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П Р О Т О К О Л 

№ 83 

ОТ ПРОВЕДЕНО НА 12.05.2016 г. ОБЩО СЪБРАНИЕ 

/ОТЧЕТНA  КОНФЕРЕНЦИЯ/  

НА СДРУЖЕНИЕ „ЛРД – МЕЗДРА” 

 

   Днес 12.05.2016г. в ресторант „Родина” в гр. Мездра се проведе Общо 

събрание /отчетнa конференция/ на сдружение „ЛРД – Мездра”. Преди 

откриване на Общото събрание, председателя на сдружението провери 

кворума. Присъстваха повече от половината избрани делегати и съгласно 

Устава и ЗЮЛНЦ, конференцията е редовна и може да започне работа.  

   Григор Томов предложи за делово протичане на конференцията да се 

изберат 3 /трима/ преброители. Преброителите да бъдат в състав: 

1. Йохан Димитров Цветков – ЛРД Типченица; 

2. Гриша Митов Каменов – ЛРД Елисейна; 

3. Васко Георгиев Георгиев – ЛРД Ребърково – Крета. 

Подложи се на гласуване съответното предложение за 3 /трима/ преброители. 

Гласуване:  

 3 /трима/ преброители -   „за” -   56 ;    „против”  - 0.  

Предложението се приема 

  За преброители са избрани : Йохан Цветков, Гриша Каменов, Васко 

Георгиев. 

   Председателят на сдружението предложи за делово протичане на 

конференцията да бъде избран Весел Етугов за  Председател на Общото 

събрание. 
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Предложението беше подложено на гласуване. 

Гласуване:  

 За председател на събранието  Весел Етугов:    „за”  - 56 гласа. 

   За председател на Общото събрание с 56 гласа „за” бе избран Весел Етугов. 

  Председателят на събранието предложи за протоколчик да бъде избран 

Петър Асенов. 

Предложението беше подложено на гласуване. 

Гласуване:  

 За протоколчик на събранието  Петър Асенов:    „за”  - 56 гласа. 

   За протоколчик на Общото събрание с 56 гласа „за” бе избран Петър 

Асенов. 

  Председателят на събранието обясни на присъстващите как ще протича 

гласуването от тук нататък. Право на гласуване имат делегатите със зелени 

карти, а със съвещателен глас, делегатите с бели карти. 

  За по делово протичане на конференцията Григор Томов предложи да бъдат 

избрани следните комисии: 

 Мандатна комисия; 

 Комисия по промяна на Устава; 

 Комисия по проекторешенията. 

Гласуване: 

Гласували: „за” – 56, „против” – 0. 

Предложението се приема. 

  Предложение от Григор Томов мандатната комисия да се състои от 3 – ма 

членове. 

   Гласуване: 
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Гласували: „за” – 56, „против” – 0, „въздържали се” – 0. 

Предложението се приема. 

  Предложение от Григор Томов мандатдата комисия да бъде в състав: 

1. Йоло Богданов Петков – председател; 

2. Богдан Маринов Цеков – член; 

3. Кръстьо Димитров Кръстев – член. 

Гласуване: 

   Гласували: „за” – 56, „против” – 0, „въздържали се” – 0. 

Мандатната комисия е избрана в състав : 

1. Йоло Богданов Петков – председател; 

2. Богдан Маринов Цеков – член; 

3. Кръстьо Димитров Кръстев – член. 

   Постъпи предложение от Григор Томов комисията по промяна на Устава да 

се състои от 3 /трима/ души. 

Гласуване: 

Гласували: „за” – 56, „против” – 0. 

Григор Томов предложи състав на комисията по промяна на Устава: 

1. Стефан Красимиров Стефанов – председател; 

2. Николай Панчев Петров – член; 

3. Хитомир Петров Петков – член; 

Гласуване: 

   Гласували: „за” – 56, „против” – 0. 

Комисията по промяна на Устава е избрана в състав : 

1. Стефан Красимиров Стефанов – председател; 

2. Николай Панчев Петров – член; 

3. Хитомир Петров Петков – член;  
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  Постъпи предложение от Григор Томов комисията по проекторешения да 

бъде в състав от 3 /трима/ души. 

Гласуване: 

Гласували: „за” – 56, „против” – 0. 

Предложението се приема. 

  Предложение от Григор Томов комисията по проекторешения да бъде в 

състав: 

1. Иван Петков – председател; 

2. Ивайло Христов – член; 

3. Тодор Тодоров – член; 

Гласуване: 

Гласували: „за” – 56, „против” – 0. 

   За председател на комисията по проекторешенията бе избран Иван Петков, 

а за членове Ивайло Христов и Тодор Тодоров. 

  На присъстващите делегати председателят на сдружението представи госта 

на днешното Общо събрание  Георги Младенов – експерт – координатор за 

Северозападна България в системата на НЛРС – СЛРБ. 

  Постъпи предложение от Весел Етугов да се гласува присъствието на 

днешното Общо събрание на г-жа Жанета Вутова, която води счетоводството 

на сдружението. 

Гласуване: 

Гласували: „за” – 56, „против” – 0. 

Предложението се приема 

  Председателят на събранието представи на делегатите, дългогодишните 

ловци и  гости на Общото събрание - Любен Генов и Любомир Попов. Беше 

прочетено приветствие написано от Любен Генов към всички присъстващи 

делегати. 
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   Весел Етугов предложи Общото събрание да протече по  предварително 

обявения дневен ред в Държавен вестник: 

          1. Отчет на Управителния съвет на Сдружението за периода 2015 – 

2016 год.  

          2. Отчет на Контролната комисия за периода 2015-2016 год. 

          3. Приемане на финансов план за дейността на Сдружението през      

2016 год. 

         4. Приемане на план за изразходване на средствата от годишната вноска 

за стопанисване на дивеча за 2016 год. 

         5. Обсъждане на промени в Устава на сдружението. 

         6. Обсъждане на промяна на наименованието на сдружението. 

        7. Определяне на размера и сроковете за плащане на чл. внос за 2017 год.  

         8. Разни. 

 

Гласуване: 

Гласували: „за” – 56, „против” – 0. 

Общото събрание започна работа по обявения дневен ред. 

ПЪРВА ТОЧКА:  

   Весел Етугов даде думата на председателя на сдружението д-р Григор 

Томов да прочете отчетния доклад за дейността на сдружението за периода 

2015 – 2016г. и приложените към него справки. В доклада се дава ясна 

информация за организационния строеж на сдружението, отчетните  

събрания на ловните дружини, щатния персонал, финансовото състояние, 

отстрела на вреден и полезен дивеч, ловния събор, киоложката и спортна 

дейност, разселването на пернат дивеч и др. В приложенията на доклада бе 

представен одитет доклад на сдружението за периода 01.01.2005 . – 

31.12.2014 г.  

  Председателят на събранието даде думата на Йоло Петков – председател на 

Мандатната комисия да докладва за извършената проверка за присъствието 

на делегатите по списък.  

- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ : От направената проверка с членовете на 

Мандатната комисия установихме: 
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- От 72 бр. делегати по списък с право на глас , присъстват 61 бр.  

- От 24 бр. делегати по списък със съвещателен глас, присъстват 17 бр.  

Следователно конференцията е редовна и може да взема решения. 

  Постъпи процедурно предложение от Весел Етугов да се прочете и доклада 

на Контролната комисия за да може да се вземе отношение и по двата 

материала. 

Гласуване: 

Гласували: „за” – 61, „против” – 0. 

Предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА: 

   Весел Етугов даде думата на председателя на Контролната комисия  

Хитоми Петков – /ЛРД Г. Бешовица - Цаконица/ да прочете отчета за 

дейността на комисията за периода 2015-  2016г. 

   Председателя на Общото събрание даде думата за обсъждане и 

предложения по докладите на УС и КК. 

- Генади Събков–   Благодаря на всички делегати за постигнатите успехи и 

свършената работа през изминалия ловен сезон. Бих искал да задам  два 

въпроса към ръководството на сдружението:  По каква причина се наложи да 

се замрази за известен период воденото дело срещу Ели Христова? Уважаеми 

колеги от Управителния съвет, оставам с убеждението, че иззехте функциите 

на Общото събрание?  Не е правилно Общото събрание да приема решение за 

финансов план за дейност през годината, а след това УС променя това 

решение.  Управителния съвет изпълнява решенията на Общото събрание. 

Като препоръка към Контролната комисия отправям да направят обучение на 

ревизионните комисия по ловните дружини. Анализирайте добре 

изпълнението на финансовия план и там където има разминаване да се търси 

отговорност. Желая успех на днешното Общо събрание и на всички 

присъстващи делегати. 
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- Григор Томов – Съдебното дело срещу Ели Христова бе спряно по 

решение на УС за период от 6 месеца за постигане на споразумение между 

двете страни. Споразумение не беше постигнато, но вече има решение на 

Врачански окръжен съд, което е в наша полза. Отностно взетите решение по 

финансовия план за миналата година мога да кажа, че са били адекватни и в 

полза на сдружението. Вместо заложения план за изграждане на гатер, което 

е нецелесъобразно сме финансирали издаването на книгата „История на 

ловно – рибарско дружество Мездра – Роман” , нейн автор е Любен Генов. 

Помогнали сме да се придобие  имот  на който е построена ловна хижа в 

землището на с. Караш. 

  Председателя на събрание  предложи да се  гласува следното решение :  

Приемане на отчета за дейността на УС и отчета на КК.  

Гласуване: 

Гласували: „за” – 58, „против” – 1. 

Общото събрание приема отчета за дейността на УС и отчета на КК.  

 

ТРЕТА ТОЧКА : 

    По трета точка от дневния ред бе дадена  думата  Григор Томов да направи 

предложение отностно финансовия план за дейността на Сдружението през 

2016г. Григор Томов прочете предварително обсъдения и приет от УС проект 

на финансов план, като направи подробни разяснения за това какви разходи 

са направени към момента и какви е необходимо да направим до края на 

годината. Проектът е съобразен с очакваните постъпления и приоритетите в 

дейността на сдружението. 

        Весел Етугов даде думата за разисквания и предложения по така 

предложения финансов план. 

- Весел Етугов подчерта на присъстващите делегати, че сдружението има 

просрочени дългове към ИАГ и НЛРС – СЛРБ.  
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    Поради липса на допълнения и предложения  Весел Етугов подложи на 

гласуване следното решение:  

     Общото събрание приема предложения финансов план за 2016 г.  

Гласуване:           

Гласували: „за” – 56, „против” – 0. 

Решението се приема. 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА : 

    Председателя на Общото събрание даде думата на Григор Томов да 

предложи проект за решение отностно изразходване на средствата от 

годишната вноска за стопансване на дивеча за 2016г.  

   Григор Томов прочете проекта и предвидените средства за разселване на 

яребици, закупуване на царевица и сол за подхранване и гориво за 

охранителна дейност. 

   Поради липса на допълнения и предложения Весел Етугов подложи на 

гласуване следното решение:  

     Общото събрание приема плана за изразходване на средствата от 

годишнта вноска за стопанисване на дивеча за 2016г. 

Гласуване:           

Гласували: „за” – 56, „против” – 0. 

Решението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА : 

   Председателят на Общото събрание  обясни на делегатите, че за да влязат в 

сила тази година предварително изработените предложения на УС  за 

промени в Устава на сдружението, трябва да се промени точката от дневния 

ред. Общото събрание като върховен орган има такива правомощия. 
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   Постъпи процедурно предложение от Весел Етугов  да се промени т. 5 от 

дневния ред на днешното Общо събрание която да гласи: Обсъждане и 

приемане на промени в Устава на сдружението. Точка шеста от дневния ред 

да се разглежда в т. 5 като контекст защото тя е свързана с Устава. 

Постъпи процедурно предложение от Стефан Красимиров  да се промени т. 5 

от дневния ред на днешното Общо събрание която да гласи: Промени в 

Устава на сдружението. Точка шеста от дневния ред да отпадне, защото в чл. 

3 на Устава е упоменато за наименованието. Промяната на наименованието 

може да се разглежда в т. 5 от дневния ред. 

- Весел Етугов – Оттеглям своето предложение. 

Поради липса на други допълнения и предложения  Весел Етугов подложи на 

гласуване следното решение:  

Точка пета от дневния ред се преименува на : Промени в Устава на 

сдружението. Точка шеста от дневния ред отпада. 

Гласуване:           

Гласували: „за” – 59, „против” – 0. 

Решението се приема. 

 

- Стефан Красимиров /председател на комисията по променя на Устава/ 

направи предложения за промени в Устава на сдружението:  

1. В чл. 3 наименованието да стане – Сдружение „Ловно – рибарско 

дружество Мездра – Роман;  

 

2. В чл. 13 ал.1 вместо до 28.02 на следващата година да се запише „до 

ппследния ден на месец февруари”. 

 

3. В чл. 14 ал. 3 и 4, и в чл. 21 ал.1 буква „а” – при получаване молба за 

прекъсване  и прекратяване членството в Сдружението да се добви 

„....председателят на ЛРД уведомява в едноседмичен срок ловния 

организатор, като предава и копие от заявлението; 
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4. В чл.28 ал.1 – правомощията на Общото събрание да бъдат 

номерирани последователно; 

 

5. В чл. 29 ал.4 вместо КРК да остане КК: 

 

 

6. В чл. 31 ал.1 – правата и задълженията на Председателя на 

сдружението да бъдат номерирани последователно и да има 

съответствие в последния абзац. 

 

7. В приложението  на Устава  списък на ловно – рибарските дружини, 

наименованието ЛРД Дърманци – Лик да бъде променено на  ЛРД 

Лик – Дърманци , защото  числеността на броя ловци на ЛРД Лик е 

повече  и има по – голяма  поземлена площ от ЛРД Дърманци. 

 

8.  В чл. 20 да се добави нова ал. 5 която да гласи: Председателя, зам. 

председателите,  секретаря на сдружението и членове на УС при 3 

/три/ поредни неявявания на заседания на УС,  отпадат от  УС. 

Постъпи процедурно предложение от Красимир Алипиев /ЛРД Д. Кремена – 

Брусен/ всяка предложена точка за промяна на Устава да се гласува 

поотделно, а не всички анблок. 

  Председателят на събранието подложи на гласуване постъпилото 

предложение: Всяка точка за промяна на Устава на сдружението да се 

гласува поотделно, а не всички анблок.  

Гласуване:  

Гласували: „за” – 58, „против” – 0. 

Предложението се приема. 

- Евгения Христова/ ЛРД Д. Кремена – Брусен/ - Поради каква причина е 

нужно да се сменя наименованието на сдружението? 
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- Йоло Петков /ЛРД Кунино/ - Предложихме наименованието на 

сдружението да се смени на Мездра – Роман, защото ловните дружини от 

община Роман също участват в състава на сдружението. 

  - Весел Етугов направи предложение за променя в Устава на сдружението:  

        - В. чл. 29 да се запише: Гласуването се извършва с глас „За” и глас 

„Против” ,  без глас „Въздържал се”. 

   

 Поради липса на допълнения и предложения Весел Етугов подложи на 

гласуване промените в Устава на сдружението. 

1. В чл. 3 наименованието да стане – Сдружение „Ловно – рибарско 

дружество Мездра – Роман;  

 

     Гласували: „за” – 49, „против” – 6. 

Предложението се приема. 

 

2. В чл. 13 ал.1 вместо до 28.02 на следващата година да се запише 

„до последния ден на месец февруари”. 

 

Гласували: „за” – 58, „против” – 0. 

Предложението се приема. 

 

3. В чл. 14 ал. 3 и 4, и в чл. 21 ал.1 буква „а” – при получаване молба 

за прекъсване  и прекратяване членството в Сдружението да се 

добви „....председателят на ЛРД уведомява в едноседмичен срок 

ловния организатор, като предава и копие от заявлението; 

 

Гласували: „за” – 58, „против” – 0. 

Предложението се приема. 

 

4. В чл.28 ал.1 – правомощията на Общото събрание да бъдат 

номерирани последователно; 

 

Гласували: „за” – 58, „против” – 0. 
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Предложението се приема. 

 

5. В чл. 29 ал.4 вместо КРК да остане КК: 

 

                            Гласували: „за” – 58, „против” – 0. 

                             Предложението се приема. 

 

6. В чл. 31 ал.1 – правата и задълженията на Председателя на 

сдружението да бъдат номерирани последователно и да има 

съответствие в последния абзац. 

 

Гласували: „за” – 56, „против” – 0. 

Предложението се приема. 

 

7. В приложението  на Устава  списък на ловно – рибарските 

дружини, наименованието ЛРД Дърманци – Лик да бъде 

променено на  ЛРД Лик – Дърманци , защото  числеността на 

броя ловци на ЛРД Лик е повече  и има по – голяма  поземлена 

площ от ЛРД Дърманци. 

 

Гласували: „за” – 53, „против” – 3. 

Предложението се приема. 

 

8.  В чл. 20 да се добави нова ал. 5 която да гласи: Председателя, зам. 

председателите,  секретаря на сдружението и членове на УС 

при 3 /три/ поредни неявявания на заседания на УС,  отпадат от  

УС. 

 

                               Гласували: „за” – 53, „против” – 5. 

                               Предложението се приема. 
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     Гласуване :    В. чл. 29 да се запише: Гласуването се извършва с глас „За” 

и глас „Против” ,  без глас „Въздържал се”. 

                               Гласували: „за” – 56, „против” – 0. 

                               Предложението се приема. 

 

        Председателят на събранието внесе пояснение, че се приемат всички 

предложения  за промяна на Устава при които са гласували 2/3 мнозинство от 

присъстващите 58 бр. делегати  и предложенията които са получили 39  гласа 

„за” се приемат.   

    Постъпи предложение от Весел Етугов да се гласува целия Устав на 

сдружението с всичките внесени преложения за промени приети на днешното 

Общо събрание. 

Гласуване:  

Гласували: „за” – 56, „против” – 2. 

Предложението се приема. 

 

    Постъпи предложение от Весел Етугов да се гласува отпадане на т. 6 

/шеста/ от дневни ред, защото е била разгледана в т. 5 /пет/. 

Гласували: „за” – 54, „против” – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  

   По седма точка от дневния ред Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремена - Брусен/ 

направи проекторешение за следните размери и срокове за плащане на 

членския и встъпителния членски внос: 
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     Съгласно чл. 13 от Устава на Сдружението, който гласи следното: 

„Размерът и сроковете за плащане на членския внос се определят от Общото 

събрание” предлагам  размера на членския внос за 2016г. да остане 

непроменен спрямо настоящата година 

- Григор Томов /ЛРД Люти дол/ - Членския внос за следващите години 

трябва да бъде повишен. От финансова гледна точка всички държавни такси, 

обслужващи дейности и  минимални работни заплати и осигуровки се вдигат 

през последните 20 години. В момента основното перо за финансови приходи 

в сдружението е от организирания курс за млади ловци. 

Председателя на събранието подложи на гласуване следното решение: 

Размер   за плащане на членския внос за 2017 г. : 

  лов      -    21 лв. 

 за  пенсионери  над  65 год.  лов  - 11 лв. 

 встъпителен  членски  внос  за  ловци, изкарали  курса  в  друго  
Сдружение и вст. членски  внос за кандидат  ловците  към  нашето  
Сдружение – 200 лв. 
 

Гласуване:      

Гласували: „за” – 58, „против” – 0. 

Решението  се  приема. 

  Весел Етугов даде думата на Георги Младенов който направи приветствие 

от името на НЛРС - СЛРБ към организираното днес Общо събрание. Георги 

Младенов засегна темите свързани с: изминалия организиран национален 

протест в гр. София на ловците; предстоящите промени на закона за лова и 

опазване на дивеча; сроковете за ловуване на водоплаващ дивеч; нереалната 

отчетност на таксцията и отстрела на различните видове дивеч. Обясни на 

присъстващите, че на предстоящото Общо събрание на НЛРС  - СЛРБ , 

трябва да има  избрани двама делегати от сдружението. Понеже не е 

включена допълнителна точка в дневни ред за избор на делегати, в т. Разни 

могат да се потвърдят миналогодишните двама делегати на сдружението. 
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ОСМА ТОЧКА: 

 Предложи се от Весел Етугов проекторешение: Делегати на сдружението в 

Общото събрание за 2016г.  на НЛРС – СЛРБ са председателя Григор Томов 

и организатора по лова Петър Асенов. 

Гласуване: 

Гласували: „за” – 54, „против” – 0. 

Предложението се приема. 

 

- Весел Етугов – Защо НЛРС – СЛРБ повиши цената на стикера за лов с 1 

лв? 

- Георги Младенов – Повишен е членския внос от Общото събрание на 

което са гласували избраните делегати от сдруженията. След решение на 

Общо събрание за повишение на стикера с 1 лв., със събраните средства сме 

финансирали реставрацията на музея на НЛРС – СЛРБ. Средствата от 

разрешителните за НЛРС – СЛРБ в размер на 21 % които всяко сдружение 

отчислява се изразходват по решение на Общо събрание за отглеждане и 

резселване на дивеч и за нищо друго. 

- Иван Ценов /ЛРД Лик – Дърманци/ - На нашето Общо събрание на 

ловната дружина взехме решение да направим апел към Общото събрание на 

сдружението да вземе отношение към фирмите които извършват дърводобив 

и съсипват горските пътища на територията на общини Мездра и Роман. В 

дните определени за лов на едър дивеч да не се извършва дърводобив и 

извозване на дървен материал. 

- Евгения Христова /директор ДГС  гр. Мездра/ - Заповедите за забрана на 

дърводобив и извоз на дървесина се издават от Министерството на 

земеделието, но само за държавни горски територии. Трябва да се провери 

кои точно извърва дърводобив. Контрол върху частните дърводобивни 

фирми имат кметовете на населените места по райони. Дърводобив от частни 

фирми през дни определени за лов няма как да се спре на този етап, защото 

не е регламентирано със законови разпоредби. 

 




