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5а.  Адрес за
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6б.  Цели

Работят за опазване и обогатяване на
биологичното разнообразие, Полагат
целогодишни грижи за опазване, видово
обогатяване и увеличаване на рибните
популации, Грижат се за поддържането,
развитието и охраната на рибната фауна;
Създават условия за упражняването и
развитието на риболовния спорт, Възпитават
своите членове в любов към природата,
Работят за повишаване на екологичната и
риболовната култура, Популяризират
природозащитните и демократични идеи и
принципи на организацията; Отстояват
независимостта на Сдружението и развиват
отношение на другарство, взаимопомощ,
уважение и етичност между членовете си,
Сигнализират държавните институции за
необходимостта от решаване на неотложни
екологични проблеми, имащи пряко или
косвено отношение към риболовното дело,
-Защитават интересите на членовете си.
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6в.  Средства за постигане
на целите

Организира, ръководи и контролира
цялостната дейност на риболовните дружини и
отделните членове включени в състава му,
съобразно законите и Устава на Сдружението,
Оказва помощ при изпълнение на
рибоустройствените проекти и годишни
планове на дружините и отделните членове,
Създава рибовъдни стопанства; Създава бази
за спортен риболов, Изработва и представя за
утвърждаване от компетентни органи
плановете за ползване на рибата от дружините,
Упражнява деен контрол при ползването на
рибата и спазване на законоустановения ред за
риболов; Организира охраната на рибата на
територията си и сигнализира за нарушенията
на нормативните разпоредбиОрганизира
риболова на чуждестранни и български
риболовци в съответствие с изискванията на
нормативните разпоредби; Използва законови
възможности за организиране реализацията на
рибни продукти, както и продажбата и
закупуването на риба за развъдни цели;
Развива необходимите дейности в
съответствие с нормативните разпоредби за
осигуряване издръжка на Сдружението и
разширяване на материалната му база;
Организира системно разяснителна и
възпитателна дейност за популяризиране на
целите и задачите на Сдружението; Подготвя
кандидати за риболовци, Развива
спортносъстезателната и учебно-спортната
дейност с цел повишаване на риболовната
квалификация на членовете си, 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, с фирми и лица по
въпросите на рибното стопанство и опазване
на природата; За осъществяване на
природозащитните и спортни цели и задачи на
Сдружението към него могат да се създават
Клубове, комисии и други; Сдружението може
да участва в други сдружения и форми на
дейност, свързани с предмета и целите на
организацията.
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12г.  Органи Общо събрание
Управителен съвет 20180209115106 История Документи

12д.  Органи на
управление

Дата на изтичане на мандата: 01.01.2023, 
орган на управление: Управителен съвет
ИВО БОЙЧЕВ БОЕВ
ЗОЯ ДИМИТРОВА КАЛАФАТЕВА
ТОДОР КОСТОВ ГЕНЧЕВ
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17а.  Определено за
извършване на дейност в
обществена полза

Да 20180209115106 История Документи
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