на дивеча през 2020 година. Предложи УС да вземе решение по 
предложението на Весел Етугов във връзка с язовира в Долна Кремена. Иван 
Петков даде думата на Жанета Вутова – представител на счетоводната къща, 
обслужваща Сдружението,  да прочете проекта на плана за приходите и разходите 
от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2020 година . 

 
 Жанета Вутова каза на присъстващите делегати, че проекта на плана е  
обсъждан на последния УС и запозна присъстващите делегати, като даде 
разяснения по него. 

 
 

4.1    Приема  план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване 
на дивеча през 2020 година . 

 
С 33 гласа „ ЗА” И 0 „ПРОТИВ” предложението се прие. 
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ПО ТОЧКА ПЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
     Определяне размера на членския внос, встъпителния членски внос за  

нови ловци и намаленията за 2021 година. 
 
   Поставено бе за разглеждане предложението на УС размерите на членския  

внос, встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2021 година да 
останат същите от предходната година. 

 
 

Председателят на ОС даде думата за изказвания и други предложения. Такива 
нямаше.   
След това г-н Иван Петков  подложи на гласуване  предложението на УС – 
размерите на членския внос, встъпителния членски внос за нови ловци и 
намаленията за 2021 година да останат същите от предходната година. 

 
С 45 гласа „ ЗА” И 0 „ПРОТИВ” предложението се прие. 

 
 
ПО ТОЧКА ШЕСТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
 
      Весел Етугов – ЛРД-Долна Кремена – Брусен призова Председателя на  

НЛРС – СЛРБ да обясни новоизбрания председател за какъв мандат ще бъде. 
Дали до изкарване на мандата на сегашния, или за четири години. 
 
-        Васил Василев -  Председател на НЛРС – СЛРБ – Мандатът на УС не е  
изтекъл, Вие сте ги избрали 2017г. с мандат от четири години, т.е. изтича 2021г., 
ако по време на мандата се прекратят правомощията на някои от членовете, т.е. 
член на УС или Председателят на УС отпаднат поради една или друга причина,  
било поради подаване на оставка или невъзможност да си изпълняват 
задълженията,  ОС трябва да попълни състава на УС , който работи до изтичане 
на мандата. Тоест този човек, който сега Вие ще изберете за Председател, той ще 
изпълнява правомощията си до ОС на следващата година. Оттук нататък, през 
следващата година може да му се гласува доверие за нов четири годишен мандат. 
Каза също, че в Устава има много пропуски. 

 
-     Тихомир Христов – ЛРД Долна Кремена – направи предложение да се  
гласува един от заместник-председателите да изпълнява  функциите на 
Председател до края на мандата и да се гласува устната оставка, а догодина, 
когато си дойде времето за гласуване, тогава да се избере отново председател на 
Сдружението. 

 
  Председателят на ОС подложи на гласуване устната оставка, подадена от  

Председателя на Сдружението д-р Григор Томов.  
 

        Резултати от гласуването: 
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 С 30 гласа „ ЗА” И 15 „ПРОТИВ”  беше приета устната оставка на 
Председателя на Сдружението д-р Григор Томов. 

 
 

     Светлин Попов – ЛРД Царевец си подаде отвод като председател на  
комисията по избора . Председателят на ОС предложи Иван Славейков за 
председател на мястото на Светлин Попов. Предложението беше подложено на 
гласуване. 

             Резултат:  27 гласа „ ЗА” И „1 „ПРОТИВ” 
 
 

 Поради възникнали спорове за кворума , Иван Петков предложи за 
прегласуване на Иван Славейков за председател на комисията по избора, като 
преди това мандатната комисия провери кворума. 

 
      Преброяване на делегатите от мандатната комисия в 12.28 часа за  

определяне на кворум.   
     
      Председателят на мандатната комисия Весел Етугов съобщи на  

присъстващите  делегати, че има кворум от 47 делегати.  Напомни на 
присъстващите членове на ОС, че се гласува със „ ЗА” и „ПРОТИВ”. 

 
 
         Иван Петков - председател на ОС, предложи за прегласуване кандидатурата 
на Иван Славейков за председател на комисията по избора. 

 
Резултати от прегласуването:  
 
        33 гласа „ ЗА” И „1 „ПРОТИВ” 

 
Иван Славейков беше избран за Председател на комисията по избора. 
Комисията по избора е в следния състав: 
 
1. Иван Славейков – ЛРД Хубавене – Председател 
2. Васко Георгиев – ЛРД Крета – член 
3. Ивайло Любомиров – ЛРД Караш - член 
 
  
Комисията по избора се събра и обяви, че съгласно Устава гласуването ще 
бъде  тайно, и разпореди изготвянето на бюлетини.    

 
      Думата получи Цветелин Цветанов – ЛРД Камено поле – който каза,че 
Председателят на УС ,както и целия състав на УС, подлежат на вписване в 
търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Това се прави в Агенцията  по 
вписванията. За да се направи това, трябва да се приложи протокол от ОС. 
Като всички взети решения трябва да съответстват на Вашия устав, обявената 
покана и да се докаже,че съгласно Устава и ЗЮНЛЦ всичко е спазено. Каза 
също, че в Устава думата ръководство не се съдържа никъде,  има ОС, УС и 
Председател на УС. Каза, че не може да правят избор, защото членовете на 
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УС си изпълняват задълженията до 2021г. и има само подадена устна оставка,  
и тя е подадена като Председател, а не като член на УС. Тоест няма 
непопълнени места в УС и единственото, което може да се направи, е да се 
упълномощи член на УС, който да изпълнява функциите на Председател на 
Сдружението до 2021г. 
 

- Стефан Красимиров – Броят на членовете е 32 ,  когато са избирани през 
2017г. , в момента поради отпадане съставът е останал от 27.Тоест може да се 
попълни до 32 бр., а не говорим за нов УС. 

- Тихомир Вутов – ЛРД Кален – направи предложение УС да остане в състава,  в 
който е сега. 
 
След направените  дебати имаше две предложения: 
 
1. Да се попълни УС. 
2. Да остане в състава, в който е сега. 

 
   На гласуване бе подложено първото предложение. Резултати от гласуването: 
„ЗА” - 9 гласа, ПРОТИВ - 38 
 
 Резултатите от гласуването показаха, че УС остава в същия състав и 
няма да бъде допълван с нови членове. 
 
 
Председателят на ОС даде думата за предложения за нов Председател на 
Сдружението. 
 
- Гриша Митов – ЛРД-Елисейна – Предложи Стефан Красимиров  

 
- Тихомир Вутов – ЛРД-Кален – направи две предложения: 

 

1. Някой от заместник-председателите да стане председател. 
2. Ако не искат, тогава да се избира човек. 

 
- Николай Панчев – ЛРД-Лик -Дърманци  - предложи Йордан Гергов,  който е 

заместник-председател на Сдружението,  да бъде избран да изпълнява 
длъжността Председател до избора през 2021г. Мандата на новоизбрания 
Председател на Сдружението да бъде до избора през 2021г. 
 
Председателят на ОС Иван Петков даде почивка и подкани комисията по 
избора да направят бюлетина с двамата кандидати и урна за гласуването. 
  
   Йордан Гергов – ЛРД - Ребърково – Крета – Направи изказване, като каза, че 
хубавото е,  че са две кандидатури и двамата кандидати сме от една дружина , 
нека да кажем кой какво мисли да прави в тези девет месеца. Разбирам, че 
всичко е предрешено, моето име е намешано. Не ми дават да си направя 
отвод,  иначе ще го направя, не искам да постъпвам  като доктора. Ако няма 
някакво състезание преди избора,  аз си правя отвод. 
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    Председателят на ОС Иван Петков напомни , че изборът е започнал и не 
може да се правят изказвания и да се дава отвод. И напомни, че се гласува с 
делегатска карта, подписва се на списъка, в бюлетината се зачерква с хикс или 
ве /отметка/ пред името на съответния кандидат и после се пуска в урната. 
    Председателят на комисията по избора показа на присъстващите делегати 
урната, за да се уверят, че е празна. 
 
 
    Стефан Красимиров -  Направи изказване, като каза, че Управителният 
съвет ще бъде органът, който ще управлява. Той заяви:  Няма по никакъв 
начин да влияя на решенията на УС  и ще бъда пръв сред равни.  
 
 

Делегатите  гласуват в този момент. 
 
 
 
   След приключване на избора,  председателят на ОС Иван Петков даде 
думата на Председателя на комисията по избора да огласи резултатите от 
избора. 
 
Протокол за проведени избори за Председател на СЛРД”Мездра – Роман” . 
 
Общ брой гласували - 46 делегати. 
Валидни бюлетини – 44 броя 
Невалидни  - 2 броя 
 
Съгласно член 29, ал. 5 от Устава на Сдружението, за избрани се считат 
онези кандидати които са получили най-голям брой гласове, но не по- малко 
от половината от плюс един от присъстващите делегати, които имат право 
да гласуват. Краен резултат: 
 
 
„За” Стефан Красимиров – 29 делегати 
 
„За” Йордан Гергов – 15 делегати 

 
Невалидни два броя. 
 
Избран за Председател на Сдружението: Стефан Красимиров Стефанов. 
 
   Водещият на ОС Иван Петков благодари на Председателя на комисията  

по избора и поздрави новоизбрания  Председател на СЛРД”Мездра – Роман”, след 
което даде думата на Васил Василев – Председател на НЛРС – СЛРБ. 

 
- Г -н Василев  пожела успех на г-н Красимиров, като каза да не допуска 

разединение в състава на  сдружението. Обърна внимание на стопанисването 
на дивеча, като каза,  че занапред ще се отстрелват все по-малко диви свине, 
затова  да се обърне внимание на останалия дивеч – заек, сърна, и да се 
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регулират хищниците. Да се обърне внимание на разселването и когато се 
разселват  птиците,  предварително да се адаптират. 

 
- Тихомир Вутов – ЛРД Кален попита г-н Василев, защо не се намалят цените за 

разрешителните за лов на дива свиня? 
 

- Г-н Василев обясни защо са такива цените на разрешителните за лов на дива 
свиня. 

 

- Думата получи Стефан Красимиров, който се обърна към гостите Васил  
Василев и Евгения Христова  и към ОС. Той  благодари на присъстващите 
делегати,  които са гласували за него, както и на тези,  които не са гласували за 
него. Новоизбраният председател каза,  че няма да допусне разделение в 
сдружението и че ще направи всичко възможно то да върви напред и нагоре. 
Всички решения ще бъдат вземани колективно и целта е Сдружението да стане 
водещо и за пример не само в Северозапада, но и в цяла България. 
 

 

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

          Общото събрание констатира, че няма постъпили жалби срещу решения на 
УС и Контролната комисия. 

 
       След това, поради изчерпване на дневния ред, председателят на ОС закри 
заседанието на Общото  събрание на СЛРД ”Мездра – Роман”  в 14.10 часа.  
 
 
 
Неразделна част от този протокол са приложения от № 1 до № 9 както следва: 
 
 
 
 

1. Справка за подновилите членството си в Сдружението към29.02.2020г. 

2. План и отчет за изразходване на средствата от годишната вноска за 

стопанисване на дивеча през 2019г. 

3. Справка за наличните средства по дружини към 29.02.2020г. 

4. Разселени фазани 2019г. 

5. Справка за използвани разрешителни за дива свиня за сезон 2019 – 2020г. 

6. Справка приходи от риболовни билети 2019г. 

7. Финансов план и отчет за 2019г. 
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8. Отчет за дейността на СЛРД”Мездра – Роман” за периода 2019 – 2020г. 

9. Отчет на КК за 2019 – 2020г. 

 
   
 
 
    Настоящият протокол е съставен и на базата на аудио запис от заседанието на 
ОС проведено на 25.06.2020г. 
 
 
Председател на ОС:  / п / 

                   / Иван Петков / 
 
Протоколчик: / п / 
        
                          / Десислава Георгиева /                                                                    
 
 
Председател на СДРУЖЕНИЕ „ЛРД - ”Мездра-Роман”: / п / 
 
                                                   /Стефан Красимиров / 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 


