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ПРОТОКОРЛ №1/ 

 

 

Днес 26.04.2017 година,от 16,00 часа в Офиса на Ловно – 

Рибарско Дружество” Мездра – Роман”,се проведе заседание на 

комисия за промени в устава 
 

На заседанието присъстваха 5бр. членове 

Отсъства инж.Евгения Христова 

Комисия в състав: 

1.Николай Поп петровски 

2.Стефан Красимиров 

3.Гаврил Павлов 

4.Весел Етугов 

5.Веселин Цолов 

Бяха гласувани следните промени в Устава на Сдружението както следва: 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

СТАТУТ,НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ 

                  ЧЛЕН 1. Сдружение ”Ловно - рибарско дружество – Мездра - 

Роман" е правоприемник и наследник на ЛРД -  град Мездра. 

„ЗА” – 5      „Против” - 0 

ЧЛЕН 2. Сдружение “ЛРД – Мездра - Роман” е юридическо лице с 

нестопанска цел за осъществяване обществено-полезна дейност, учредено 

съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел,  обединяващо 

ловно-рибарски дружини съгласно приложен списък, изградени на базата 

на обособени ловностопански  райони. 

„ЗА” – 5      „Против” - 0 
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ЧЛЕН 3. Сдружението осъществява дейността си  под 

наименование – Сдружение “Ловно-рибарско дружество – Мездра - Роман”, 

със седалище и адрес на управление:  гр. Мездра, ул. „П.Р.Славейков” № 3. 

ЧЛЕН  4.  В своята дейност Сдружението се ръководи от законите 

на страната, Устава, решенията на Общото събрание,и Управителния съвет. 

 

ВТОРА ГЛАВА 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ,ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ЧЛЕН 5. Сдружение ''ЛРД – Мездра - Роман" е независимо 

демократично Сдружение, изразител и закрилник на природозащитните, 

спортните, духовните и имуществените интереси на своите членове. 

„ЗА” – 5      „Против” - 0 

ЧЛЕН 6. Основен предмет на дейност на Сдружение “ЛРД – Мездра - Роман” 

е развитието на ловното и риболовното дело и спорт и свързаното с тях 

опазване и поддържане на екологичното равновесие в дивия животински 

свят.       „ЗА” – 5      „Против” - 0 

ЧЛЕН 7. Сдружение “ЛРД – Мездра - Роман”  съдейства за 

осъществяването на националната политика в природозащитното дело, 

ловното и рибното стопанство и спорт, като работи във взаимодействие с 

всички държавни органи и неправителствени организации, имащи 

отношение към опазването на природната среда и развитието на ловното и 

рибното стопанство. 

„ЗА” – 5      „Против” - 0 

ЧЛЕН 9. 

11. Чрез разнообразни форми и средства съдействува за 

повишаване на ловната, риболовна и екологична култура на своите членове 

и  обществото.   

„ЗА” – 5      „Против” - 0 
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ГЛАВА ТРЕТА 

ЧЛЕНСТВО,ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

ЧЛЕН 10./2/ Не могат да бъдат членове на Сдружението лица, осъждани за 

умишлени престъпления от общ характер и лица с бракониерски прояви 

установени по съответния ред. 

ЧЛЕН 11./1/ Членове на Сдружението са ловци и/или риболовци. 

/3/ И /4/ ОТПАДАТ 

„ЗА” – 5      „Против” - 0 

ЧЛЕН 13. 

/2/ Размерът на членския внос, включително встъпителния 

членски внос, и намаленията се определят ежегодно от Общото събрание 

на Сдружението.     „ЗА” – 5      „Против” – 0 

/3/ Членовете - ловци одновременно с членския внос заплащат и 

годишна вноска за стопанисване на дивеча, за осъществяване на дейностите 

по чл.37 от ЗЛОД. 

ЧЛЕН 14. 

/3/ Със заявление до председателя на дружината, членовете могат 

да прекъснат членството си за срок от  една година. Това право не може да 

се ползва отново през следващите две години след годината на 

прекъсването. 

/4/ Прекратяването на членството в сдружението с напускане става чрез 

подаване на писмено заявление до председателя на дружината. „ЗА” – 5      

„Против” - 0 

/5/ Председателят на ЛРД уведомява в седмодневен срок ловния 

организатор, като предава оригинал на заявлението.  Прекратяването на 

членството поради напускане настъпва от момента на входиране на това 

заявление в Сдружението„ЗА” – 5      „Против” - 0 

/6/ При прекратяване на членството в Сдружението напусналият 

член не се обезщетява имуществено. „ЗА” – 5      „Против” - 0 
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ЧЛЕН 15. /1/ Преместването  на  членовете  ловци  в  рамките  на  

Сдружението  се  извършва  само  при  наличие  на  свободна  ловна  площ  в  

ловностопанския  район на  приемащата  дружина. „ЗА” – 5      „Против” - 0 

/2/ Заявлението  за  преместването  по  ал.1  с  приложен  

протокол  от  приемащата  дружина  се предава в  офиса  на  Сдружението  

от  председателя  на  приемащата  дружина. „ЗА” – 5      „Против” - 0 

/3/ Промените  в  членския  състав  на  дружините се регистрират в 

седемдневен срок от щатен служител на сдружението. „ЗА” – 5      „Против” 

- 0 

/4/ В случай, че преместващият се член има парични задължения 

към предишната си дружина, преместването му се регистрира след тяхното 

заплащане. „ЗА” – 5      „Против” - 0 

ЧЛЕН 16. Всички членове на Сдружението имат еднакви права: 

1.   Да упражняват ловния и риболовния спорт в съответствие с 

нормативните актове. „ЗА” – 5      „Против” - 0 

ЧЛЕН 17. Всички членове на Сдружението имат еднакви задължения: 

1. Да спазват Устава, решенията на Общото Събрание, УС и на ОС 

на дружината в която членува.  

 „ЗА” – 5      „Против” - 0 

ЧЛЕН 18. 

5.   Изграждане на биотехнически съоръжения - хранилки, 

солища, водопои, калища , чакала и др. 

„ЗА” – 5      „Против” - 0 

ЧЛЕН 20.  

/5/ Членове на Сдружението, които не са участвали в повече от три 

мероприятия по чл. 18 и чл. 19 за съответната година и не са заплатили 

допълнителните парични вноски по ал. 2 за неучастието си, в определения 

от Общото събрание на дружината срок, отпадат от Сдружението. 

„ЗА” – 5      „Против” - 0 
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ЧЛЕН 21./2/ 

      б)  при неучастие в три мероприятия по чл. 18 и чл. 19 от Устава и 

неплащане в срок на допълнителните парични вноски по чл. 20, ал. 2 от Устава, 

установени с протокол, подписан от председателя на дружината и 

председателя на контролната комисия на дружината.Протоколът се предава в 

7 дневен срок на организатора,който отразява отпадането в регистъра на 

сдружението 

ЧЛЕН 22. /1/ За нарушаване на Устава, за неизпълнение на 

решенията на  Общото събрание на дружината, на Общото събрание на 

Сдружението или на Управителния съвет на Сдружението, за  действия, 

насочени срещу 

интересите на Сдружението, за нарушаване на традиционно установените 

правила по ловна или риболовна етика, както и за  нарушение   на 

правилата за лов, на членовете на Сдружението се налагат следните 

наказания:         

      а) отзоваване от състава на ръководните органи; 

      б) лишаване от  участие в ловни излети на  

територията на Сдружението за срок от 1 месец до 1 година; 

                       в) предупреждение за изключване; 

                       г) прекъсване на членството за срок от 1 до 2 години; 

                       д/изключване от дружината  

       е) изключване от Сдружението. 

/2/ Членовете, извършили бракониерство, се изключват от 

Сдружението. Същото наказание се налага за извършилите кражба или 

умишлено убиване на ловно куче, причинилите смърт или тежка злополука 

с ловно оръжие по време на лов при доказана вина, злоупотреба със 

средства и имущество на Дружината и Сдружението. „ЗА” – 5      „Против” - 0 

/3/ За бракониерство по смисъла на този Устав се считат ловуване 

и/или риболов, извършени в нарушение на ЗЛОД или на ЗРА, установени по 

съответния ред с влязло в сила наказателно постановление или присъда. 

„ЗА” – 5      „Против” - 0 
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/4/ Наказанията се налагат от събранията на дружините след 

изслушване на нарушителя. Решението може да се вземе и в отсъствие на 

нарушителя при условие, че същият е бил надлежно уведомен за часа, 

датата, мястото и дневния ред на събранието. Решението се взема с 

обикновено мнозинство от присъстващите.  

„ЗА” – 5      „Против” - 0 

/5/ При извършено нарушение и бездействие на дружината 

в продължение на повече от месец от констатиране на нарушението, 

наказанията се налагат от Управителния съвет. „ЗА” – 5      „Против” - 0  

/6/ Наказаните членове се уведомяват писмено за наложеното 

наказание в десетдневен срок след вземане на решението. 

„ЗА” – 5      „Против” - 0срок след вземане на решението. 

/7/ Решенията за налагане на наказания, взети от събранието на 

съответната дружина, могат да се обжалват пред Управителния съвет на 

Сдружението в срок от 14 дни от получаване на уведомлението по 

предходната алинея.   „ЗА” – 5      „Против” - 0 

/8/ Управителният съвет, може да потвърди, да измени и отмени 

обжалваното решение. При съществени нарушения на процедурата за 

налагане на наказанията, случаят може да се върне за ново разглеждане.  

 /9/ Решението на Управителния съвет е окончателно . 

/10/ Решенията за налагане на наказанията влизат в сила след 

изтичане на срока за обжалване. В изпълнение се привеждат влезлите в 

сила решения. 

/11/ Наказанието “изключване от Сдружението” влиза в сила само 

след потвърждаване от Управителния съвет на Сдружението, който 

служебно разглежда конкретния случай. 

„ЗА” – 5      „Против” - 0 

 Поради лични причини Г-н Николай Поппетровски напусна 

заседанието в 17 и 40минути. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ 

 

ЧЛЕН 24. /1/ Дружините са първични организационни звена на 

Сдружението и представляват доброволни обединения на ловци и 

риболовци. Те биват: ловни, ловно-рибарски и риболовни. 

ЧЛЕН 26. 

/6/ Ръководството на дружината, контролната комисия и делегатите за 

конференцията на Сдружението се избират с явно или тайно гласуване и 

обикновено мнозинство. „ЗА” –  4     „Против” - 0 

   ЧЛЕН 27. /1/ Върховен ръководен орган на Сдружението е 

Общото Събрание. То се свиква по решение на Управителния съвет, 

който определя нормите за избиране на делегати от дружините. Извън 

тази квота в работата на Общото Събрание участват със съвещателен 

глас действащите членове на Управителния съвет и Контролната 

комисия. „ЗА” – 4      „Против” - 0 

/2/ Общото Събрание е отчетно или отчетно-изборно. 

Отчетното ОС се свиква всяка година. Отчетно - изборната ОС се свиква 

един път на 4 години. „ЗА” – 4      „Против” - 0 

/3/ Извънредните ОС се свикват по искане на една трета от 

дружините, взето на тяхно общо събрание. С решението за свикване на 

конференция се определят нормите за представителност, датата, 

мястото и дневния ред за провеждането. Извънредното Общо Събрание 

се провежда не по-късно от два месеца от решението, при спазване 

процедурите за редовна отчетно - изборна конференция. 

„ЗА” – 4      „Против” – 0 

Алинея 4 става алинея 5  

Създава се нова алинея 4 
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/4/Общото събрание се свиква с покана от УС в която е обявен 

дневният ред.Поканата се публикува в една местна медия и се поставя 

на видно място в офиса на Сдружението не по-късно от един месец 

преди датата на Общото Събрание.  „ЗА” 4      „Против” - 0 

/5/ ОС започват работа, ако присъствуват най-малко 

половината от избраните делегати. Те приемат регламент и 

процедурните правила на провеждането му.  

ЧЛЕН 28. /1/ Общото събрание : „ЗА” 4      „Против” - 0 

ЧЛЕН 29. 

/1/ УС е в състав от 9 членове. 

3/Председателите на дружините участват в заседанията на 

Управителния съвет със съвещателен глас„ЗА” – 4      „Против” - 0 

/5/ За избрани се считат онези кандидати, които са получили 

най-голям брой гласове, но не по-малко от половината плюс един от 

присъствуващите, които имат право да гласуват. При положение, че с 

обикновено мнозинство не се попълни състава на УС, се провежда 

допълнителен избор между неизбраните делегати. „ЗА” – 4    „Против” 

– 0 

ЧЛЕН 30. 

ал.4-нова 

Членовете на УС са длъжни да присъстват на неговите заседания, 

както и да представят в срок всички документи/свидетелства за 

съдимост, удостоверения от Района Прокуратура, от центъра за 

психично здраве и др.подобни/, необходими за дейността на 

Сдружението.  

„ЗА” 4      „Против” - 0 

ЧЛЕН 31. 

5. Открива заседанията на ОС и предлага председателстващ на ОС. 
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„ЗА” – 4     „Против” - 0 

 ГЛАВА СЕДМА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЧЛЕН 39. 

/2/ Сдружението практикува ритуали, свързани със знамето, с 

приемането на нови членове, с откриването и завършването на ловния 

и риболовния излет, връчването на награди и отличия, провеждането на 

Отчетно-изборно събрание  и други прояви. 

ЧЛЕН 40. Дружината води задължително следните документи: 

протоколна книга, приходно-разходна книга, инвентарна книга,регистър 

за членовете на дружината, квитанции и приходни расписки, 

разрешително за лов, тетрадка за приходи и разходи. „ЗА” – 4    

„Против” - 0 

ЧЛЕН 41./1/ Сдружението води задължително следните 

документи: протоколна книга от заседанията на Управителния съвет, 

счетоводна документация, книга за входяща и изходяща 

кореспонденция, регистър за членовете на Сдружението, регистър на 

чистопородните кучета, инвентарна книга, регистър за ловните трофей, 

актова книга и други.  „ЗА” – 4      „Против” - 0 

/2/Регистъра на членовете на Сдружението включва: 

-Три имена, ЕГН, постоянен адрес, актуална снимка, № на 

ловен билен, № на членска карта, заемане на изборни длъжности, 

награди, отличия, наказания, образувание, месторабота, телефонен №, 

удостоверение за придобито право на лов, удостоверение за подборно 

ловуване, дани за членство в дружини(приемане, преместване и 

забележки)  „ЗА” – 4      „Против” - 0 

ЧЛЕН 43. /1/Сдружението се прекратява по решение на 

Общото събрание, както и с решение на Окръжния съд в следните 

случаи: „ЗА” – 4      „Против” - 0 
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                  ЧЛЕН 44. 

Настоящия Устав е приет от Конференцията на Сдружение “Ловно-

рибарско дружество – Мездра - Роман” проведена на 31.05.2001 

година, с изменение и допълнение направени на Отчетната  

конференция, проведе на 29.04.2010 година., на Общо събрание 

/конференция/, проведено на 14.05.2015г.,  на Общо събрание 

проведено на 12.05.2016г. и на Общо събрание, проведено на 

18.05.2017г. „ЗА” – 4      „Против” - 0 

 

 

 

 

 

 

 

Гр.Мездра                                                           Председател:………………………. 

27.04.2017г. /Стефан Красимиров/ 

 

 

 

 

 

 


