
Протокол №  93 

От заседание на УС, проведено на 27.04.2017г. в офиса на   Сдружението  

 

 

При откриване на заседанието председателя на сдружението д-р Григор 

Томов поздрави всички членове на УС и направи проверка на кворума.На 

заседанието присъстват 19 члена на УС. Заседанието е редовно и може да 

взима решения. 

Председателят предложи и прочете предварително обявения дневен ред 

по точки,както следва: 

За протоколчик да бъде избрана Десислава Георгиева. Предложението 

беше прието единодушно. 

 

1т.Отчет на Председателя на Сдружението. 

2т.Предложения за промени в Устава на Сдружението. 

3т.Предложение за промяна на членския внос. 

4т.Предложения за комисии за общото събрание. 

5т.Разни. 

Председателя предложи на гласуване предварително обявения дневен 

ред. 

Резултати от гласуването: 

Гласували: „за” – 19, „против” – 0 

Дневният ред се прие единодушно. 

Започна обсъждане по точка 1 - Отчет на Председателя на Сдружението. 

След като Председателя прочете Отчета на Сдружението започнаха дебати 

по плана и разходите. 



Бе възложено на Главният счетоводител Жанета Вутова да изготви 

финансов план за 2017година. 

Веселин Петров Динков си тръгна в 17 и 05часа. 

С това дебатите по т.1 бяха приключени. 

2т. Предложения за промени в Устава на Сдружението.  

Стефан Красимиров запозна присъстващите с промените в Устава,които 

бяха разгледани ,дебатирани и гласувани на 26.04.2017г. от комисията за 

промени в Устава на Сдружението. 

По време на дебатите от членовете на Управителния съвет имаше и против 

промените,а именно Пешо Стоев- Председател на ЛРД Г.Кремена и Иван 

Петков- Председател на ЛРД Радовене –Стояновци.Във връзка с броя на 

членовете в УС. 

Секретаря на Сдружението Весел Етугов предложи Зам.Председателите и 

Секретаря да са членове на УС. 

Решението бе подложено на гласуване. 

Предложението се прие единодушно. 

Гласували:  „ЗА”- 18, „против” – 0 

Бе подложено на гласуване изменение в чл.29 /1/ и /3/ 

/1/ УС е в състав от 9 членове. 

/3/Председателите на дружините участват в заседанията на Управителния 

съвет със съвещателен глас. 

Гласували:  „ЗА”- 7, „против” – 11 

Предложението не се прие.  

Бе гласувано изменение в чл.27 /2/ Общото Събрание е отчетно или 

отчетно-изборно. Отчетното ОС се свиква всяка година. Отчетно - 

изборната ОС се свиква един път на 4 години. 



Както и мандата на Председателя на Сдружението да е 4год.,а не 2 

както е досега по Устав. 

Решенията бяха подложени на гласуване. 

Резултати от гласуване: 

Гласували:  „ЗА”- 11, „против” – 7 

След гласуваните промени Стефан Красимиров напусна заседанието в 

18.00часа. 

Ивайло Илиев Председател на ЛРД Курново напусна заседанието в 18 и 

05часа. 

С това дебатите по т.2 бяха приключении. 

3т. Предложение за промяна на членския внос. 

Имаше различни предложения, които бяха дебатирани. 

- Секретаря на Сдружението Весел Етугов предложи членския внос да 

стане 40.00лв 

- Председателя на Сдружението д-р Григор Томов предложи 40.00лв 

- Николай Драганов предложи всяка година да се вдига с по 5.00лв 

След така направените предложения се взе решение членския внос да 

стане 35.00лв 

Решението беше подложено на гласуване. 

Резултати от гласуване: 

Гласували:  „ЗА”- 11, „против” – 5 

Предложението се прие. 

С това дебатите по т.3 бяха приключении. 

4т.Предложения за комисии за общото събрание. 



Председателя д-р Григор Томов направи следните предложения за 

комисии: 

1.Комисия по предложения-Николай Панчев ЛРД Лик-Дърманци и Румен 

Русинов ЛРД Люти брод 

2.Комисия по мандата-Иван Петков ЛРД Радовене-Стояновци,Кръстьо 

Кръстев ЛРД Хубавене и Николай Драганов ЛРД Р.Бела-Боденец-Крапец 

3.Комисия по Устава-Стефан Красимиров-юрист на Сдружението,Хитомир 

Петков и Гаврил Павлов 

4.Комисия по избора-Веселин Цолов ЛРД Д.Кремена-Брусен,Гриша 

Каменов ЛРД Елисейна,Богдан Цеков ЛРД Караш,Сергей Кирков ЛРД 

Типченица,Йоло Богданов ЛРД Кунино. 

Преброители-Драго,Йохан Цветков,Иван Стоянов,Кирил Тошев. 

Весел Етугов направи предложение да се поканят всички Председатели на 

дружини като гости. 

Предложението беше подложено на гласуване. 

Резултати от гласуване: 

Гласували:  „ЗА”- 16, „против” – 0 

Предложението се прие. 

С това дебатите по т.4 бяха приключении. 

5т.Разни 

-Бе обсъдена жалба от Емил Пановски входирана в офиса на 

Сдружението, в която е посочил,че иска същата да бъде разгледана на 

Общото Събрание ,което ще се проведе на 18.05.2017година. 

-Разгледана бе молба от Петър Асенов за напускане ,която бе 

подложена на гласуване. 

 Резултати от гласуване: 

Гласували:  „ЗА”- 16, „против” – 0 



Предложението се прие. 

С това дебатите по т.5 бяха приключении. 

  

 

 

 

 

 

 Протоколчик:       Председател: 

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


