
УКАЗАНИЯ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА 

ЛОВНО-РИБАРСКИТЕ ДРУЖИНИ 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩОТО 
СЪБРАНИЕ 

Събранията на дружините трябва да бъдат проведени в съответствие с устава на 
сдружението и взетите от колективните органи решения. Основна тежест в 
подготовката и провеждането му се пада на председателя и  ръководството на 
дружината. 
Какво и кога във времето трябва да се направи:  

1. Съгласуване с УС на сдружението на 
- датата, мястото и часът на провеждане на Общото събрание на дружината 
- броя на делегатите на дружината, които трябва да бъдат избрани за ОС на 

сдружението 
- препоръчителен брой на ловците по чл.чл. 59 /ръководители на лова/ и 108 

/отговорници по охраната на дивеча/ от ППЗЛОД 
- препоръчителните контролни цифри и показатели за отделните мероприятия, 

необходими за изготвяне на годишния план за дейността и за финансовия план 
на същата за 2013 година 

2. Изготвяне на отчетния доклад и другите материали за събранието и 
утвърждаването им най-малко една седмица преди датата на събранието 

3. Създаване организация за навременно оповестяване /писмено, телефонно или по 
друг начин/ и обезпечаване присъствието на максимален брой членове на 
събранието на дружината 

4. Поканване на гости – кметове на села, представители на ДГС и други органи и 
ведомства 

5. Подготовка на залата за провеждане на събранието – отопляване, украса, 
озвучаване и други 

6. Подготовка на други съпътстващи събранието мероприятия – другарска среща, 
вечеринка, томболи и други  

 
 II. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖИНАТА 
 Известно е, че дружините се явяват онова свързващо звено между ловеца и 
сдружението, в което се реализират основните цели и задачи на съюзната дейност. 
Съгласно ЗЮЛНЦ дружината няма юридическа самостоятелност. В ЗЛОД и 
ППЗЛОД  на дружините са регламентирани определени задачи и отговорности. От 
други гледна точка  в Устава на сдруженията се посочват техните организационни и 
функционални характеристики. 
 Ето защо провеждането на отчетните или отчетно-изборните събрания на 
дружините имат съществено значение за подготовката и провеждането на общите 
събрания на сдруженията. Във връзка с това е целесъобразно на техните събрания 
да бъдат обсъдени следните основни точки: 
- отчет за дейността на ръководството и дружината 
- отчет на контролния съвет на дружината 
- прием на годишен план за дейността на дружината 
- приемане на годишен финансов план на дружината 
- избор на ръководство и контролен съвет на дружината и техните председатели 



- избор на представител /делегат/ в Общото събрание на сдружението и лицата по 
чл.чл.59 и 108 от ППЗЛОД / ловци, определени за ръководители на лова и 
отговорници по охраната на дивеча/ 

 
В отчетния доклад на ръководството е необходимо да се даде: 
а/ в ловностопанската дейност 
- оценка на състоянието на запасите на отделните видове дивеч, съпоставени с 

нормалните запаси и с тези, залегнали в договорите за стопанисване с ДГС 
- състоянието на хранителната и защитната база и ролята на отделния ловец за 

изпълнението на заложените в договорите показатели 
- анализ и оценка на изхранването на средствата от годишната вноска за 

стопанисване и средствата от разрешителните за лов 
- анализ на резултатите от доотглеждането и разселването на дивеч 
- резултати от ползването на отделните видове дивеч в статистически и 

организационен аспект 
- успехи, пропуски, слабости и препоръки в организацията на ловните излети при 

новите нормативни условия и изисквания 
б/ в рибостопанската дейност и любителски риболов / ако съществуват условия за 
развитие/ 
- състояние, оценка и перспективи за тази дейност и този спорт 
- ролята на ловеца в зарибяването и опазването на водоемите 
в/ в организационната дейност 
- активността на членовете на дружината при изпълнение на ЛСМ, оценка на 

дисциплината при ловуване и спазване на ловната етика 
- оценка на провеждането и съдържанието на всяко едно съюзно мероприятие и 

участието на отделния член  на дружината в тях 
- състояние на законността при лова и риболова в дружината и персонална оценка 

на работата и поведението на всеки ловец, избран по чл.чл. 59 и 108 от ППЗЛОД 
- участие в спортно-състезателната дейност на сдружението или в самата дружина 

или причините за не провеждането й 
- други инициативи и мероприятия проведени през отчетния период 
 В останалите материали и документи специално внимание е необходимо да се 
обърне на финансовата страна в дейността на дружината и при изготвянето им е 
наложително да се търси помощта на щатния състав на сдружението – счетоводител 
и специалист по лова 
 В организационно-техническата страна на общите събрания на дружините 
традициите в нашата организация са наложили добри принципи, методи и стил при 
провеждането им, но винаги има условия за създаване на обстановка и условия за 
делова работа на тези форуми. Основна предпоставка за това е осигуряване 
присъствието на максимален брой  от членовете на дружината на събранията, 
подходящо избран председател на събранието / с богат организационен опит и 
добре познаващ Устава на сдружението/ и протоколчик на събранието 

 


