
 1 

У  С  Т  А  В 

 

на 

 

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - СДРУЖЕНИЕ  С ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ  

“ЛОВНО РИБАРСКО  ДРУЖЕСТВО  СОКОЛ – ШУМЕН “ 

гр.Ш У М Е Н 

 

Г Л А В А    І 

 

ОСНОВНИ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 Чл.1./изм.ОС 19.05.2013 г./..Сдружението на ловците и риболовците– “Ловно 

рибарско дружество СОКОЛ – ШУМЕН“ гр.Шумен е наследник и правоприемник на 

Ловно дружество „Архангел Михаил”, гр.Шумен, основано на 15.06.1892 год, на 

Ловнострелческа организация “СОКОЛ” гр. Шумен,основана през 1894 година и 

Рибарско дружество “ТИЧА” гр.Шумен,основано през 1932 година обединени през 

1948 година в единна организация-  Ловно-рибарско дружество Шумен продължител на 

техните дългогодишни ,демократични ,родолюбиви и природозащитни традиции. 

 Чл.2.Сдружението на ловците и риболовците –“Ловно рибарско дружество 

СОКОЛ-ШУМЕН” гр.Шумен е юридическо лице с нестопанска цел,действащо 

съгласно настоящия Устав за осъществяване поставените от него цели и задачи. 

 Чл.3.Сдружението е организация за осъществяване на ОБЩЕСТВЕНО  

ПОЛЕЗНА  ДЕЙНОСТ в областта на защита на човешките права в гражданското 

общество,за отстояване интересите на членовете си,за обогатяване ,възпроизводство и 

съхраняване на екологическото равновесие в дивата флора и фауна и развитието на 

ловните и риболовните спортове и киноложкото дело. 

 Чл.4.Сдружението се регистрира под наименованието – СДРУЖЕНИЕ  НА  

ЛОВЦИТЕ  И  РИБОЛОВЦИТЕ – “ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО  СОКОЛ-

ШУМЕН” гр.Шумен със седалище и адрес: гр.Шумен,  ул.”Христо Ботев” № 9 а. 

 Чл.5.Сдружението се регистрира пред Съдебните органи като юридическо лице с 

нестопанска цел и за осъществяване на ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА  ДЕЙНОСТ и се 

вписва в ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР при Министерството на правосъдието . 

 Чл.5-а. / нов 17.07.2009 г./. Сдружението се регистрира чрез НЛРС-СЛРБ в 

Държавната агенция по горите към МС на Република България . 

 Чл.6.Сдружението на ловците и риболовците в гр.Шумен осъществява дейността 

си в съответствие с Конституцията на Република България и законите в страната . 

 Чл.7./ допълнен на 17.07.2009 г./ Сдружението на ловците и риболовците в 

гр.Шумен е независима и демократична, неполитическа , неправителствена, 

обществена организация,изразител и защитник на спортните, духовните, 

природозащитни и имуществени интереси на членовете си . 

Чл.8./1/Сдружението се изгражда на териториален принцип от дружини на 

ловци, ловци–риболовци и риболовци.  

/2/Сдружението осъществява дейността си при съблюдаване принципите на 

доброволност и равнопоставеност на членовете си,гласност,изборност,отчетност и 

контрол . 

  /3/ Сдружението работи на основата на самоуправление и самоиздръжка . 
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  /4/ В своята дейност Сдружението се ръководи от Устава си и решенията на 

Общото събрание . 

 Чл.9.Сдружението съдейства за осъществяване на националната политика в  

природозащитното дело,ловното и рибното стопанство и спорт на регионално ниво.То 

работи във взаимодействие с всички държавни,стопански,обществени и други 

организации и движения,имащи отношение към опазването на природната среда и 

развитието на лова и риболова . 

 

Г Л А В А    ІІ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Чл.10. Сдружението и обединените в него дружини си поставят следните ЦЕЛИ 

: 

- работят за опазване и обогатяване биологическото разнообразие ; 

- полагат целогодишни грижи за опазване,видовото обогатяване и 

увеличаване на дивеча и рибата ; 

- грижат се за поддържането,равновесието и охраната на ловната и рибна 

фауна ; 

- създават условия за упражняването и развитието на ловните и 

риболовните спортове ; 

- възпитават своите членове в любов към Отечеството и родната природа ; 

- работят за повишаване  на екологичната,ловната и риболовната култура ; 

- популяризират природозащитните и демократични идеи и принципи на 

организацията ; 

- отстояват независимостта на Сдружението и развиват  отношения на 

другарство и взаимопомощ,уважение и етичност между членовете си ; 

- сигнализират държавните институции за необходимостта от решаването 

на неотложни екологични проблеми,имащи пряко или косвено отношение 

към ловното и риболовното дело ; 

- защитават интересите на членовете си ; 

Чл.11. За постигане целите си Сдружението изпълнява следните основни 

ЗАДАЧИ : 

-   организира,ръководи и контролира цялостната дейност на дружините 

включени в състава му,съобразно законите и устава на Сдружението;   

- / изменена на 17.07.2009 г./ регистрира дружините и предоставените им 

от Управителния съвет ловно-стопански райони в съответното Държавно 

горско стопанство или Държавно ловно стопанство , съгласно 

изискванията на ЗЛОД ; 

- оказва помощ при изпълнение на ловоустройствените и 

рибоустройствените проекти и годишни планове на дружините ;     

- създава дивечовъдни и рибовъдни стопанства и бази за спортен риболов ; 

- подготвя и представя за съгласуване от компетентните органи плановете 

за ползване на дивеч от дружините ; 

- съгласува графиците за ловуване на дружините не по-късно от 10 дни 

преди началото на ловния сезон ; 

- упражнява действен контрол при ползването на дивеча и рибата и 

запазване на законоустановения ред за лов и риболов ; 

- организира охраната на дивеча и рибата на територията си и сигнализира 

за констатирани нарушения на нормативните разпоредби ; 
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- организира лова и риболова на чуждестранни и български ловци и 

риболовци по линията на организирания ловен и риболовен туризъм в 

съответствие с изискванията на нормативните разпоредби ; 

- организира на договорна основа реализацията на добитити от дружините 

дивечово месо и кожи ; 

- използва законовите възможности за организиране реализацията на 

дивечовите и рибни продукти,както и продажбата и закупуването на жив 

дивеч и риба с развъдни цели ; 

- развива киноложкото дело ,като организира развъждането,обучението и 

ползването на чистопородни ловни кучета,провежда киноложки изложби 

и полеви изпитания и осигурява закрилата на чистопородните ловни 

кучета ; 

- организира и съдейства за снабдяването на своите членове с ловни  и 

риболовни уреди и материали ; 

- развива необходимите дейности в съответствие с нормативните 

разпоредби за осигуряване издръжката на Сдружението и разширяване на 

материалната му база ; 

- организира системна разяснителна и възпитателна дейност за 

популяризиране на целите и задачите на Сдружението ;  

- подготвя кандидати за ловци и риболовци ; 

- развива спортно състезателна и учебно –спортна дейност с цел  

повишаване на ловно-стрелковата и риболовната квалификация на 

членовете си и населението; 

- изисква от членовете си да спазват нормативните разпоредби и правилата 

за съхраняване и употреба на ловно оръжие и боеприпаси; 

- осъществява необходимите дейности в страната и чужбина с  оглед 

осигуряване на средства за финансиране на целите и задачите си ; 

- работи във взаимодействие с общините и с местните органи на 

държавната власт,обществени и други организации,фирми и лица по 

въпросите на ловното и риболовното стопанство и опазване на 

природната среда ; 

- за осъществяване на природозащитните и спортните цели и задачи на 

Сдружението към него могат да се създават клубове,комисии,секции и др.  

 

Г Л А В А     ІІІ 

ЧЛЕНСТВО,ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл.12./1/ / изм. на 17.10.2008 г.17.04.2010 г./В сдружението могат да членуват 

всички български граждани или лица , отговарящи на изискванията на ЗЛОД, ЗРА и 

други нормативни актове уреждащи упражняването на любителски лов и риболов , 

обединени в ловни,ловно-рибарски и рибарски дружини,независимо от политическите 

им възгледи,религиозни убеждения и етническа принадлежност при пълна 

доброволност и равнопоставеност. 

 

 /2/Не могат да бъдат членове на сдружението лица,осъдени за умишлени 

престъпления ,хронични алкохолици,наркомани, лица с доказани бракониерски прояви 

и лица,които не отговарят на определени изисквания за здравословно и психическо 

състояние . 

 Чл.13./1/Членовете на сдружението са ловци,ловци-риболовци и риболовци. 
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         /2/Членовете ловци,ловци-риболовци и риболовци приемат Устава на 

сдружението и работят за осъществяване на целите и задачите му,редовно предплащат 

членският си внос за една година и членуват в една от дружините му 

 /3/Членовете на сдружението подписват Морален Кодекс на българския ловец и 

риболовец. 

Чл.14./1/ / изм. 17.07.2009 год.,17.04.2010 г./ Кандидатите за членство в 

сдружението ловци или ловци-риболовци изразяват желанието си за това с писмена 

форма – заявление до Председателя на Управителния съвет  и приложени към него 

актуален документ за право на лов , свидетелство за съдимост , медицинско 

удостоверение и протоколно решение на приемащата го дружина, а за членовете 

риболовци – документи изискуеми съгласно ЗРА 

/2/ / изменена 17.07.2009 год./ Утвърждаването на новоприети членове на 

дружините се извършва от Управителния съвет на Сдружението. 

/3/Всички новоприети членове на сдружението заплащат еднократно 

встъпителен членски внос,ако Общото събрание не е взело друго решение.Размера му 

се определя от Общото събрание на сдружението. 

/4/ ( Изм. 29.05.2005 г.) При напускане на сдружението внесеният встъпителен 

членски внос не се връща , а остава на разположение на сдружението . 

/5//изм.17.04.2010 г./ Всеки член получава членска карта по образец,която се 

издава от сдружението след заплащане на определения от Общото събрание на 

сдружението членски внос , а за ловците  и ловците- риболовци и на годишната вноска 

за стопанисване на дивеча .  

 Чл.15./1/ ( Изм. 29.05.2005 г.,Доп. 17.07.2009 год., изм.17.04.2010) 

Продължаването на членството в сдружението става чрез предплащане на определения 

от Общото събрание годишен членски внос, а за ловците и ловците-риболовци и 

годишна вноска за стопанисване на дивеча за следващата година в периода от 1 

Ноември на текущата година до 31 Януари на следващата година. 

Неподновили членството си по неуважителни причини  в този срок могат да 

сторят това след заплащане на удвоен размер на определеният за годината членски внос 

в срок до 31.03 на текущата година.Заверка на членската карта се извършва след 

плащане на членския внос , а за ловците и ловците-риболовци и годишна вноска за 

стопанисване на дивеча за годината. 

          /2/Ежегодно Общото събрание на сдружението определя задължителността и 

размера на годишния членски внос за следващата година в зависимост от вида на 

членството и възрастта на членовете и определя разпределението му между дружините 

и сдружението . 

/3/ / нова 17.10.2008 год/  В случай , че няма взето решение на Общото събрание 

по предходната алинея , размерът на членския внос за следващата година автоматично 

се променя с размера на официално обявеният среден индекс на инфлация от НСИ за 

предходната година . 

 ал. 3 става ал.4  / прието на 17.10.2008 г./ 

 /4/ ( Изм. 29.05.2005 год. ) Намален членски внос заплащат децата до 14 годишна 

възраст , редовно учащите в средни и висши учебни заведения , отбиващите редовна 

военна служба младежи , мъжете над 65 години , жените и лицата с инвалидност над 70 

% , независимо от възрастта им . 

Чл.16./1/ ( Изм. 29.05.2005 г., изм.17.04.2010 год.) Членовете на 

Сдружението,които по уважителни причини не са продължили членството си чрез 

предплащане на дължимия членски внос, а за ловците и ловците-риболовци и 

дължимата годишна вноска за стопанисване на дивеча за годината в определения в 

чл.15/1/ срок могат да сторят това , в срок не по-голям от един месец,след отпадане на 
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причината за пропускането му.Уважителността на причината се доказва с представяне 

на документ.Подновяване на членството в този случай се извършва от занимаващият се 

с тази дейност щатен служител на сдружението срещу представен документ , доказващ  

уважителността на причинита и заплащане на членски внос за просроченото време , без 

да се прилагат изискванията на чл.15,ал.1 . 

 /2/  ( Изм.29.05.2005 г.,Отм. 17.07.2009 год., нова 17.04.2010 г./ Неподновилите 

членството си членове на сдружението чрез предплащане на членския си внос без 

уважителни причини, а за ловците и ловците-риболовци и годишната вноска за 

стопанисване на дивеча за годината след 31.03 на текущата година за която се отнася 

плащането на членския внос, се считат за самоизключили се от сдружението. 

Управителният съвет на сдружението е длъжен в срок до 30 04. на текущата година, да 

извърши проверка за установяване на неподновилите членството си членове на 

сдружението и вземе нарочно решение с което да обяви имената на лицата  прекратили 

на това основание членството си в сдружението и обяви изключването им. Решението 

на УС се публикува на Интернет страницата на сдружението. В 7-дневен срок от 

приемането на решението на управителния съвет за изключване на лице от състава на 

ловното сдружение председателят на сдружението уведомява писмено за това 

директора на държавното горско стопанство и съответното държавно ловно стопанство, 

за отнема билета за лов на лицето, ако същото е ловец или ловец-риболовец, съобразно 

изискването на чл.23а от ЗЛОД 

 Чл.17  /1/ Преместването на членовете от една дружина в друга в рамките на 

сдружението се извършва със съгласието и решение на приемащата дружина и 

одобрение на Управителния съвет на Сдружението . 

/2/Спорните въпроси по продължаването /подновяването/  на членството се 

решават от Управителният съвет на Сдружението.Нерешените от него се решават от 

Общото събрание. 

 Чл.18. /1/Приемането на ловци и риболовци от друго сдружение става по реда на 

чл. 14. от настоящия Устав в периода от  1 февруари до 31 октомври. 

/2/ /нова 17.04.2010 г./Членството в сдружението се прекратява: 

- при доброволно напускане на члена на сдружението заявено  с писмено 

заявление; 

- при неплащане на членския внос за всички членове на сдружението , а за 

ловците  и ловците -риболовци и на вноската за стопанисване на дивеча 

по начина и в сроковете установени с този Устав;  

- при изключване по реда на този Устав;. 

 Чл.19. Всички членове на Сдружението имат еднакви  права : 

- да упражняват ловния  и риболовния спорт в съответствие с установения 

законов ред ; 

- да участват в цялостната дейност на Сдружението ; 

- да избират и бъдат избирани в ръководните органи ; 

- да упражняват критика за слабостите и грешките в дейността на 

дружината и ръководните органи и да правят предложения за подобряване 

на организационната дейност на Сдружението ; 

- да участват лично , когато се взема отношение по тяхната дейност и 

поведение; 

- да се ползват от културните и социални придобивки , както и от услугите 

на сдружението. 

- да напускат  Сдружението по собствено желание ,изразено с писмено 

заявление до дружината в която членуват . 
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Чл.20.Всички членове на Сдружението имат еднакви задължения : 

- да спазват Устава на Сдружението и изпълняват решенията на      Общото 

събрание и Управителния съвет на Сдружението  

- / Изменена на 17.07.2009 год. / да изпълняват изискванията на Законите 

за лова и опазване на дивеча / ЗЛОД/ , Закона за рибарството и 

аквакултурите /ЗРА / , Закона за биологичното разнообразие / ЗБР /  и 

издадените в тяхно изпълнение подзаконови нормативни актове ; 

- да стопанисват и опазват дивеча и рибата ; 

- да съдействат за защитата  на природната среда ;                                                                                                                      

- да сигнализират компетентните органи за нарушения на законите за лова 

и риболова и да съдействат за разкриване и наказване на извършителите ; 

- да повишават своята ловна,риболовна и екологична култура ; 

- да спазват правилата за съхраняване и употреба на ловното оръжие и 

боеприпасите ; 

- да работят за усъвършенстване на своята стрелкова и риболовна 

квалификация; 

- да участват редовно в събранията на дружината ; 

- да предплащат редовно членският си внос ; 

- да съдействат за разширявани и усъвършенстване на демократичните 

принципи на самоуправлението на Сдружението ; 

- да отстояват независимостта,самостоятелността и единството на 

Сдружението ; 

 Чл.21.Членовете – ловци са задължени да участват в следните мероприятия: 

- установяване на дивечовите запаси ; 

- грижи за дивеча през размножителния период ; 

- подхранване на дивеча ; 

- участие в дейности свързани с разселването на дивеч ; 

- създаване на хранителна и защитна база /дивечови ниви и 

ливади,сечища,укрития и др./ ; 

- изграждане на хранилки, солища, водопоища, чакала, калища, 

стървилища и др.и поддържането им ; 

- регулиране числеността на хищниците и скитащите кучета и котки извън 

населените места ; 

-  /нова 17.04.2010 г./ да присъстват на провежданите годишни отчетни и 

отчетни – изборни събрания на дружинките в които членуват; 

Чл.22.Членовете риболовци са задължени да участват в следните мероприятия : 

- зарибяване на водоемите за спортен риболов ; 

- рибоустрояване и благоустрояване на водоемите ; 

- опазване на рибата през размножителния период,маловодие и други 

бедствия ; 

- играждане на мръстилища, изкуствени гнезда, рибни              прагове, 

проходи и др. ; 

 Чл.23./1/Членовете на сдружението,които не участват в мероприятията по чл.21 

и чл.22 заплащат допълнителни парична вноска. 

 /2//изм17.04.2010 год./ Размерът на допълнителната парична вноска се определя 

от  Управителния съвет на сдружението с протоколно решение до 31.01. на текущата 

година, като решението се обявава на Интернет страницата на сдружението. 

 Председателите на дружините са длъжни след провеждане на мероприятия по 

чл.21 и чл.22 от Устава, да представят на Управителния съвет на сдружението списък 

на членовете на дружината , които не са взели участие в мероприятието, с оглед 



 7 

установяване на лицата дължащи допълнителна парична вноска по чл.23, ал.1 от 

Устава.  

 Членовете дължащи допълнителни парични вноски на това основание , заплащат 

същите в срок от 1 месец от датата на провеждане на мероприятието в което не са взели 

участие, но не по-късно от последния срок за заплащане на годишния членски внос. 

 Неучастието в повече от две мероприятия по чл.21 и чл.22 от Устава и 

неплащането на повече от две допълнителни парични вноски е основание за 

прекратяване на членството на нарушилия устава на това основание член на 

сдружението.Прекратяването на членството става с решение на Управителния съвет за 

изключване на нарушилия Устава на това основание член на сдружението 

 Освобождава се от плащане на допълнителна парична вноска, член на 

сдружението който не  е взел участие в мероприятията по чл.21 и чл.22 от Устава по 

уважителни причини. 

 Документи и доказателства установяващи наличието на уважителни причини се 

представят пред Управителния съвет на сдружението в срок до 1 месец от датата на 

мероприятието по чл.21 или чл.22 от Устава с мотивирана молба, но не по-късно от 

крайния срок за плащане на членския внос към сдружението. 

    

 /3//изм.17.04.2010 год./ Събраните средства се изразходват от сдружението само 

за ловностопански мероприятия и опазване на дивеча и рибата , като се взима предвид 

и това от членовете на кои дружинки са заплатени сумите, с цел подпомагане на 

дейността им по провеждане на ловностопанските мероприятия и опазване на дивеча и 

рибата.  

 

 /4//изм.17.04.2010 г./ С решение на общото събрание на дружината отделни 

членове могат  да бъдат освобождавани по уважителни причини от участие в 

задължителните мероприятия.Те не дължат допълнителна парична вноска . Протокола 

от Общото събрание на дружината задължително се представя на Управителния съвет 

на сдружението, с цел неналагане на санкции по предходните алинеи 

  

Чл.24./ изм. 17.10.2008 год.,изм. на 17.07.2009 год.,изм.17.04.2010 год./  

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ 

Дисциплинарни нарушения и наказания 

/1/ За нарушения или неизпълнение на ЗЛОД , ЗРА , ЗБР , ЗКВВООБ и правилниците за 

прилагане , на Устава и неизпълнение на решенията на ръководните органи на 

Сдружението ,за действия , насочени срещу интересите независимостта и единството 

на организацията , за нарушаване на  традиционно установените правила по ловна и 

риболовна етика членовете на Сдружението носят дисциплинарна отговорност. 

/2/. Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията или 

нарушаването на разпоредбите на ЗЛОД , ЗРА , ЗБР , ЗКВВООБ и правилниците за 

прилагането им  , на Устава и решенията на ръководните органи на Сдружението ,както 

и  действия , насочени срещу интересите независимостта и единството на 

организацията , а така също и  нарушаване на  традиционно установените правила по 

ловна и риболовна етика 
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/3/ За извършено дисциплинарно нарушение на членовете на сдружението  се налагат 

следните наказания: 

 а/   порицание ; 

 б/ заплащане на допълнителна парична вноска;   

в/отзоваване от състава на ръководни органи ; 

г/ лишаване от право да бъде избиран в ръководните органи на дружините и 

сдружението за определен срок; 

 д/  лишаване от право да участва в ловни излети за срок до 12 месеца – за 

ненавременно отчитане пред председателя на дружината или в сдружението на 

издадено разрешително за индивидуален или групов лов , за неспазване 

указанията на ръководителя на лова свързани с провеждането на ловния излет и 

за безпричинно неучастие в задължителните ловно-стопански мероприятия ; 

 е/ лишаване от право да участва в ловни излети за срок от една година – когато в 

срок от 12 месеца от датата на изтичане срока на наложено наказание по 

предходната точка лицето извърши ново подобно нарушение . 

ж/  изключване –Членовете на сдружението,извършили деяние,квалифицирано 

като бракониерство,се изключват от организацията.Същото наказание се налага и на 

осъдени за умишлени престъпления от общ характер с влязла в сила присъда,кражба 

или умишлено убиване на ловно куче,при доказана вина за причиняване на смъртна 

или тежка злополука с ловно оръжие по време на лов,злоупотреба с парични средства 

или имущество на сдружението . За бракониерство по смисъла на този Устав се счита : 

лов или риболов с неразрешени начини и средства,лов или риболов в забранен сезон , 

лов или риболов в забранено място , лов или риболов на защитени видове дивеч и риба 

, ловуване  без билет и разрешително за лов , или извън определения в разрешителното 

ловностопански район , ловище или местност , както и вземане на намерен жив  , ранен 

или мъртъв дивеч или разпознаваеми части от него   . Изключените не може  да бъдат 

отново приемани в дружина , членуваща в сдружението 

/4/ Наказанията могат да се налагат заедно с друго наказание. Допълнителната парична 

вноска  се събира в полза на сдружението. 

/5/ Дисциплинарните наказания се налагат, като се вземат предвид формата на вината, 

накърнените интереси, причините и условията, довели до извършване на нарушението, 

подбудите и другите смекчаващи или отегчаващи отговорността обстоятелства. 

/6/ В маловажни случаи на нарушения председателят на дисциплинарния съд може да 

направи лично предупреждение на провинилия се член на сдружението. 

/7/ Дисциплинарното преследване се погасява по давност, когато наказание не е 

наложено в продължение на една година от извършване на нарушението, както и при 

смърт на извършителя. 

/8/ По отношение на спирането и прекъсването на давността се прилагат съответните 

разпоредби на Наказателния кодекс.  

/9/ Образуването на наказателно или административнонаказателно производство не 

изключва дисциплинарната отговорност и не спира давността. 

/10/ Всеки дисциплинарно наказан член на сдружението може да бъде реабилитиран от 

Общото събрание на сдружението, в случай че в продължение на една години от 
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изтичане на изтърпяването на наказанието не е извършил друго дисциплинарно 

нарушение, спрямо него няма друго висящо дисциплинарно производство и е 

възстановил вредите, причинени от дисциплинарното нарушение. 

/11/ Реабилитацията заличава всички последици от дисциплинарното наказание. 

Дисциплинарно производство 

/12/ Дисциплинарно производство се образува с решение на Управителния съвет на 

сдружението при писмено съобщение от държавни органи, юридически или физически 

лица, вкл. от членове на сдружението или ръководните органи на дружините в които се 

съдържат достатъчно данни за извършено дисциплинарно нарушение, както и при 

самосезиране  на Управителния съвет от публикации в медиите 

/13/ Анонимните съобщения не представляват законен повод за образуване на 

дисциплинарно производство. 

/14/ Достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство са налице, когато 

може да се направи основателно предположение за извършено дисциплинарно 

нарушение. 

/15/ След постъпване на съобщение за извършено дисциплинарно нарушение 

Управителният съвет е длъжен да уведоми члена на сдружението, който може да даде 

обяснение в 7-дневен срок от уведомлението. 

/16/ След изтичане на срока по ал. 1 председателят на Управителния съвет възлага на 

докладчик - член на съвета, извършването на проверка за наличие на основание за 

образуване на дисциплинарно производство. Проверката следва да се извърши в 

едномесечен срок. 

/17/ На докладчика може да бъде направен отвод, когато членът на сдружението срещу 

когото е започнала проверката има основателни съмнения в неговата безпристрастност. 

Докладчикът е длъжен да се отведе сам, ако са му известни обстоятелства, които могат 

да поставят под съмнение неговата безпристрастност. При отвод председателят на 

съвета определя нов докладчик. 

 /18/ След приключване на проверката в първото заседание на Управителния съвет 

докладчикът докладва писмено за резултата й. В същото заседание Управителния съвет  

се произнася с решение за образуване или отказ да се образува дисциплинарно 

производство. При необходимост Управителния съвет разпорежда извършването на 

допълнителна проверка в 14-дневен срок. Ново връщане за проверка е недопустимо. 

/19/ Отказът за образуване на дисциплинарно производство може да се обжалва от 

заинтересуваното лице в 14-дневен срок от съобщението пред Общото събрание на 

сдружението. 

/20/ Дисциплинарно обвинение се изготвя, внася и поддържа пред дисциплинарния съд 

от докладчика, извършил проверката по конкретния случай, или от определен от 

Управителния съвет член на съвета. Решението заедно с преписката се изпраща на 

дисциплинарния съд. 
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/21/ Председателят на дисциплинарния съд образува дисциплинарно дело и определя 

състава, който ще го разгледа. 

/22/ Заседанието по дисциплинарното дело се насрочва не по-късно от един месец от 

образуването му. 

/23/ Препис от дисциплинарното обвинение с писмените доказателства, заедно с 

уведомление за датата на заседанието, се изпраща на члена на сдружението срещу 

когото е образувано дисциплинарното производство. Той може в 7-дневен срок от 

получаването да направи възражение и да посочи доказателства в негова подкрепа. 

/24/ Дисциплинарният съд разглежда делото с участието на обвинителя и  

дисциплинарно обвинения член на сдружението и заинтересуваното лице. Неявяването 

на дисциплинарно обвинения член на сдружението не е пречка за разглеждане на 

делото. 

/25/ Ако дисциплинарно обвиненият член на сдружението не е уведомил Управителния 

съвет за промяна на своя адрес, обявлението за образуване на дисциплинарно 

производство и за неговото насрочване се поставя в на таблото за обяви в седалището 

на Сдружението и се публикува в Интернет страницата му, като призоваването му се 

смята за редовно.  

/26/ Член на състава на съда подлежи на отвод, ако са налице основанията по ал. 17.  

/27/ Дисциплинарният съд допуска доказателствата, които са от значение за изясняване 

на делото. 

/28/ В дисциплинарното производство се прилагат правилата на Наказателно-

процесуалния кодекс, доколкото в този Устав не се съдържат други правила. 

/29/ Дисциплинарният съд се произнася с решение, с което налага дисциплинарно 

наказание на члена на сдружението или го оправдава. 

/30/ Решението се взема на тайно съвещание с мнозинство на членовете на състава и се 

обявява чрез прочитането му от председателя на състава. 

/31/ Член на състава, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва 

решението с особено мнение, което се прилага към решението. 

/32/ Мотивите на решението и мотивите на особеното мнение се изготвят и обявяват 

заедно с решението. По изключение съставът може да постанови те да се депозират в 7-

дневен срок от обявяване на решението. 

/33/ Решението на дисциплинарния съд може да се обжалва от страните в 14-дневен 

срок от обявяването му чрез дисциплинарния съд пред Общото събрание на 

сдружението. 

/34/ Общото събрание на сдружението разглежда жалбата на първото си заседание, като 

може да потвърди, измени или отмени решението на дисциплинарния съд. 
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Влезлите в сила решения на Дисциплинарния съд се поставят на видно място на 

таблото за обяви в седалището на Сдружението и се публикуват на Интернет 

страницата на сдружението, а когато наказанието е свързано с упражняването на 

правото на лов, се уведомява и съответното държавно горско или ловно стопанство по 

реда на чл.23а от ЗЛОД за отнемане на билета за лов на лицето за срока на наказанието. 

  

 

             

Г Л А В А   ІV 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН    СТРОЕЖ 

 

А.     ДРУЖИНА 

 Чл.25./1/Дружината е основното организационно звено на Сдружението и 

представлява доброволно обединение на ловци,ловци-риболовци и 

риболовци.Дружината може да бъде : ловна ,ловно – рибарска или риболовна. 

 /2//изм.17.04.2010 год./ Ловната и ловно – рибарската дружина се учредява от 

български граждани, придобили право на лов, с оглед на общността на техните 

интереси за стопанисване и опазване на дивеча в един ловностопански район.За 

сформирането на ловна дружина са необходими най-малко 20 ловци. В един 

ловностопански район по чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗЛОД се сформира само една ловна 

дружина.Един ловец може да членува само в една ловна дружина. 

 /3/Рибарската дружина се обособява на териториален или клубен принцип. 

 /4/ / изм.17.07.2009 год., изм.17.04.2010 год./ Дружините се създават и 

закриват съобразно разпоредбите на ЗЛОД и ЗРА 

 /5/ / отменена на 17.07.2009 год. / 

 /6/Седалището и името на дружината се определя с решението за нейното 

създаване /учредяване /. 

 Чл.26.Основни задачи на дружината : 

- работи в съответствие с Устава на Сружението ; 

- стопанисва дивеча и рибата в определения й район по утвърдения 

ловностопански и рибостопански проект и провежда всички предвидени 

мероприятия ; 

- организира и провежда преброяване /таксация/ на дивеча в 

ловностопанския район и представя резултатите в Сдружението ; 

- стопанисва предоставените водоеми за спортен риболов,като се грижи за 

тяхното зарибяване,рибоустрояване и благоустрояване на района около 

тях ; 

- организира ползването на дивеча и рибата по законоустановения ред; 

- отглежда и разселва подходящи за района дивеч и риба за поддържане на 

нормални запаси ; 

- осъществява съвместна дейност за стопанисването на дивеча и рибата със 

собствениците или ползвателите на земята,горите и водите ; 

- участва в опазването и охраната на дивеча и рибата в определения й район 

и сигнализира компетентните органи за констатирани нарушения по лова 

и риболова ; 

- полага постоянни грижи за повишаване на ловната,риболовната и 

екологичната култура на своите членове чрез разяснителна,възпитателна 

и просветна дейност; 
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- съдейства за снабдяването на ловците с чистопородни ловни кучета ,за 

тяхното стопанисване и обучение ; 

- популяризиране сред обществото националните традиции по опазване на 

дивеча и рибата чрез провеждане на лекции , беседи ,вечеринки и др. 

- работи и стопанисва движимо и недвижимо имущество ;  

    

Чл.27./ изменен 17.10.2008 год./ Висш орган на дружината е Общото 

събрание.То се провежда най-малко веднъж годишно. 

/1/  Общото събрание се свиква от : председателя по решение на ръководството 

на дружината , от ръководството на дружината при бездействие на председателя , или 

невъзможност да изпълнява задълженията си по-дълго от шест месеца и по писмено 

заявено искане на 1/3 от членовете на дружината изпратено до председателя или 

ръководството   на дружината и сдружението . 

/2//изм.17.04.2010 год./ Свикването на Общото събрание се извършва с писмена 

покана съдържаща името на лицето свикващо Общото събрание, датата, мястото, 

началния час и  дневния ред на Общото събрание. Поканата се довежда до знанието на 

членовете на дружината, чрез поставяне на таблото за обяви в офиса на Сдружението и 

публикуване в Интернет страницата на сдружението, най малко 7 дни преди датата на 

провеждане на заседанието на Общото събрание. 

 ал. 2 , 3 , 4 , 5 и 6  стават съответно 3 , 4 , 5 , 6 и 7 . 

 /3/ /изм.17.04.2010 год./ Общото събрание започва работа , ако на него 

присъстват повече от половината от членовете на дружината. Ако в обявеният час 

присъстват по-малко от 50 % от членовете му , то се отлага с един час и след това 

започва работа , независимо от броя на присъстващите.Решенията се вземат с 

обикновено мнозинство от присъстващите 

 /4/ / изменена на 17.07.2009 год./ Общото събрание избира и освобождава 

Управителния  и Контролен съвет на дружината , приема финансов и годишен план и 

отчети за изпълнението им ,налага наказания ,приема нови членове на дружината , 

избира и упълномощава свои членове , които да я представляват в Общото събрание на 

Сдружението ,произнася се по други организационни въпроси ,относно Устава на 

Сдружението , избира с явно гласуване и обикновенно мнозинство знаменосец и 

отговорници на групи . 

/5/ Ръководството на дружината е в състав : председател , секретар-касиер и 

членове/общо от три до седем души / и Контролен съвет от три члена. 

/6/ Ръководството на дружината ,Контролния съвет и членовете й 

,упълномощени да я представляват в Общото събрание на сдружението се избират с 

явно или тайно гласуване и обикновенно мнозинство от присъстващите за 

четиригодишен мандат. 

 /7/ Дружината се представлява от нейния председател ,а в негово отсъствие – от 

упълномощен от Общото събрание член  на Ръководството. 

Чл.28. / отм.17.04.2010 год./ 

 

Б .    СДРУЖЕНИЕ 

 

 

 Чл.29./1//изм.17.04.2010 год./ Сдружението е самоуправляващо се 

доброволно обединение на дружини на територията на едно или повече от едно съседно 

държавно горско стопанство и/или държавно ловно стопанство с цел осъществяване на 

дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча. 
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/2/ / изменена на 17.07.2009 год. / Сдружението  членува и участва в дейността 

на НЛРС-“СЛРБ “- София  и чрез него се регистрира в ДАГ към МС на Република 

България . 

/3/ Сдружението се създава и закрива с решение на Общото му събрание от 

упълномощени представители на дружините,влизащи в състава му.                                                             

 /4/ С решение на Общото събрание се определя седалището и адреса на 

Сдружението. 

Чл.30./1/ /изм.17.04.2010 год./ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

/1/ Органи на сдружението са : 

- Общо събрание; 

- Управителен съвет; 

- Контролен съвет; 

- Дисциплинарен съд; 

/2/ /доп. на 17.07.2009 год., отм.17.04.2010 год./ 

/3 / / изм 17.10.2008 год., отм.17.04.2010 год./ 

/4/ ( изм. 29.05.2005 год., отм.17.04.2010 год./ 

Чл.31./ изм.17.04.2010 год./ Висш ръководен орган на Сдружението е Общото 

събрание .То провежда редовно заседание най-малко веднъж годишно. 

/2/  В състава на Общото събрание се включват избраните и упълномощени 

представители на дружините – членове на Сдружението.Нормата за представителност 

на дружините в Общото събрание на сдружението се определя на квотен принцип за 

всяка година от мандата на база брой членове , подновили членството си към 31 Януари 

. Дружина с численост от 20 члена – избира 1 представител ; от 21 до 40 члена – 2 

представители ; от 41 до 60 члена  - 3 представители ; от 61 до 80 члена – 4 

представители ; от 81 до 100 члена – 5 представители и т.н. 

/3 /Общото събрание се свиква на заседание от Председателя по решение на 

Управителния съвет на Сдружението , от УС при бездействие на Председателя или при 

невъзможност от негова страна да изпълнява функциите си по-дълго от шест месеца с 

писмена покана обнародвана в местен ежедневник най-малко един месец преди 

насрочения ден за заседанието и съдържаща: дневния ред ,мястото и часът на 

провеждането му и по чия инициатива се свиква . Поканата се поставя на видно място в 

управлението на сдружението минимум един месец преди датата на провеждането му, 

като може да бъде публикувана и на Интернет страницата на сдружението .  

/4/Заседанието  може да се свика и по писмено искане на 1/3 от членовете на 

общото събрание , като Председателя или Управителния съвет се задължават в 

едномесечен срок да отправят писмена покана за свикването му по начина,посочен в 

чл.31,ал.3 . В противен случай то се свиква от Съда по писмено искане на 

заинтересованите членове .  

/5/Общото събрание може да се свика и по писмено искане на 1/3 от членовете 

на Сдружението,като Управителния съвет се задължава в едномесечен срок да отправи 

писмена покана за свикването му по начина,посочен в чл.31,ал.3.В противен случай то 

се свиква от Съда по писмено искане на заинтересованите членове . 

/6/Общото събрание започва работа,ако присъстват най- малко 50 % + 1 от 

членовете му.Те приемат регламент на процедурните правила за провеждане на 

заседанието му. 

При липса  на кворум заседанието на Общото събрание се отлага с един час по-

късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред , независимо от броя на 

явилите се членове . 

Всеки член на  Общото събрание има право на един глас.Едно лице може да 

представлява не по-вече от един член на Общото събрание . 
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/7/Общото събрание : 

1.Приема ,изменя и допълва Устава ; 

2.Приема други вътрешни актове на Сдружението ; 

3.Избира и освобождава членове на Управителния и Контролния съвет на 

Сдружението и Дисциплинарния съд на сдружението от състава на сдружението . 

4.Избира Председател на Управителния съвет от състава на Управителния съвет; 

5.Избира Председател на Контролния съвет от състава на Контролния съвет ; 

6.Избира Председател на дисциплинарния съд от състава на дисциплинарния съд; 

7.Взема решения за членуване и участие на Сдружението в Регионално и 

Национално сдружение на ловците и риболовците ; 

8.Избира представител/и/,които да го представляват в Регионално и Национално 

сдружение на ловците и риболовците ; 

9.Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на 

Устава ; 

10.Взема решения за преобразуване или прекратяване дейността на Сдружението  

11.Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението  

12.Приема бюджет на Сдружението ; 

13.Взема решения относно дължимостта, размера и разпределението на членския 

внос или имуществените вноски ; 

14. Приема отчет за дейността на Управителния съвет ; 

15.Отменя решения на други органи на Сдружението,които противоречат на 

законите,Устава или други вътрешни актове,регламентиращи дейността на 

Сдружението; 

16.Взема и други необходими решения за дейността на Сдружението; 

17. Отменя, изменя или потвърждава решенията на Дисциплинарния съд на 

Сдружението, като решенията му не подлежат на последващо обжалване. 

18./нова ОС 19.05.2013 г./.Взема решения за учредяване и прекратяване на 

търговски дружества на които сдружението е едноличен собственик на капитала, както  

и решения за придобиване на дялове и акции от търговски дружества, като тези 

решения са от изключителната компетентност на Общото събрание.Всички останали 

въпроси от компетентността на сдружението в качеството му на едноличен собственик 

на капитала на учредените търговски дружества или в качеството му на собственик на 

дялове или акции от търговски дружества се делегират с настоящия Устав на  

Управителния съвет на сдружението, който има право да взема решения по тях и който 

осъществява взетите решения по тези въпроси и представителството на дружеството в 

Общите събрания на търговските дружества  чрез Председателя си или чрез изрично 

упълномощен член на Управителния съвет Чл.32./1/Решенията на Общото събрание на 

Сдружението са задължителни за изпълнение от всички органи на сдружението . 

/2//изм.17.04.2010 год./ Решенията на Общото събрание в определени от Закона и 

Устава случаи подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и 

съответствие с Устава . 

/3//изм.17.04.2010 год./ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено 

мнозинство от присъстващите,а по т.т.1, 7,9,10 се вземат с квалифицирано мнозинство 

– 2/3 от присъстващите . 

/4//Нова 17.04.2010 год./ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата 

дневен ред, не може да се вземат решения съгласно чл.29, ал.3 от ЗЮЛНЦ 

 

Чл.33./1/Оперативната дейност на Сдружението между заседанията на Общото 

събрание се организира и ръководи от Управителен съвет . 
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/2/Управителния и Контролния съвет се състоят най-малко от три лица- членове 

на Сдружението и включват в състава си :Председател,Зам.Председател/и/ и 

членове.Членовете на Управителния и Контролния съвет се избират за срок от  четири  

години . 

/3//отм.17.04.2010 год/ 

Чл.34.Управителния съвет : 

1.Представлява Сдружението и определя обема на представителна власт на 

Председателя и членовете му . 

2.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. 

3.Приема нови дружини за членове на Сдружението . 

4./изм.17.04.2010 год./.Утвърждава решенията на дружините за приемане на нови 

членове 

5.Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет . 

6.Ежегодно подготвя и внася за разглеждане от Общото събрание доклад за 

дейността на Сдружението като организация осъществяваща общественополезна 

дейност,която съдържа данни относно осъществените дейности,изразходваните за тях 

средства,връзките им с целите и програмите на организацията и постигнатите 

резултати,както и за размера на безвъзмездно полученото имущество,приходите от 

други дейности за набиране на средства и финансовият резултат за годината.Доклада е 

публичен и съобщението за неговото изготвяне,за мястото,времето и начина за 

запознаване с данните му се публикуват в Бюлетин на Централния регистър. 

7.Определя реда и организира извършването на дейността на 

Сдружението,включително и тази в обща полза и носи отговорност за това . 

8.Определя адреса на Сдружението . 

9.Взема решения по всички въпроси,които по закон или съгласно Устава не 

спадат в правата на други органи . 

10.Изпълнява предвидените от Устава задължения. 

11./ нова ОС 19.05.2013г./Взима решения по Всички въпроси от компетентността 

на сдружението в качеството му на едноличен собственик на капитала на учредени 

търговски дружества или в качеството му на собственик на дялове или акции от 

търговски дружества като осъществява взетите решения по тези въпроси и 

представителството на дружеството в Общите събрания на търговските дружества  чрез 

Председателя си или чрез изрично упълномощен член на Управителния съвет, с 

изключение на въпросите касаещи вземане на решение за учредяване или прекратяване 

на еднолични търговски дружества в които едноличен собственик на капитала е 

Сдружението или въпроси касаещи придобиването или отчуждаването на дялове или 

акции от капитала на търговски дружества в които Сдружението е акционер или 

съдружник 

 

Чл.35./1/Заседанията на Управителния съвет се свикват съгласно утвърден график 

и се ръководят от Председателя,а в негово отсъствие от Зам.Председателя,или от 

определен от Управителния съвет негов член . 

/2/ Председателя на Управителния съвет е длъжен да свика заседание и при 

писмено искане на 1/3 от членовете му.Ако не свика заседание в седмичен срок,то може 

да се свика от всеки от членовете на Управителния съвет. 

/3/Управителния съвет взема решенията си при присъствието в заседанието му на 

по-вече от половината членове. 

Управителния съвет по изключение може да взема решения и без да бъде 

проведено заседание,ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и 

възражения от всички членове . 
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/4/Управителния съвет работи на широка обществена основа при пълна 

прозрачност на действията си и може да създава към организацията 

съвети,секции,клубове и др.помощни органи по основните направления в 

организационната дейност.  

/5/Председателя на Управителния съвет представлява Сдружението и ръководи 

дейността на щатния състав,който назначава и освобождава от длъжност по решение на 

Управителния съвет . 

/6// нова 17.07.2009 год. / Членовете на Управителния съвет и Контролния съвет  

не могат да заемат щатна длъжност в сдружението .  

 

 

Г Л А В А    V 

 

КОНТРОЛНА      ДЕЙНОСТ 

          

Чл.36./1/Контролните съвети осъществяват контрол върху цялостната дейност и 

финансовото състояние на дружините и Сдружението . 

/2/Контролните съвети отчитат ежегодно дейността си пред Общите събрания на 

дружините и Сдружението . 

/3/Председателите на Контролните съвети на дружините са пряко подчинени на 

Председателя на Контролния съвет на Сдружението. 

Те вземат участие в заседанията на ръководствата на дружините. 

/4/Председателя на Контролния съвет на Сдружението участва в заседанията на 

Управителния съвет . 

/5/Председателите на Контролните съвети вземат отношение по 

въпросите,касаещи финансови проблеми и контролната дейност с право на 

съвещателен глас . 

 чл.37/нов 17.04.2010 год./ Дисциплинарен съд 

 /1/ Дисциплинарният съд се състои от 7/седем/ членове, от които един е Председател 

на дисциплинарния съд и се избира пряко от Общото събрание от състава на избраните 

за членове на Дисциплинарния съд. 

 /2/ За членове на дисциплинарния съд могат да бъдат избирани членове на 

сдружението, които имат най-малко 5 години  редовно членство в сдружението, а за 

председател - най-малко 10 години редовно членство в сдружението, не са наказвани за 

дисциплинарни провинение по реда на този устав, не са лишавани от право на лов или 

риболов поради нарушаване на разпоредби на законите регламентиращи лова и 

риболова , не са осъждани и нереабилитирани за умишлени престъпления. 

/3/ На дисциплинарния съд като първа инстанция са подсъдни дисциплинарните дела, 

образувани срещу членовете на сдружението. 

/4/ Дисциплинарният съд определя с решение на всички членове на дисциплинарния 

съд взето с обикновено мнозинство образуването на съдебни състави заразглеждане на 

дисциплинарни производства състоящи се от трима членове от които един- председател 

и двама членове. Съставите са постоянни. Председателят на дисциплинарния съд 

образува дисциплинарно дело и определя състава, който ще го разгледа.При отвод или 

самоотвод  на член на съдебен състав, Председателят на дисциплинарния съд, определя 
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друг член на дисциплинарния съд за попълване на състава, на мястото на отведения или 

самоотвел се член , или прехвърля дисциплинарното дело на друг състав.  

 

Г Л А В А      VІ 

ИМУЩЕСТВО  И  ФИНАНСОВИ  СРЕДСТВА 

  

Чл.38./1/Сдружението и влизащите в състава му дружини осъществяват 

дейността си при пълна финансова самоиздръжка . 

/2/Сдружението и членуващите в него дружини набират средствата си от : 

- членски внос и допълнителни вноски ; 

-   приходи от реализация на дивечови и рибни продукти и други           

дейности,разрешени от законите ; 

- дарения,помощи,завещания и др.; 

-разпореждане с имоти,отдадени под наем на помещения,съоръжения 

и др.; 

/3/Набраните средства в дружините се изразходват за постигане на уставните 

цели съгласно утвърден от Управителния съвет годишен финансов план. 

  /4/Сдружението може да създава специални фондове за осигуряване на средства 

по основните направления в дейността си . 

  /5/ Сдружението може да учредява еднолични търговски дружества в които е 

собственик на целия капитал или на част от него или да придобива дялове и акции от 

съществуващи търговски дружества.   

  Чл.39./1/Придобиването и отчуждаването на недвижими имоти,собственост на 

Сдружението,сключване на заеми,създаване на фондове,както и опрощаване на 

вземания,се решават с Решение на Общото събрание при спазване на действащите 

нормативни актове . 

  /2//изм.17.04.2010 год/ Сдружението ежегодно осигурява проверка на дейността 

си от лицензиран експерт – счетоводител .ако са налице условията на чл.38, ал.2 от ЗСч 

за извършване на независим финансов одит  

 

      

Г Л А В А      VІІ 

 

ОБЩИ    ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Чл.40/1/ нов текст-изм. ОС 25.07.2015 год.Знаме на сдружението, знамена на 

дружините, статут на знамената. 

 /2/ Знамето на сдружението символизира единността на организацията, неините 

цели и задачи  и изразява принадлежността и към  десетилетните български традиции в 

лова и риболова и се явява част от родолюбивата й дейност по отношение на 

българската природа и българския народ   

/3/Знамето на ловно- рибарската дружина /ЛРД/ символизира принадлежността 

на дружината към ловно- рибарското сдружение „Сокол – Шумен”, изразява 

принадлежността й към десетилетните български традиции в лова и риболова и се явява 

част от родолюбивата й дейност по отношение на българската природа и българския 

народ. 

/4/Знамето на сдружението е изработено двустранно /с две лица/, ушито е от 

тъмно зелен атлас с размери:135 см. на 85 см, като от всички страни е обшито с жълти 

копринени ресни с дължина 8 см. От едната страна /лице/ има надпис: „Сдружение 

ловно- рибарско дружество „Сокол – Шумен”, основано 1892 г.” В четирите ъгъла са 
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изрисувани дъбов лист с два жълъда.От другата страна е  кръглата емблема на 

сдружението /с глава на елен и риба/. В четирите ъгъла са изрисувани дъбов лист с два 

жълъда. Знамето има дръжка от две части с обща дължина 195 см.  

В прибрано положение знамето се съхранява в червен калъф. 

 /5/ Знамето на ловно-рибарските дружини е изработено двустранно /с две лица/, 

ушито е от тъмно зелен атлас с размери: 115 на 68 см, като от всички страни е обшито с 

жълти копринени ресни с дължина 8 см.От едната страна /лице/ има надпис: 

„Сдружение ловно- рибарско дружество „Сокол – Шумен”, основано 1892 г.” В 

четирите ъгъла са изрисувани дъбов лист с два желъда.От другата страна е  кръглата 

емблема на сдружението /с глава на елен и риба/ с надпис отгоре „Ловно – рибарска 

дружина”, а под емблемата е изписано наименованието на съответната ловно-рибарска 

дружина. В четирите ъгъла са изрисувани дъбов лист с два желъда.Знамето има дръжка 

от две части с обща дължина 220 см.В прибрано положение знамето се съхранява в 

червен калъф. 

 /6/Знамето на сдружението се съхранява отговорно от Председателя на 

сдружението в офиса на сдружението , а знамената на дружините  се съхраняват от 

председателя на съответната дружина. 

/7/Знамената се съхраняват на сухо и проветриво място, далеч от нагревателни 

уреди, влажни и мокри места. Два пъти годишно се изнасят навън за проветряване на 

слънце. 

 /8/Знамето на сдружението и знамената на дружините се изнасят и разгъват със 

знанието на председателя на сдружението или председателя на съответната дружината 

при следните случаи: 

1. При провеждане на общо събрание. 

2. При откриване или закриване на ловно- рибарския сезон или етапи от него. 

3. При мероприятия на ловно- рибарското сдружение „Сокол- Шумен” или на 

дружините.. 

4. При обществени и патриотични мероприятия от общински, регионален и 

национален характер, където се изисква представителство на сдружението 

или на ЛРД. 

/9/ Внасянето/изнасянето на знамето се извършва от знаменосец придружен от 

двама асистенти избрани от Общото събрание на сдружението  за знамето на 

сдружението и Общите събрания на дружините за знамената на дружините. 

Знаменосецът и асистентите носят морална и материална отговорност за знамето 

и неговата цялост от момента на получаване до момента на предаване на 

председателя на дружината. 

/10/Внасянето/изнасянето на знамето може да бъде придружено от звуков 

музикален съпровод /химн, песен или мелодия/ по решение на съответното общо 

събрание. 

/11/ При смяна на знамената, старите знамена се предават за съхранение във 

офиса на сдружението, като се съхраняват по начина посочен в ал.7.  

  До предаването им същите се съхраняват от председателя на съответната 

дружина 

 

 

 

  Чл.41./1/Сдружението има свой марш,поздрав,печат,празник,членска 

книжка,емблема,значка,почетни знаци,униформено облекло и други символи. 

  /2/Сдружението практикува ритуали,свързани със знамето си,с приемането на 

нови членове,с откриване и закриване на ловния и риболовния сезон,със 
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започването,провеждането и завършването на ловния и риболовния излет,с връчването 

на награди и отличия,провеждането на общи събрания и други прояви . 

  /3/Притежава традиции за чествания и за организиране на 

тържества,вечеринки,томболи,празници и др. 

  /4/Символите,знаците и ритуалите на Сдружението се утвърждават от Общото 

събрание . 

  Чл.42.Дружината води задължително следните документи :тетрадка за членовете 

на дружината,протоколна книга за проведените Общи събрания и заседания на 

ръководството,приходно-разходна книга и тетрадка за постъпилите дарения и 

помощи,инвентарна книга и книга за проведените инструктажи с членовете на 

дружината. 

  Чл.43.Сдружението води задължително следните документи : протоколна книга 

от проведените заседания на Общото събрание и Управителния съвет,счетоводна 

документация, книга за входяща и изходяща кореспонденция,заповедна 

книга,инвентарна книга,картотека на членовете на сдружението,регистър на 

чистопородните ловни кучета,регистър за ловните трофеи,книга за разрешителните за 

лов и други документи,свързани с предмета на дейност . 

  Чл.44./1/Сдружението се създава за  неопределено време . 

  /2/ Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска 

цел за осъществяване дейност в частна полза . 

  Чл.45./1/ При обявяване на ликвидация на Сдружението,ликвидаторът е длъжен 

да удовлетвори кредиторите от наличните парични средства,а ако това е невъзможно – 

чрез осребряване на движимото,а след това на недвижимото имущество . 

  /2/Останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите се предоставя по 

Решение на Съда на юридическо лице с нестопанска цел,определено да извършване на 

общественополезна дейност със същата цел в региона на действие на ликвидиращото се 

сдружение,или на Националната организация на ловците и риболовците,която го 

предоставя на друго юридическо лице от системата на Организацията в региона . 

  Чл.46.Сдружението на ловците и риболовците – “Ловно рибарско дружество 

СОКОЛ – ШУМЕН “ гр.Шумен по Решение от 19.05.2001 година на Общото си 

събрание участва и става член на Национална организация – “Съюз на ловците и 

риболовците в България “и приема да осъществява дейността си съгласувано с Устава 

й. 

  Чл.47./изм.ОС 19.05.2013г./Настоящия Устав на Юридическо лице с нестопанска 

цел – сдружение с  обществено полезна дейност „Ловно рибарско дружество СОКОЛ – 

ШУМЕН “ гр.Шумен е съобразен с изискванията на нормативните разпоредби  на 

Закона за лова и опазване на дивеча, Обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 26 от 

20.03.2001 г., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. и доп., бр. 79 от 16.08.2002 г., доп., бр. 88 от 

4.11.2005 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., 

бр. 64 от 7.08.2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 67 от 29.07.2008 г., бр. 

69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 91 от 21.10.2008 г., бр. 6 от 23.01.2009 г., изм., бр. 80 

от 9.10.2009 г., изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., изм., бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 

17.09.2010 г., доп., бр. 89 от 12.11.2010 г., изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 

25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., бр. 39 от 

20.05.2011 г., бр. 77 от 4.10.2011 г., в сила от 4.10.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в 

сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила 

от 9.10.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г. и  

Закона за юридическите лица с нестопанска цел,/ Обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2000 г., в сила 

от 1.01.2001 г., изм. и доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 

1.01.2001 г., бр. 25 от 8.03.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., бр. 42 от 17.05.2005 г., бр. 
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102 от 20.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 

г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., доп., бр. 38 от 

9.05.2006 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2006 г., изм., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 

1.01.2007 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г   

  Чл.48. Устава е приет от Общото събрание на Юридическо лице с нестопанска 

цел – сдружение с  обществено полезна дейност „Ловно рибарско дружество СОКОЛ – 

ШУМЕН “ гр.Шумен, проведено на  19.05.2001 г. , изменен и допълнен на Общи 

събрания на сдружението проведени на 29.05.2005 год. , 17.10. 2008 год., 17.07.2009 

год., 17.04.2010 год., 19.05.2013 г., 25.07.2015 г., 21.04.2018 год.;  

Чл.49. Сдружението при учредяването си подлежи на регистрация пред 

Шуменския Окръжен Съд като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване 

на обшественополезна дейност и вписване в Централния регистър при Министерството 

на правосъдието, а с влизане в сила на промените в ЗТРРЮЛНЦ на пререгистрация в 

ТРРЮЛНЦ. 

Чл.50./ изм.ОС 19.05.2013 г./Неразделна част към  Устава е : 

 

СПИСЪК 

на 

дружините образували Юридическо лице с нестопанска цел – сдружение с  

обществено полезна дейност „Ловно рибарско дружество СОКОЛ – ШУМЕН “ 

гр.Шумен 

 

  1.ЗВЕГОР     2.ИЗГРЕВ 

  3.ХИТРИНО     4. ВЕЛИНО 

  5.БЕЛОКОПИТОВО   6.ГРАДИЩЕ    

  7.ЛОЗЕВО     8.ЧЕРЕНЧА    

  9.НОВОСЕЛ     10.ШУМЕН ІІ   

  11.КОНЬОВЕЦ    12.ЦАРЕВ  БРОД   

  13.МАКАК     14.ДИВДЯДОВО   

  15.ВАСИЛ  ДРУМЕВ   16.ДИБИЧ    

  17.ИВАНСКИ    18.ВЕХТОВО   

  19.ДРУМЕВО    20.ОВЧАРОВО   

  21.СРЕДНЯ     22.ПЛИСКА      

 


