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П Р О Т О К О Л   № 122

Днес,  30.07.2021  г.  в  ресторант  „Съни  -  Родина”  в  гр.
Мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД  „Мездра -
Роман”.

Събранието бе открито в 10.20 часа от председателя на
сдружението   д-р Григор Томов.

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

Председателя  поздрави  присъстващите  и обяви,  че  има
жалби по отношение избора на делегати за ОС от с. Каменно
поле и  с. Синьо бърдо -  която е  решена,  и  прочете  писмо -
отговор от НЛРС „СЛРБ” на жалбата на с. Каменно поле.

Стефан Красимиров предложи да се изслушат двете страни
от  с.  Камено  поле  за  да  изяснят  как  са  проведени  Общите
събрания.  След проведените дебати и разгледаните жалби от
двете  страни  бе  предложено  да  се  гласува  кое  от  двете
събрания е лигитимно.

Председателя на сдружението предложи за преброители да
бъдат избрани двама делегати:

1. Драгомир Йорданов - ЛРД Люти брод;
2. Владимир Пенчев - ЛРД Руска бела.

Постъпи  второ  предложение  за  преброители  да  бъдат
избрани трима делегати:

1. Даниел Маньовски - ЛРД Горна Кремена;
2. Иван Славейков - ЛРД Хубавене;
3. Ивайло Милов - ЛРД Ослен Криводол.

Двете предложения бяха подложени на гласуване.

Резултати от гласуването:
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Първо предложение - „ЗА” - 27 гласа , „ПРОТИВ” - 22
гласа.

Второ предложение - „ЗА” - 22 гласа, „ПРОТИВ” - 27
гласа.

С  27  гласа  „  ЗА”  предложението  на  Председателя  се
приема.

Преброители на ОС на СЛРД  „Мездра - Роман” са:

1. Драгомир Йорданов - ЛРД Люти брод;
2. Владимир Пенчев - ЛРД Руска бела.

Председателят  предложи  да  се  гласуват  избраните
делегати  от с. Каменно поле предложени в двата протокола.

Протокол  №  1-  Бако  Димитров  Баков,  Тихомир  Петров
Стоянов и Гошо Димитров Гергов.

Протокол  №  2  -  Димитър  Христов  Ценов,  Цветелин
Красимиров Цветанов и Владислав Валериев Ботев.

Първо предложение - „ЗА” - 30 гласа , „Против“ -19 
гласа

Второ предложение - „ЗА” - 19 гласа, „Против“ - 30 
гласа

С 30 гласа „ ЗА” предложението от Протокол № 1 се прие.
В ОС ще участват  избраните делегати от  ЛД Камено поле -
Бако  Димитров  Баков,  Тихомир  Петров  Стоянов  и  Гошо
Димитров Гергов.

Председателят на Сдружението д-р Григор Томов 
предложи за председател на ОС Йордан Гергов – ЛРД Люти 
дол, и за протоколчик  Мариян Атанасов - ОСЛР.

Второ предложение за председател на ОС да бъде избран
Иван Петков – ЛРД Радовене-Стояновци, и за протоколчик -
Стефан Красимиров ЛРД Ребърково-Крета.

Предложенията бяха подложени на гласуване.
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Първо предложение - „ЗА” - 29 гласа, „Против” - 22 
гласа.
Второ предложение - ЗА” - 22 гласа, „Против” - 29 
гласа.

В резултат на гласуването с 29 гласа „ ЗА” за председател на
ОС бе избран Йордан Гергов, а за протоколчик на ОС - Мариян
Атанасов.

Председателят на ОС припомни на делегатите, че се гласува
само с делегатски карти. Гласува се само „За” или „Против”
съгласно Устава на сдружението.

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

1. Владимир  Пенчев  –  ЛРД  Руска  бела-Крапец-Боденец  -
Председател на комисията;
2. Иван Стоянов – ЛРД Синьо бърдо - член на комисията.
3. Драгомир Йорданов - ЛРД  Люти брод - член на комисията.

С 38 гласа „ ЗА” беше избрана предложената мандатна
комисия.

Председателят  на  ОС  Йордан  Гергов  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  на  управителния  съвет  на  Сдружение  „ЛРД
Мездра - Роман” за периода 2020 - 2021 година;

2. Отчет на контролнната комисия за 2020 - 2021 година;
3. Приемане  на  финансов  план  на  сдружението  за  2022

година;
4. Приемане план за приходите и разходите от годишната

вноска за стопанисване на дивеча през 2022 година;
5. Определяне  размера  на  членския  внос,  встъпителния
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членски  внос  за  нови  ловци  и  намаленията  за  2022
година;

6. Мандатно освобождаване членовете на УС и КК;
7. Избор на Председател и Управителен съвет, Председател

и членове на КК;
8. Избор на представители в ОС на НЛРС „СЛРБ”;
9. Разглеждане постъпили жалби срещу решения на УС и

Контролната комисия.

Проекта на Дневният ред е  приет от УС на 24.06.2021 г.,
поставен е на таблото в офиса на Сдружението на 24.06.2021 г.,
публикуван на сайта на „Враца Днес” на 30.06.2021 г. и качен в
сайта на Сдружението.

Предложеният дневен ред беше приет единодушно.

Йордан Гергов предложи да се избере комисия по избора от 
трима членове.

Георги Давидков заяви, че комисия по избора може и трябва
да се избере след прекратяване предложенията и разискванията
за нов състав на ръководните органи на Сдружението.

Председателят  на  ОС  даде  думата  по  ТОЧКА  ПЪРВА от
дневния ред на председателя на Сдружението, който изнесе:

Отчет за дейността на Сдружение „ЛРД Мездра - Роман” за
периода  2020  -  2021  година   /приложен  към  настоящия
протокол/.

Водещият на ОС предложи разискванията да започнат след
изслушване материалите по първите пет точки. 

По  ТОЧКА  ВТОРА от  дневния  ред  Хитомир  Петков  -
Председател на Контролната комисия /КК/, прочете отчета на
КК за 2020 - 2021 година /приложен към настоящия протокол/.

По  ТОЧКА  ТРЕТА -  Приемане  на  финансов  план  на
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сдружението  за  2022  година.  Финансовият  план  и  отчета  за
2021  година   е  предоставен  на  всички  делегати  и  беше
прочетен от председателя на ОС.

По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Приемане план за
приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на
дивеча през 2022 година. Плана и отчета са предоставени на
всички делегати. 

По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред - Определяне размера на
членския  внос,  встъпителния  членски  внос  за  нови  ловци  и
намаленията  за  2022  година.  Поставено  бе  за  разглеждане
предложението  на  УС  размерите  на  членския  внос,
встъпителния  членски  внос  за  нови  ловци и  намаленията  за
2022 година да останат същите от предходната година.

Председателят  на  ОС  даде  думата  за  изказвания  и
предложения.

Думата  взе  Весел  Етугов,  който  направи  следните
предложения:

1. Да  се  канят  кметовете  на  двете  общини  на  чиято
територия се простира сдружението на следващите ОС;

2. Да се активират отношенията с НЛРС „СЛРБ”;
3. Да  се  задълбочи  използването  на  програмата  за

разселването на дивеча;
4. В  заседанията  на  Управителния  съвет  да  се  допуска

участието на  ловци, които да се запознават  с работата на
УС;

5. Да се направи офис в гр.Роман;
6. Да се закупи работно облекло за щатните служители;



6

7. Да се намали числеността на УС и да се направи съвет на
председателите на дружинките.

Думата взе Григор Томов, който предложи:
1. Да се засили охраната на дивеча;
2. Да не участват лица от ДГС в ръководните органи на 
сдружението.

С това дебатите приключиха и се предложи гласуване за 
прекратяване на разискванията.

С 43 гласа „ ЗА” предложението се прие.

Председателя  на  ОС  предостави  думата  на  Владимир
Пенчев  –  Председател  на  мандатната  комисия.    От
извършената проверка Мандатната комисия констатира, че от
избраните  55  делегати  от  ЛРД  с  редовни  пълномощия  в
работата на ОС вземат участие 54 делегати. Следователно ОС
на  Сдружение  ЛРД  „Мездра  –  Роман  “   има  необходимия
кворум и може да взема решения.

Председателя на ОС предложи следния  проект за 
решения:

1. Приема отчета на УС на Сдружение „Мездра - Роман” 
за 2020 - 2021 г. и освобождава от отговорност членовете на 
УС и Председателя на Сдружението д-р Григор Томов;

2. Приема отчета на Контролната комисия за 2020 - 21 г;
3. Приема финансовия план на Сдружението за 2022 г;
4. Приема плана за приходите и разходите от годишната
вноска за стопанисване на дивеча за 2022 г;
5. Определя  размера  на  членския  внос,  встъпителния
членски  внос  за  нови  ловци  и  намаленията  за  2022  г.
както следва:
- членски внос  40.00 лв;
- встъпителен  членски  внос  за  нови  ловци,  изкарали

успешно курса към Сдружението и при зачисляване
на ловци от друго сдружение 250.00 лв; 

-   встъпителен членски внос за нови ловци - жени  100.00
лв; 
-   ловците над 65 години заплащат членски внос в размер
на 50% от определения  членски внос - 20 лева.
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Проекта беше предложен за гласуване.
54 гласуваха  „ЗА”, против нямаше.

По ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

Мандатно освобождаване на Председателя и      
Управителния съвет.

Резултати от гласуването:

   С 44 гласа „ ЗА” беше прието освобождаването на 
Председателя и УС.

По ТОЧКА СЕДМА от дневния ред: Председателят на ОС
даде думата за предложения за нов Председател на 
Сдружението, като поясни, че според представените протоколи
от общите събрания на дружините има направени две  
предложения.

1. Весел Етугов от ЛРД  Долна Кремена - Брусен
2. Йордан Гергов от ЛРД Люти дол.

Весел Етугов си направи отвод.

Председателя даде думата за други предложения.
Веселин  Цолов   предложи  Стефан  Красимиров.  Други
предложения нямаше.

Председателят  запозна  присъстващите,  с  поименните
предложения  на  ЛРД  /  според  представените  протоколи  /,
всичките  28  председатели  на  дружини  да  бъдат
утвърдени/избрани  за  членове на управителния съвет. 

Въз основа на чл. 29 ал. 3  даде думата за допълнителни
предложения за членове на УС.

Предложения за допълнителни членове освен избраните
от общите събрания на дружините  / 28бр. /  направиха:
1.  Председателя  предложи Весел Етугов - той си даде отвод;
2. Николай Панчев предложи Георги Цветанов Петров;
3. Йордан Гергов предложи Григор Томов;
4. Цветослав Гергов предложи Иван Алексиев;
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5. Хитомир Петков предложи Никодим Нанов;
6. Владимир Пенчев предложи Николай Драганов;
7. Ивайло Петров предложи  Петко Николаев.

Борислав  Дончев  предложи  да  не  се  приемат  други
членове на УС освен председателите на дружини.

Весел Етугов обясни, че не е в дневния ред на ОС защото
изисква промяна в устава.

Председателя  на  ОС  предложи  да  се  гласува
предложението на Борислав Дончев:

С 18 гласа „ ЗА” и 32 гласа „ПРОТИВ” предложението беше
отхвърлено.  

Председателя на ОС предложи  за председател на КК да 
бъде избран Цветозар Георгиев Митренски  и за членове Илия 
Димитров Цончев и Николай Илиев Поппетровски . Нямаше 
други предложения.

Председателя на ОС предложи  комисия по избора в следния
състав:

1. Весел Етугов - ЛРД Долна Кремена – Брусен;
2. Валентин Йолов - ЛРД Кунино;
3. Николай Влъчковски - ЛРД Лик – Дърманци.

С 45 гласа „ ЗА” комисията по избора беше приета.

Весел Етугов беше избран за Председател на комисията по 
избора.

Комисията по избора обяви, че съгласно Устава гласуването
ще бъде тайно, и започна потготовката  на бюлетини. Създаде
се  необходимата  организация  и  се  влезе  в  процедура  на
гласуване.

След приключване на избора, председателят на ОС Йордан
Гергов даде думата на Председателя на комисията по избора
Весел Етугов да огласи резултатите от избора.
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Протокол за проведени избори за Председател на СЛРД 
”Мездра - Роман”.

Общ брой гласували - 54 делегати.
Валидни бюлетини - 51 броя
Невалидни - 3 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 плюс  един  от
присъстващите делегати, които имат право да гласуват. Краен
резултат:

„За” Йордан Гергов - 29 делегати
„За” Стефан Красимиров - 22 делегати

Невалидни три броя.

Избран за Председател на Сдружението: Йордан Тодоров 
Гергов.

Председателя  на  изборната  комисия  поздрави  новоизбраният
председател  на  Сдружението  г-н  Йордан  Гергов  и  съобщи
резултатите за избор на  членове на УС.

Общ брой гласували - 54 делегати.
Валидни бюлетини - 54 броя
Невалидни - 0 броя

От предложените 28 председатели на  ЛРД и допълнителните 6
ловци, предложени на ОС за членове на УС са избрани:

1. Илия Николов Мишонов – ЛД Върбешница  37 гласа;

2. Хитомир Петров Петков – ЛД Г. Бешовица-Цаконица  38
гласа;

3. Пламен Кирилов Кръстарски  –  ЛД Горно Кремена  34
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гласа;

4. Николай Панчев Петров – ЛД Лик-Дърманци 37 гласа;

5. Павлин Симеонов Стефанов – ЛД елисейна 40 гласа;

6. Ивайло Ямандиев Михайлов – ЛД Зверино  41 гласа;

7. Стамен Методиев Атанасов – ЛД Игнатица  41 гласа;

8. Гошо Димитров Гергов – ЛД Камено поле  40 гласа; 

9. Ивайло Любомиров Петров – ЛД Караш  39 гласа;

10.Валентин Вутов Йолов - ЛД Кунино  37 гласа;

11.Ивайло Христов Илиев – ЛД Курново  38 гласа;

12.Румен Пасков Русинов – ЛД Люти брод  34 гласа; 

13.Кирил Димитров Тошев – ЛД Люти дол  30 гласа;

14.Александър Христов иванов – ЛД Моравица  31 гласа;

15.Росен Дамянов Илиев – ЛД Оселна  36 гласа;

16.Владимир Янакиев Пенчев – ЛД Р. Бяла, Б-ц, Крапец  38
гласа;

17.Иван Стоянов Стоянов – ЛД Синьо Бърдо  38 гласа;
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18.Иван Алексиев Тодоров – ЛД Камено поле;

НОВИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ЗАЕДНО С
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДРУЖЕНИЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ

19 ЧЛЕНОВЕ.

Резултати от гласуването за председател и членове на КК.

Общ брой гласували - 54 делегати.
Валидни бюлетини - 54 броя
Невалидни - 0 броя

Цветозар Георгиев Митренски е избран за председател на 
КК с 44 гласа и за членове Илия Димитров Цончев с 34 гласа и 
Николай Илиев Поппетровски с 36 гласа. 

По ТОЧКА ОСЕМ от дневния ред:

За представители в ОС на НЛРС „СЛРБ”  бяха предложени:
1. Йордан Тодоров Гергов;
2. Мариян Георгиев Атанасов;
3. Иван Алексиев Тодоров.

РЕЗЕРВИ: 1.  Хитомир Петров Петков
2. Весел Викентиев Етугов
3. Цветозар Георгиев Митренски

Всички гласуваха „ЗА”, против НЯМА.

По ТОЧКА ДЕВЕТ от дневния ред: постъпилите жалби 
бяха разгледани в началото на ОС.  Няма постъпили жалби 
срещу решения на УС и Контролната комисия.

След  това,  поради  изчерпване  на  дневния  ред,
председателят  закри  Общото  събрание  на  СЛРД  „Мездра  -
Роман” в 15.20 часа.

Неразделна част от този протокол са следните материали:



1
2

1. Отчет за дейността на СЛРД  ”Мездра - Роман” за  2020 - 

2021 г;

2. Отчет на КК за 2020 - 2021 г; 

3. Финансов план на сдружението за 2022 година;

4. План за приходите и разходите от годишната вноска за 

стопанисване на дивеча през 2022 година;

5. Протоколи за проведения  избор на ръководни органи на 

Сдружението;

6. Справка за подновилите членството си в Сдружението 

към 24.06.2021 год;

7. Справка за наличните средства по дружини към 

30.04.2021 г;

8. Протокол за разселени фазани  през 2021 година.

Настоящият протокол е съставен и на базата на аудио запис
от заседанието на ОС проведено на 30.07.2021 година.

Председател на ОС: / п / Протоколчик:  / п /

                   / Йордан Гергов /                 / Мариан Атанасов /

Председател на СЛРД   Мездра -Роман :  / п /

                             / Йордан Гергов /


