УСТАВ
НА
СДРУЖЕНИЕ “ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО –
МЕЗДРА - РОМАН”

ГЛАВА ПЪРВА
СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
ЧЛЕН 1. Сдружение ”Ловно-рибарско дружество – Мездра-Роман"
е правоприемник и наследник на ЛРД - град Мездра.
ЧЛЕН 2. Сдружение “ Ловно-рибарско дружество – МездраРоман” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност, учредено съгласно Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, обединяващо ловно-рибарски дружини съгласно
приложен списък, изградени на базата на обособени ловностопански
райони.
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.
ГЛАВА ВТОРА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЧЛЕН 5. Сдружение ''Ловно-рибарско дружество – Мездра-Роман"
е независимо демократично сдружение, изразител и закрилник на
природозащитните, спортните, духовните и имуществените интереси на
своите членове.
ЧЛЕН 6. /1/ Основен предмет на дейност на Сдружение “ Ловнорибарско дружество – 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.
/2/ Предметът на допълнителната стопанска дейност на Сдружение
„Ловно-рибарско дружество – Мездра-Роман“ е: организиране и провеждане
на курс „Млад ловец“, подготовка и провеждане на ловна стрелба и
организиране на състезания в стрелбищния комплекс, провеждане на
индивидуален и колективен лов за чужденци по решение на дружините в
районите им, дивечовъдна и рибовъдна дейност и други допълнителни
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стопански дейности, свързани с основния предмет на дейност.
ЧЛЕН 7. Сдружение “ Ловно-рибарско дружество – МездраРоман” 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.
ЧЛЕН 8. Сдружение “ Ловно-рибарско дружество – МездраРоман” си поставя следните цели:
1. Да се грижи за поддържането, развитието и охраната на ловната
и рибната фауна.
2. Да създава условия за упражнавянето и развитието на ловния и
риболовния спорт и спортно-състезателната дейност, като ги организира и
ръководи.
3. Да възпитава своите членове в любов към Отечеството и родната
природа.
4. Да разпространява и популяризира природозащитните и
демократични идеи и принципи на Сдружението.
5. Да отстоява своята независимост и да развива отношение на
другарство, взаимопомощ и уважение между своите членове.
6. Да сигнализира държавните институции за необходимостта от
решаване на неотложни екологични проблеми на ловното и рибното
стопанство и свързаните с тях спортове.
7. Да защитава интересите на членовете си.
ЧЛЕН 9. За постигането на своите цели Сдружение „Ловнорибарско дружество – Мездра-Роман” изпълнява следните основни задачи:
1. Работи за опазването на природната среда, полага
целогодишни грижи за опазване, видово обогатяване и увеличаване на
дивеча и рибата, съдейства за охраната и възстановяването на
естествените условия на живота им.
2. Извършва всички биотехнически и други необходими
мероприятия за достигане на екологосъобразни дивечови и рибни запаси.
3. Съдейства за изпълнението на всички закони и разпоредби,
които се отнасят до ловното и рибното стопанство и опазването на
природната среда, като изгражда и ръководи своя система за контрол и
охрана.
4. За разселване на дивеч и риба изгражда и поддържа свои
дивечовъдни и рибовъдни бази, опитни станции и др.
5. Работи за създаване и поддържане на водоемите за спортен
риболов, като провежда зарибяване и други необходими за целта
мероприятия.
6. Организира упражняването на ловния и риболовния спорт въз
основа на законосъобразното и научно допустимо ползване на дивеча и
рибата.
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7. Организира ловен и риболовен спорт за чужди граждани при
определени от законите условия.
8. Развива киноложкото дело, като организира развъждането,
обучението и ползването на чистопородни ловни кучета, провежда
киноложки изложби и полеви изпитания, осигурява закрилата на
чистопородни кучета.
9. Изпълнява възложените му от закона задължения по
организиране реализацията на дивечови и рибни продукти, както и
продажбата и закупуването на жив дивеч и риба за развъдни цели.
10. Грижи се за снабдяването на членовете си с необходмите
ловни, стрелкови и риболовни уреди, материали и пособия, спортно
облекло, отличителни знаци на Сдружението.
11. Чрез разнообразии форми и средства съдейства за повишаване
на ловната, риболовната и екологичната култура на своите членове и на
обществото.
12. Грижи се за повишаването на стрелковата и риболовната
квалификация на членовете си, развива ловно-стрелковите и риболовните
спортове и осигурява спортно-състезателната дейност.
13. Изисква от своите членове да спазват правилата за съхраняване
и употреба на ловното оръжие.
ГЛАВА ТРЕТА
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЧЛЕН 10. /1/ В Сдружение “Ловно-рибарско дружество – МездраРоман” могат да членуват всички български граждани, независимо от
политическите им възгледи, религиозните им убеждения и етническата им
принадлежност, при пълна доброволност и равноправие.
/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/ Членовете на Сдружението са ловци и/или риболовци.
/2/ Членове–ловци могат да бъдат граждани, навършили 18
години, а членове-риболовци могат да бъдат всички, включително и деца,
юноши и девойки, които приемат Устава на Сдружението, работят за
осъществяването на неговите цели и задачи, платят встъпителен членски
внос, редовно плащат членския си внос и членуват в една от дружините на
Сдружението.
ЧЛЕН 12. /1/ Кандидатите за членове на Сдружението изразяват
своето желание за това с писмена молба и приложено свидетелство за
съдимост на събрание на дружината, и приемането им става в тяхно
присъствие.
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/2/ За членове на Сдружението – ловци и ловци–риболовци
могат да кандидатстват лица, придобили право на лов и лица, които
желаят да придобият това право.
/3/ Общото събрание на дружината може да вземе решение за
приемане на нов член–ловец или кандидат за придобиване право на
лов, само ако има свободни места в дружината, определени на база
площта на ловностопанския район и разпоредбите на ЗЛОД за
полагащата се на всеки ловец ловна площ. Това ограничение не важи за
членове и кандидат-членове - жени.
/4/ Членовете на Сдружение “Ловно-рибарско дружество –
Мездра–Роман”, които желаят да придобият право на лов, участват в
организираните от Сдружението курсове, заплащат определената от
Управителния съвет такса и полагат предвидените от законодателството
изпити.
/5/ Всеки член получава членска карта.
ЧЛЕН 13. /1/ Срокът за заплащане на членския внос е от 1-ви
декември на текущата година до последния ден на месец февруари на
следващата година.
/2/ Размерът на членския внос, включително встъпителния членски
внос, и намаленията се определят ежегодно от Общото събрание на
Сдружението.
/3/ Членовете-ловци едновременно с членския внос заплащат и
годишна вноска за стопанисване на дивеча за осъществяване на дейностите
по чл. 37 от ЗЛОД.
ЧЛЕН 14. /1/ Членовете на Сдружението, които не са заплатили
членски внос в сроковете по член 13, ал. 1, могат да направят това в срок до
31 декември при заплащане в двоен размер на определения за годината
членски внос.
/2/ Член на Сдружението, който не заплати членския си внос
до 31 декември на текущата година, прекратява членството си в
Сдружението.
/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.
/5/ Председателят на дружината уведомява в седемдневен срок
ловния организатор, като предава оригинал на заявлението. Прекратяването
на членството поради напускане настъпва от момента на входиране на това
заявление в Сдружението.
/6/ При прекратяване на членството в Сдружението напусналият
член не се обезщетява имуществено.
ЧЛЕН 15. /1/ Преместването на членовете ловци в рамките на
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Сдружението се извършва само при наличие на свободна ловна площ в
ловностопанския район на приемащата дружина.
/2/ Заявлението за преместването по ал. 1 с приложен протокол
от приемащата дружина се представя в офиса на Сдружението от
председателя на приемащата дружина.
/3/ Промените в членския състав на дружините се регистрират в
седемдневен срок от щатен служител на Сдружението, който издава нова
членска карта на преместващия се член.
/4/ В случай, че преместващият се член има парични задължения
към предишната си дружина, преместването му се регистрира след тяхното
заплащане.
ЧЛЕН 16. Всички членове на Сдружението имат еднакви права:
1. Да упражняват ловния и риболовния спорт в съответствие с
нормативните актове.
2. Да участват в цялостната дейност на Сдружението.
3. Да избират и бъдат избирани в управителните органи.
4. Да упражняват критика за слабостите и грешките в дейността на
дружината и управителните органи на Сдружението и да правят
предложения за подобряване на дейността на Сдружението.
5. Да се ползват от културните и социалните придобивки, както
и от услугите на Сдружението.
6. Да се ползват от предоставените им от закона права за
притежаване на ловно оръжие.
7. Да напускат Сдружението по собствено желание.
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 членуват.
2. Да изпълняват законовите разпоредби за ловното и рибното
стопанство.
3. Да се грижат и да опазват дивеча и рибата.
4. Да съдействат за защита на природната среда.
5. Да се борят срещу нарушителите на законите за ловното и
рибното стопанство и да съдействат за тяхното разкриване и наказване.
6. Да повишават своята ловна, риболовна и екологична култура.
7. Да спазват правилата за съхраняване и употреба на ловното
оръжие.
8. Да работят за усъвършенстването на своята стрелкова и
риболовна квалификация.
9.
Да участват редовно в събранията на дружината и да
изпълняват техните решения.
10. Да плащат членския си внос.
11. Да работят за укрепване на дружината и за създаване на
отношения на уважение, другарство и взаимопомощ между нейните
5

членове.
ЧЛЕН 18. Членовете-ловци задължително участват в следните
мероприятия:
1. Събрание на дружината.
2. Подхранване на дивеча.
3. Грижи за дивеча през размножителния период.
4. Създаване на хранителна и защитна база /дивечови ниви и
ливади сечища, укрития и други/.
5. Изграждане на биотехнически съоръжения - хранилки, солища,
водопои, калища, чакала и др.
6. Установяване на дивечовите запаси.
7. Регулиране на числеността на хищниците и скитащите кучета
извън населените места.
ЧЛЕН 19. Членовете-риболовци задължително участват в
следните мероприятия:
1. Зарибяване на водоемите за спортен риболов.
2. Рибоустрояване и благоустрояване на водоемите.
3. Грижа за рибата през размножителния й период, при маловодие
и други бедствия.
4. Грижа за опазване на водоемите от замърсявания и на
екологичната обстановка около тях.
5. Изграждане на биотехнически съоръжения на водоемите
/мръстилища, изкуствени гнезда, рибни проходи и други/.
ЧЛЕН 20. /1/ Членовете на Сдружението, които не участват в
мероприятия по чл. 18 и чл. 19 от Устава, заплащат допълнителни парични
вноски.
/2/ Размерът на допълнителните парични вноски за неучастие в
отделните мероприятия по чл. 18 и чл. 19, редът и сроковете за
събирането им се определят от събранието на дружината.
/3/ Събраните средства се изразходват по решение на събранието
на дружината.
/4/ По решение на събранието на дружината отделни дружествени
членове могат да бъдат освобождавани по обективни причини от участие в
някои от задължителните мероприятия. Те не заплащат допълнителна
вноска по чл. 18 и чл.19.
/5/
Председателят,
зам.-председателите,
секретарят
на
Сдружението и членовете на Управителния съвет /УС/, при 3 /три/ поредни
неявявания на заседания на УС, отпадат от УС, като съставът на УС се
намалява с броя на отпадналите членове.
/6/ 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.
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ЧЛЕН 21.
/1/ Членството в Сдружението се прекратява :
а) По собствено желание, със заявление до председателя на
дружината.
б) Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.
в) С прекратяване на юридическото лице.
г) При отпадане.
д) При изключване.
/2/ Членството се прекратява при отпадане:
а) когато не бъде заплатен установеният размер на годишния
членски внос в срок до 31 декември и няма постъпило в този срок заявление за
прекъсване на членството.
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 седемдневен
срок на организатора, който отразява отпадането в регистъра на сдружението
в) на осъден за умишлено престъпление от общ характер с
влязла в сила присъда /одобрено споразумение по гл. XXIX НПК/.
г) при непредставяне свидетелство за съдимост, изискано с
решение на УС по чл. 30, ал.5.
/3/ Членството в Сдружението се възстановява след решение за
приемане от Общото събрание на ЛРД, заплащане на встъпителен членски
внос, заплащане в дружината на допълнителните парични вноски и отпадане
причините за прекратяване на членството по чл.21, ал. 2, б. „в”.
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 на 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 или Сдружението.
/3/ За бракониерство по смисъла на този Устав се считат ловуване
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и/или риболов, извършени в нарушение на ЗЛОД или на ЗРА, установени по
съответния ред с влязло в сила наказателно постановление или присъда.
/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.
/5/ При извършено нарушение и бездействие на дружината
в продължение на повече от месец от констатиране на нарушението,
наказанието се налага от Управителния съвет.
/6/ Наказаните членове се уведомяват писмено за наложеното
наказание в десетдневен срок от 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.
/8/ Управителният съвет може да потвърди, да измени или отмени
обжалваното решение. При съществени нарушения на процедурата за
налагане на наказанието, 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.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ
ЧЛЕН 23. /1/ Организационният строеж на Сдружението включва
като свои основни звена дружини.
/2/ Към Сдружението и към дружините могат да се създават
комисии, секции, клубове и др.
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.
/2/ Ловната и ловно-рибарската дружина се изграждат на
територията на обособен ловностопански район.
/3/ Риболовната дружина се изгражда на териториален,
производствен или клубен принцип.
/4/ Седалището на дружината се определя в решението за нейното
създаване.
ЧЛЕН 25. Основни задачи на дружината:
1. Работи въз основа на принципите, предмета на дейност, целите
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и задачите на Сдружението.
2. Стопанисва дивеча в предоставения й район по утвърдения
ловностопански проект, като провежда всички ловностопански мероприятия
и изгражда биотехнически съоръжения.
3. Организира и провежда пролетни и есенни таксации за
установяване на количеството на дивеча в ловностопанския район.
4. Стопанисва водоемите за спортен риболов, като се грижи за
тяхното зарибяване, рибоустрояване и благоустрояване на района около тях.
5. Изготвя и представя за съгласуване в Сдружението план за
ловуване.
6. Организира ползването на дивеча и рибата в предоставения й
район по законоустановения ред, в зависимост от допустимите дивечови и
рибни запаси и запазване на екологичното равновесие в природата.
7. Отглежда и разселва подходящи за района дивеч и риба за
поддържане на генетичния фонд на страната.
8. Осъществява съвместна дейност за стопанисване на дивеча и
рибата с другите ползватели на земята, горите и водите въз основа на
сключени договори.
9. Организира опазването и охраната на дивеча и рибата на
предоставения й район и води борба с нарушителите на законоустановения
ред за лов и риболов.
10. Полага постоянни грижи за повишаване на ловната,
риболовната и екологичната култура на своите членове, чрез разяснителна,
възпитателна и просветна дейност.
11. Съдейства за снабдяването на ловците с чистопородни
ловни кучета, за тяхното стопанисване, обучение и ползване.
12. Популяризира сред населението добрите традиции по
опазването на дивеча и рибата чрез лекции, беседи, вечеринки, филми и
природолюбителски екскурзии.
13. Работи за повишаване на спортната квалификация на своите
членове и организира спортни състезания.
14. Стопанисва движимото и недвижимото имущество.
ЧЛЕН 26. /1/ Висш орган на дружината е общото събрание.
Отчетно-изборно събрание се провежда на всеки четири години.
Събранията на дружините са редовни, ако на тях присъстват повече от
половината от членовете.
/2/ Отчетно-изборното общо събрание приема отчета за дейноста
на дружината и ръководството, доклада на контролната комисия,
финансовия и годишния план, избира ръководство, Контролна комисия,
делегати и резервен делегат за ОС и утвърждава предложение за
представител на дружината в Управителния съвет на Сдружението. Общото
събрание взема решение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете
за включване или излизане от състава на сдружение по чл. 30, ал. 1 от ЗЛОД.
/3/ По писмено искане на една трета от членовете на дружината
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може да се свика извънредно общо събрание.
/4/ Ръководството на дружината е в състав: председател, секретаркасиер и членове /общо от 3 до 7 души/.
/5/ Председателят на дружината има следните функции :
1. представлява дружината;
2. организира оперативната работа;
3. свиква и ръководи заседанията на ръководството на дружината;
4. открива заседанията на общото събрание на дружината и
предлага председател на събранието;
5. разпорежда се с финансовите средства на дружината в рамките
на приетия финансов план по ред и начин, утвърдени от Управителния съвет на
Сдружението;
6. определя ръководителя на груповия ловен излет и носи
отговорност за получаването и отчитането на разрешителните за лов;
7. представя в едноседмичен срок постъпилите при него заявления
за прекратяване или прекъсване на членството на щатния организатор по лова в
Сдружението;
8. изпълнява и други задължения, произтичащи от законите и
Устава на Сдружението.
/6/ Ръководството на дружината, контролната комисия и
делегатите за ОС на Сдружението се избират с явно или тайно гласуване и
обикновено мнозинство.
/7/ Ежегодно, но не по-късно от 31 март на текущата година,
дружината провежда отчетно общо събрание.
/8/ Разглеждането и решаването на всички въпроси, задачи и
проблеми на дружината се извършва от общото събрание на нейните
членове. На него се избират ръководителите на лова и отговорниците по
охрана на дивеча. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от
присъстващите. Гласува се по два начина - ''за'' или ''против''.
/9/ Дружината притежава собствени средства в самостоятелна
партида по сметката на Сдружението с определени права и задължения по
тяхното разходване, утвърдени от Управителния съвет на Сдружението.
ЧЛЕН 27. /1/ Върховен ръководен орган на Сдружението е Общото
събрание /ОС/. 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.
/2/ Общото събрание е отчетно или отчетно-изборно. Отчетното ОС
се свиква всяка година. Отчетно-изборното ОС се свиква един път на 4
години.
/3/ Извънредните ОС се свикват по искане на една трета от
дружините, взето на техни общи събрания. С решението за свикване на
Общо събрание се определят нормите за представителност, датата, мястото
и дневния ред за провеждането. Извънредното ОС се провежда не по-късно
от два месеца от решението, при спазване процедурите за редовно отчетно10

изборно събрание.
/4/ Общото събрание се свиква с покана от УС, в която е обявен
дневният ред. Поканата се публикува в една местна медиа и се поставя на
видно място в офиса на Сдружението не по-късно от един месец преди
датата на Общото Събрание.
/5/ ОС започва работа, ако присъстват най-малко половината от
избраните делегати. То приема регламент и процедурни правила за
провеждането си.
ЧЛЕН 28. /1/ Общото събрание :
1. Обсъжда и приема отчета на Управителния съвет и отчета на
Контролната комисия;
2. Приема решение за дейността на Сдружението;
3. Изменя и допълва Устава на Сдружението;
4. Преобразува или прекратява Сдружението;
5. Взема решение за включване на Сдружението в регионални и
национални струкури и определя своите представители в тях;
6. Приема бюджета на Сдружението;
7. Избира Председател и Управителен съвет на Сдружението,
Председател и членове на Контролната комисия;
8. Избира свои представители /делегати/ в Общото събрание на
Националното ловно-рибарско сдружение ''Съюз на ловците и риболовците
в България''.
9. Разглежда постъпили жалби срещу решения на Управителния
съвет и Контролната комисия.
/2/ Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от
присъстващите, а тези по точки 3, 4 и 5 - с мнозинство 2/3 от присъстващите.
Гласува се по два начина – ''за'' или ''против''.
ЧЛЕН 29. /1/ Общото събрание определя броя на членовете на
Управителния съвет.
/2/Председателят на Сдружението е член на Управителния
съвет.
/3/ Всички дружини имат свой представител в Управителния съвет
на Сдружението, предложен от техните отчетно-изборни събрания и утвърден
/избран/ от Общото събрание на Сдружението по реда на ал. 4. До една трета
от състава на Управителния съвет се избира от ОС на Сдружението измежду
останалите членове на Сдружението.
/4/ Членовете на Управителния съвет, председателят на
Сдружението, председателят и членовете на Контролната комисия се
избират с обикновено мнозинство от гласувалите при тайно гласуване.
/5/ За избрани се считат онези кандидати, които са получили найголям брой гласове, но не по-малко от половината плюс един от
присъстващите, които имат право да гласуват. При положение, че с
обикновено мнозинство не се попълни съставът на УС, се провежда
допълнителен избор между неизбраните кандидати.
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/6/ Заместник-председателите и секретарят на Сдружението се
избират от Управителния съвет с явно или тайно гласуване при спазване
процедурата на предходната алинея.
/7/ Щатните служители в Сдружението не могат да бъдат членове
на Управителния съвет на Сдружението.
/8/ Гласува се по два начина - ''за'' или ''против''.
ЧЛЕН 30 /1/ Управителният съвет определя
обема
на
представителната власт на отделни негови членове, избира зам.председатели и секретар от своя състав по предложение на председателя,
осигурява изпълнението на решенията на ОС, приема щатното
разписание на Сдружението и условията за назначаване на щатни
служители, приема дългосрочни и годишни планове и следи за тяхното
изпълнение, обсъжда и решава други основни въпроси от дейността на
дружините и Сдружението, и свиква Общо събрание.
/2/ УС на Сдружението провежда заседанията си най–малко три
пъти в годината. Те са редовни, ако присъстват повече от половината
от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от
присъстващите.
/3/ УС работи на широка обществена основа, като създава
клубове и избира комисии и други органи по основните направления
на дейността на Сдружението.
/4/ Членовете на УС са длъжни да присъстват на неговите
заседания, както и да представят в срок всички документи /свидетелства за
съдимост, удостоверения от Районна прокуратура, от Центъра за психично
здраве и др. подобни/, необходими за дейността на Сдружението.
/5/ При получаване на информация в Сдружението за осъждане за
извършено умишлено престъпление от общ характер спрямо член на
Сдружението, УС с решение изисква писмено от съответния член
представяне на Свидетелство за съдимост в срок от 14 дни от връчване на
искането.
ЧЛЕН 31 /1/ Председателят на Сдружението има следните права
и задължения:
1. представлява Сдружението;
2. организира оперативната работа;
3. назначава и уволнява от длъжност, след решение на УС, и
налага дисциплинарни наказания на щатните служители;
4. свиква и ръководи заседанията на УС;
5. открива заседанията на ОС и предлага председател на ОС;
6. разпорежда се с финансовите средства на Сдружението в
рамките на утвърдения финансов план и решенията на УС;
7. изпълнява и други задължения, произтичащи от законите и
Устава на Сдружението;
8. носи пълна отговорност за изразходваните средства на
Сдружението.
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/2/ Член на сдружението може да бъде избиран за председател за не
повече от 2 /два/ последователни мандата.
ГЛАВА ПЕТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ЧЛЕН 32. /1/ Сдружението набира необходимите за дейността си
средства от:
1.
членски внос и допълнителни парични вноски, съобразно
предвиденото в този Устав;
2.
дарения, наследства, целеви и други доброволни вноски от
български и чуждестранни физически или юридически лица.
/2/ За всички постъпили и изразходвани средства се съставят
съответни документи, който са неразделна част от документацията на
Сдружението.

/3/ Придобитите средства от членски внос, дарения и други се
разпределят с оглед реализацията на целите на Сдружението.
Изразходването на средствата се извършва в съответствие с финансовия
план на Сдружението и решенията на ОС и Управителния съвет.
ЧЛЕН 33. Средствата, постъпващи в Сдружението от
годишната вноска за стопанисване на дивеча за осъществяване на
дейностите по чл. 37 от ЗЛОД , се изразходват съгласно приет от
Общото събрание на Сдружението план и конкретните решения на
УС.
ЧЛЕН 34. Управителният съвет взема решения по управление и
стопанисване на имуществото на Сдружението.
ЧЛЕН 35. Сдружението, с решение на Управителния съвет,
може да прави предложение пред държавните органи за преотстъпване,
заменяне или промяна на границите на предоставените за стопанисване
ловни площи и водоеми.
ГЛАВА ШЕСТА
КОНТРОЛНИ КОМИСИИ КЪМ СДРУЖЕНИЕТО И
ДРУЖИНИТЕ
ЧЛЕН 36. /1/ Контролните комисии осъществяват контрол върху
цялостната дейност и финансовото състояние на Сдружението и
дружините.
/2/ Комисиите се отчитат пред органите, които са ги избрали.
/3/ Председателите на комисиите могат да участват в заседанията
на Управителния съвет на Сдружението и на заседанията на
ръководствата на дружините с право на съвещателен глас.
ЧЛЕН 37. Контролната комисия избира от своя състав с тайно
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или явно гласуване и обикновено мнозинство зам.-председател.
ГЛАВА СЕДМА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЧЛЕН 38. Сдружението има знаме от маслиненозелен копринен
плат с надписи от жълтозелена коприна, в средата на което е извезана
емблемата на Сдружението.
ЧЛЕН 39. /1/ Сдружението има свой марш, поздрав, празник,
печат, емблема, значка, почетни знаци, членска книжка, униформено
облекло и други символи.
/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 Общо
събрание и други прояви.
/3/ Символите, знаците и ритуалите се утвърждават от
Управителния съвет.
ЧЛЕН 40. Дружината води задължително следните документи:
протоколна книга, приходно-разходна книга, инвентарна книга, регистър на
членовете на дружината, квитанции и приходни разписки, разрешителни за
лов, тетрадка за приходи и разходи.
ЧЛЕН 41. /1/ Сдружението води задължително следните
документи: протоколна книга от заседанията на Управителния съвет,
счетоводна документация, книга за входяща и изходяща кореспонденция,
регистър на членовете на Сдружението, регистър на чистопородните кучета,
инвентарна книга, регистър на ловните трофеи, актова книга и други.
/2/ Регистърът на членовете на Сдружението включва: трите имена,
дата на раждане, актуална снимка, номер на ловен билет, номер на членска
карта, награди, отличия, наказания, дани за членство в дружини (приемане,
преместване и забележки).
ЧЛЕН 42. Сдружение “Ловно-рибарско дружество – МездраРоман" се създава за неопределено време.
ЧЛЕН 43. /1/ Сдружението се прекратява по решение на Общото
събрание, както и с решение на Окръжния съд в следните случаи:
а/ ако дейността му е в несъответствие със закона или Устава;
б/ ако стане невъзможно осъществяването на целите му.
/2/ Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите,
се разпределя съгласно чл.44, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
ЧЛЕН 44. За неуредените с този Устав въпроси се прилагат
съответните разпоредби на общото гражданско законодателство на
Република България.
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Настоящият Устав е приет от Общо събрание /конференция/ на
Сдружение “Ловно-рибарско дружество – Мездра”, проведено на
31.05.2001 година, с изменения и допълнения, направени на отчетното
Общо събрание /конференция/, проведена на 29.04.2010 година, на Общо
събрание /конференция/, проведено на 14.05.2015г., на Общо събрание,
проведено на 12.05.2016г., на Общо събрание, проведено на 18.05.2017г., и на
Общо събрание на Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Мездра –
Роман”, проведено на 18.05.2018г.
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