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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Промените в околната среда, дължащи се на антропогенни фактори, засягат всички
звена на растителния и животинския свят във вътрешните водоеми, моретата и океаните.
Черно море е близо до т. нар. „червена линия“, зад която процесите на влошаване на
екосистемата могат да станат необратими. Най-голямо влияние оказва промишленият
риболов, тъй като директно унищожава значителна част от популациите на определени
видове, което по един или друг начин се отразява върху всички видове, които са в строго
специфични взаимоотношения с интензивно експлоатираните видове.
Черно море се явява най-големият източник за улов на риба в България. По данни на
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), през 2018 г. общият улов на
риба и други водни организми от стопански риболов в страната възлиза на 8 602,4 тона, от
които 8 546,7 тона - в Черно море и 53,7 тона - в река Дунав. Черноморският стопански риболов
съставлява 99,35% от общият стопански риболов в страната [1].
В Черно море са известни около 130 вида риби, но видове които имат стопанско
значение за нашия риболов са само десетина: калкан, трицона, сафрид, хамсия, карагьоз,
барбуня, кефалови риби (морски кефал, илария и платерина), меджид, атерина, акула,
паламуд, а видове като зарган, писия, морска лисица, морски език, лефер, лаврак и др. се
явяват второстепенни.
По българското черноморско крайбрежие мигриращите риби със стопанско значение
най-масово се явяват през пролетните и есенните месеци. Малочислени стада от някои видове
остават тук и през лятото. Решаваща роля за подхождането и задържането на стадата в
крайбрежната ни зона имат хидрометеорологичните условия.
През последните 50 години, в различни периоди, са провеждани изследвания на
биологията и мониторинг на запаса на 8-10 черноморски вида риби. Риболовният натиск
непрекъснато сe засилва, запасите намаляват. През последното десетилетие се налага
квотиране на уловите на все повече от промишлените видове в Черно море, но това изисква
съвременни данни за популационната им биология (размерния, възрастовия и половия
състав, темпа на нарастване, плодовитостта и пр.) и наличие на статистика на уловите.
В условията на увеличена продуктивност на Черно море поради внасянето на
органика, промишленият риболов силно редуцира числеността на рибните популации, а в
отделни случаи води и до пълното изчезване на някои видове (като черноморската скумрия
например), което предопределя настъпването на дисбаланс между отделните звена на
хранителните вериги.
Целта на настоящия доклад е да обобщи и да анализира най-актуалната информация
относно икономическото значение, екологичното въздействие и природните фактори,
влияещи върху състоянието на българския черноморски риболов и аквакултури,
използвайки чисто статистически методи и подходи за анализ. Анализът на тези данни
обхваща периода от 2009 до 2019 г., съгласно официалната статистика на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Националния статистически институт (НСИ).
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II.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
РИБОЛОВ

НА

ЧЕРНО

МОРЕ

2.1.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЧЕРНО МОРЕ

И

БЪЛГАРСКИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЯ

Черно
море
е
разположено между 40° 55'
и 46° 32' северна ширина и
27° 27' и 41° 42' източна
дължина. Чрез протока
Босфор се свързва с
Мраморно море, а чрез
Дарданелите
–
със
Средиземно море, на север посредством
Керченския
проток се съединява с
Азовско
море.
Максималната
измерена
дълбочина е 2 258 m.
Общата площ на морето
възлиза на 431 200 km2.
През
пролетта,
нивото на Черно море се
повишава с около 10 – 20 cm, в сравнение с есента и зимата, като причина за това е
пълноводието на реките, вливащи се в него.
Температурният режим на Черно море е типичен за басейните в умерените ширини и
следва измененията в интензитета на слънчевата радиация. През зимата в шелфовата зона
водната маса придобива изотермална структура с температура 2 – 30°C. В откритите участъци
на морето водното тяло е обхванато от типична кататермия. През пролетта термоклинът се
установява под 10-метровата изобата. През лятото в открито море се запазва добре оформен
термоклин, разположен на дълбочина 25 – 40 m. По същото време в плитководието се
установява изотермална структура с температура на водното тяло 22°С. През есента
повърхностните води до 50 m добиват мезотермична структура, която в началото на зимата
се доближава до изотермалната [2]. При такава стратификация на водните маси, вертикалният
обмен е незначителен - 1-1.6*10-7 cm/s [3]. Голямата плътностна разслоеност на водните маси
в дълбочина се отразява върху хидрофизичните и хидрохимичните особености на басейна,
които в значителна степен определят поведението, разпределението и миграциите на
ихтиофауната в Черно море [4,5].
Екологичните проблеми на Черно море се обуславят от една страна от неговите
специфични особености: изолираност от Световния океан; голям вток от пълноводни реки
(346 km3 годишно) и историческата обремененост с отровния газ сероводород, който заема
87% от общия му обем и от друга, от внасяне на замърсители и органични вещества (нефт и
нефтопродукти, нитрати, фосфати); урбанизация и застрояване на крайбрежието (в рамките
на 1 сезон населението се увеличава между 2 и 5 пъти, а капацитетът на пречиствателните
станции е нараснал едва 20%); масово развитие на чужди за екосистемата на Черно море
видове; преулов и влияние на климатичните фактори върху физическата структура на
средата.
По-големите езера по българското черноморско крайбрежие са разположени по
бреговете на Бургаския и Варненския залив. По останалите части от крайбрежието има малки
езера с лагунен и лиманен произход и няколко приустиеви блата, гъсто обрасли с тръстика и
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друга водна растителност. Към лиманите се отнасят долните течения на всички български
реки в района на странджанското крайбрежие, понеже през лятно-есенния период са под
силно влияние на морската вода. Това проличава особено ясно при река Ропотамо, чиито
придънни води в долното течение са почти неразредени морски води, а повърхностните
слоеве имат висока соленост. В лиманната част на тази река на 3 – 4 км. от устието през лятото
в придънните води може да се лови морска риба, а във водите на горния слой – речна [6,7].
Специфичните особености в хидрохимичната и хидрологичната структура на Черно
море са дали своя отпечатък върху видовия състав и числеността на фауната. Броят на
видовете в Черно море е около една трета от броя на видовете в Средиземно море: в Черно
море се срещат около 3700 вида, докато в Средиземно те са около 10 000. По отношение на
произхода най-много са средиземноморските видове (около 30 %), по-малко са реликтите от
плиоценския Понтийски басейн и пресноводните имигранти, обитаващи районите с
опреснени води [8].
През годините черноморската ихтиофауна включва различен брой видове [9], като
последната инвентаризация на българската ихтиофауна е публикувана от Стефанов [10].
Авторът идентифицира общо 134 вида за българското крайбрежие на Черно море, които
принадлежат към 44 семейства.
2.1.1. ПЕРИОДИ НА РАЗВИТИЕ НА ЕКОСИСТЕМАТА НА ЧЕРНО МОРЕ И ОЦЕНКА НА
ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ МОРСКИ ВОДИ

Моделните изследвания, приложени на многогодишни данни, показват три
алтернативни състояния в северозападната част на черноморската екосистема, включващи
ниско продуктивна система преди 1970 г., високо продуктивна еутрофна система през 80 -те и
относително ниско продуктивна (преходна) система след 1990 [11,12].

В зависимост от степента на еутрофикация 1 и реакцията на организмите, в
екосистемата се разграничават три периода – референтен “чист” период (60-те години),
1 Еутрофикация – процес, при който се повишава количеството на веществата, участващи в минералното хранене на растенията
и фитопланктонните видове (азот, фосфор) във водните басейни, което на свой ред води до повишена биологична
продуктивност, изразена в масови водораслови цъфтежи, от там изчерпване на кислородното съдържане най-вече в придънните
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период на интензивна антропогенна еутрофикация (от 70-те до 90-те години) и съвременен
период, характеризиращ се с понижаване нивото на антропогенна еутрофикация. В периода
на интензивна еутрофикация се извършват динамични промени в структурата и динамиката
на пелагичните и дънни местообитания: чести и масови цъфтежи на фитопланктон; развитие
на толерантни на еутрофикация видове; намаляване видовото разнообразие на планктона;
широко развитие на дънни, силно приспособими, толерантни видове; намаляване видовото
разнообразие и нарушаване на местообитанията; навлизане на чужди видове [13,14,15]. През
съвременния етап (от средата на 90-те до сега) след промените в антропогенния натиск и
климатичните сигнали (1996 измерени най-ниските температури и съответно 2007 и 2010
най-високите) екосистемата е твърде нестабилна (Доклад по чл. 8, 9 и 10 от Рамкова
директива за морска стратегия 2008/56/ЕО и Наредба за опазване на околната среда в
морските води - морски регион „Черно море”). Налице са намаляване честотата на случаи на
хипоксия (изчерпване на кислорода), спад в концентрациите на хранителните вещества,
биогените и хлорофил „а”, нарастване разнообразието и числеността на чувствителни към
хипоксия бентосни видове, които не се отклоняват от очакваните за региона [15,16,17,18,19,20]. От
друга страна се запазват много негативни признаци: намаляването на общата биомаса
(хлорофил „а”) става за сметка на значително увеличение на дребноразмерни видове
фитопланктон, големи промени в доминантните групи зоопланктон, запазване влиянието на
Mnemiopsis leidyi върху структурата на биотата. [15,18,19,20].
Черно море е вътрешен полузатворен басейн, разположен между България, Румъния,
Украйна, Русия, Грузия и Турция. В него се влива значителен приток сладководна вода от
няколко големи реки (Дунав, Днепър и Дон), а към водосборния му басейн принадлежи над
една трета от сушата на Европа. Значителният приток речни води, заедно с ограниченото
движение през пролива Босфора, създават условията за особената стратификация на водите
на Черно море, както и за постоянна липса на кислород на дълбочина под приблизително
150 m. При отсъствието на кислород в над 80% от водите му и наличието на високо
съдържание на сероводород, Черно море съдържа най-големия обем вода без живи организми
на Земята. Морският живот е концентриран в горния, наситен с кислород слой, като
континенталният шелф, разположен над границата от безкислородни води, е дом на
изобилни дънни представители на флората и фауната. Широкият северозападен шелф поспециално е най-важният район по отношение на възпроизводството и храненето за видовете
риба, живеещи в Черно море. В Черно море всички води са под юрисдикцията на
крайбрежните държави.
След 60-те години Черно море претърпя драматични екологични промени. Счита се, че
тези промени се дължат на комплексно взаимодействие на различни влияния, най-важните
от които са еутрофикацията, внасянето на чужди видове и прекомерния риболов.
•
Еутрофикацията е основен проблем за крайбрежните райони на Черно море и
по-специално за неговата северозападна част, където пренасяните от реките антропогенни
хранителни вещества и замърсявания са довели до драматични изменения в химичните и
биологичните режими: фитопланктон и вреден цъфтеж на водораслите, промени в
структурата на зоопланктонното общество и значително увеличаване на биомасата от
медузи. Има и големи загуби на дънна флора и фауна вследствие на развитието на аноксия в
плитките местообитания на северозападната част на Черно море, както и намаляване на
степента на проникване на светлина в плитките части, засегнати от еутрофикацията.
•
Сред всички видове, случайно навлезли в Черно море, инвазията на
гребеновидната медуза Mnemiopsis leidyi е една от най-разрушителните биологични
експлозии, регистрирани някога, водейки до съществени промени в структурата на
екосистемата (през ноември 1982 г. случайно е интродуциран в Черно море, чрез баластните
слоеве на водата (хипоксия) и масови замори на рибата. Еутрофикацията може да бъде естествена или причинена от човешка
дейност (антропогенна).
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води на корабите от източното крайбрежие на Америка [21]). При липсата на хищници, които
да контролират нейното изобилие, Mnemiopsis се разпространява внезапно в Черно море,
допринасяйки за срива на риболова в него посредством конкуренция за храна и пряко
хищничество на ларвите на рибите. Нивата на Mnemiopsis впоследствие са намалени с
внасянето на един от нейните естествени врагове-хищници, гребеновидната медуза Beroe
ovata (през 1997 г.) [22].
•
Прекомерният риболов изглежда е в основата на големите промени в режимите
в Черно море. Двете основни промени в Черно море през 70-те и 90-те години на миналия век
са свързани с важни смущения на горните нива на пелагичните хранителни мрежи. Първото
събитие е свързано с намаляването на най-големите хищници, а второто – с голямото
намаление на хранещите се с планктон риби и експлозията на чуждия вид Mnemiopsis leidyi.
Задействащият фактор и за двете промени изглежда е прекомерният улов и сривът в запасите
от пелагични хищни риби преди 1970 г. и от хранещи се с планктон риби през 1990 г.
В съответствие с РДМС 2008/56/ЕО (Рамкова директива за морската стратегия) целият
Черноморски басейн се разглежда като един регион. На ниво държава членка РДМС се отнася
задължително до обхвата на териториалните води и Изключителната икономическа зона
(ИИЗ). Екологичната оценка и състоянието на крайбрежните морски води се определя
съгласно изискванията на Рамкова директива за водите 2000/60/EО (РДВ) и РДМС.
Оценката на екологичното състояние на водите по българското черноморско
крайбрежие се извършва от Институт по океанология – БАН съгласно Постановление на
Министерски съвет №273 от 23.11.2010 г. и се извършва ежегодно, като по този начин има
актуална информация относно екологичното състояние черноморски води, а докладите се
публикуват ежегодно на страницата на Басейнова дирекция за Черноморски район, като
оценката се прави по отделни дескриптори.
Рамкова директива за водите (РДВ) въвежда нов подход при оценка на състоянието на
водите, като поставя изисквания за оценка на „екологично състояние” и „химично състояние”
на водите. По- ниската от двете оценки определя оценката на общото състояние на водното
тяло.
Съгласно дефинициите на РДВ, екологичното състояние се определя от оценката на
състоянието на три основни компонента: биологични елементи за качество и поддържащи
физико-химични елементи за качество и хидроморфологични елементи за качество.
Оценката на състоянието на морската околна среда за различните биологични
елементи за качество (фито-,
зоопланктон, бентос, риби), физикохимични параметри, специфични
замърсители и хидроморфологични
параметри се оценява по скала от
много добро състояние към много
лошо, като всяко състояние има свой
цвят.
Извършената
оценка
на
състоянието
на
групата
на
крайбрежните риби за 2017 г. , които
не са обект на промишлен риболов
(Дескриптор
D1.4
–
Биоразнообразие
–
Риби)
в
крайбрежната зона показва, че няма
видове, които са оценени в „Добро“
състояние, пет вида не са оценени
(пъструга, галя (морски налим),
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меджид, рогата морска кучка, морска лястовица) поради много ниска численост в улова, а
останалите уловени видове са в „Недобро“ състояние (морско конче, зеленушка, морски дракон,
звездоброец, ръждива морска кучка, скорпид, черно попче, змиевидно попче, склано попче,
стронгил, лихнус, морски език). В шелфовата зона са регистрирани 9 вида, от които един вид е
в „Добро“ състояние (писия), а останалите са в „Недобро“ състояние (галя (морски налим),
морско конче, морски дракон, звездоброец, скорпид, черно попче, стронгил, лихнус)[23].
Извършената оценка на състоянието на експлоатираните видове риби (Дескриптор
D3) в районите на оценка през 2017 г. показва, че няма видове в „Добро състояние“ 2, четири
вида не са оценени (черноморска бодлива акула, морска лисица, карагьоз, лефер), а останалите
уловени видове са в „Недобро“ състояние (цаца (трицона), меджид, сафрид, барбуня,
черноморски калкан) [24].
Мониторинговата кампания през 2018 г. обхвана само крайбрежната зона от н. Галата
до н. Емине. Изходните данни съдържат информация за общо 21 вида риби, които са
регистрирани по време на изследването и основно се отнасят към групата на крайбрежните
видове риби, въпреки че са регистрирани и няколко вида от групата на дънните шелфови
риби. Извършената оценка на състоянието на групата на крайбрежните в район Галата –
Емине показва, че под 10% от видовете (2 вида) се намират в „Добро състояние“ (морско конче,
морски дракон), четири вида не са оценени (пъструга, меджид, тънкомоцунеста морска игла,
морска лястовица), а останалите са в „Недобро“ състояние (морска котка, морска врана,
петниста лапина, звездоброец, еврейско попче, скорпид, черно попче, змиевидно попче, склано
попче, широкоглаво попче, стронгил, лихнус, кеслерово калканче, писия, морски език) [25].
2.1.2. СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИ ЗА ЕСТЕСТВЕНО ОБИТАВАНЕ ОТ РИБНИ В ИДОВЕ И ЗА
РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРУПКОВИ ОРГАНИЗМИ

Това са обособени части от крайбрежните морски водни тела, идентифицирани в
границите на районите на съществуващо и перспективно ползване или поясите на санитарна
охрана по смисъла на отменената вече Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на
крайбрежните морски води с измененията на Закова за водите (ДВ бр. 61 от 11.08.2015 г.,
съгласно “Инструкция за
идентифициране на водите
във водните обекти или части
от тях за обитаване от риби и
районите с крайбрежни води
за развъждане на черупкови
организми“, по реда на
Наредба № 4/20.10.2000 г. за
качеството на водите за
рибовъдство и за развъждане
на черупкови организми. С
отпадането на Наредба № 8,
съответно
зоните
за
съществуващо
и
Зони, идентифицирани за развъждане на черупкови организми.
Източник: Доклад за състоянието на водите за естествено обитаване от рибни видове и за
перспективно ползване, и
развъждане на черупкови организми в Черноморски басейнов район (БДЧР) [26].
поясите на санитарна охрана
вече не са действащи. Природните условия в Черно море (най-вече големите колебания на
температурния режим), както и физикогеографските условия (липса на защитени от
2 Съгласно Приложение 1 от Рамкова директива за морската стратегия (РДМС) един от качественте дескриптори за определяне
на добро състояние на морската околна среда е биологичното разнообразие да се поддържа. Качеството и появяванията на
местообитанията, както и разпределението и изобилието на видовете съответстват на преобладаващите физиографски,
географски и климатични условия.
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вълнение райони като лимани, фиорди и силно врязани в сушата заливи) са главните
лимитиращите фактори за развитието на аквакултури по черноморското ни крайбрежие.
Съществуват благоприятни условия за създаването на мидени ферми с добро качество на
продукцията. Първоначалното определяне на районите за развъждане на черупкови
организми е извършено през 2004 г. Същите са ревизирани през 2007 г., когато техният брой
от 12 е намален на 6, осигуряващи условия за живот и възпроизводство, както и 6, имащи
възможност да осигурят условия за живот, и възпроизводство на черупковите организми.
През 2011 г. общият им брой - 12 не се променя, но зоните, осигуряващи условия за живот и
възпроизводство от 6, се увеличават на 8, а броят на зоните, имащи възможност да осигурят
условия за живот и възпроизводство на черупковите организми е редуциран от 6 на 4.
Последната актуализация е утвърдена със Заповед на Директора на БДЧР № 52/17. 05. 2011 г.
Към края на 2015 г. регистрираните аквакултури в крайбрежната зона се свеждат до 42
действащи мидени ферми [26].
Съгласно изискванията на Наредба 4/ 20.10.2000 г. за качеството на водите за
рибовъдство и за развъждане на черупкови организми се изготвя и оценка на състоянието на
тези води, мониторингът е част от този, провеждан с цел оценка на количествените и
качествените характеристики на водите. Към момента е достъпен един доклад за оценка,
който сумира резултатите за периода 2007-2010 г.
През 2007 и 2010г. са извършени оценки на състоянието, обобщаващи данните от
предходните години и са извършени ревизии на зоните, като при първата от тях поради
неблагоприятна промяна на някои от въздействащите фактори в периода 2004-2007г. зоните
са разделени на: „зони осигуряващи условия за живот и възпроизводство на черупкови
организми“ – 7 бр. и „зони имащи възможност да осигурят условия за живот и
възпроизводство на черупкови организми“ - 5 бр. В зоните, осигуряващи условия, не са
установени отклонения от нормите за концентрациите на приоритетни вещества във води и
седименти. Зоните имащи възможност да осигурят условия са класифицирани като такива
поради несъответствие с нормите за кадмий и други тежки метали (живак. олово и никел) и
ДДТ във водна фаза и седимент в пунктовете Крапец, Варненски залив, Камчия, Бургаски
залив и Велека.
Като косвен показател за състоянието на зоните може да се използват и
концентрациите на приоритетни замърсители в тъканите на черупчестите организми от
идентифицираните зони. Контролът на качеството на мидените ядки се извършва от
органите на Министерството на земеделието и храните съгласно разпоредбите на
Наредба № 31 за максимално допустимите количества замърсители в храните и Наредба № 35
за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и
храни от животински произход.
2.2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЪ ЛГАРСКИЯ ЧЕРНОМОРСКИЯ РИБОЛОВ

Основната част от улова в Черно море попада в три групи: пелагични, дънни и
анадромни риби. Във всяка от тези групи, повече от 90% от обема на улова се пада на няколко
водещи видове. В Черно море се експлоатират и няколко вида мекотели [27].
✓ Пелагичните риби, по-специално малките и хранещи се с планктон видове, са найчесто срещаните видове риба в Черно море. Основните целеви видове на рибарството
е европейската хамсия (Engraulis encrasicolus), която от 1970 г. насам винаги
представлява повече от половината от общия обем разтоварвания (до 75% през
1995 г.). Европейската копърка (Sprattus sprattus), черноморският сафрид (Trachurus
mediterraneus), паламудът (Sarda sarda) и леферът (Pomatomus saltatrix) са най-важните
пелагични риби по отношение на риболовната стойност. Развитието на улова
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предполага частично възстановяване на най-важните пелагични видове след срива в
риболова през 1991 г.
✓ Най-важните видове дънни риби са калканът (Psetta maxima), меджидът (Merlangius
merlangus), черноморската бодлива акула (Squalus acanthias), раираният и червеният
барбун (Mullus barbatus, M. surmuletus) и четири вида от семейство Mugilidae (Mugil
cephalus, Chelon auratus, Chelon salien и Liza haematocheiilus). Общият среден улов на тези
видове дънни риби ясно намалява след 2000 г.
✓ Сред анадромните видове в Черно море са карагьоза (Alosa sp.) и видовете есетрови
(Acipenseridae). Що се отнася до обема на улова, анадромните риби заемат последно
място, но тяхната висока потребителска и икономическа стойност определя
специалната им роля в структурата на морските ресурси. Запасите от анадромни риби
се състоят основно от дунавските популации. Годишният улов на анадромни риби
значително намалява през 1996–2005 г. в сравнение с предходния период. След
минималния улов през 1999 г. обаче се наблюдава тенденция към нарастване на
годишния улов най-вече поради възстановяването на запасите от карагьозовите риби,
като уловите и запасите на есетровите риби силно намаляват. През 2016 г. се въвежда
пълна забрана за улов на есетрови риби в срок от 5 години считано до 2021.
✓ Пясъчната мида (Chamelea gallina, Ruditapes sp.), черната морска мида (Mytilus
galloprovincialis) и морският охлюв (Rapana venosa) са с най-висока търговска стойност.
Първите два вида се експлоатират основно в Турция, а другите видове – във всички
черноморски страни. Уловът на мекотели през 1996–2005 г. сочи тенденция на
нарастване.
Морският риболов е важен икономически сектор в черноморските страни и на
практика всички търговски рибни запаси в Черно море се споделят между граничещите си
страни.
Общите отчетени разтоварвания в Черно море показват няколко върхове и спадове
вследствие преди всичко от колебанията в разтоварванията на хамсията, с максимално
разтоварване от 818 961 тона, регистрирано през 1984 г. След рязък спад през 1989–1991 г.
разтоварванията се увеличават, но не се връщат на нивото, достигнато в средата на 80-те
години. От гледна точка на националното разтоварване, кризата в ресурсите от 1990 г.
предизвика рязък спад на улова във всички черноморски страни. Комбинираният ефект от
тази криза и влошаващите се икономически условия в бившите комунистически страни след
1989 г. води до драматична промяна на рибарството в Черно море. Турция се очерта като найважна риболовна нация от черноморските държави, като улова ѝ възлиза на до 89% от обема
на общото разтоварване и 91% от общата стойност през 1993 г. [27].
Тези промени са отразени и в драматичната промяна в относителното значение на
риболовните флотове на черноморските страни. След кризата от началото на 90-те години
турският риболов е също толкова засегнат от кризата в ресурсите, колкото и риболова в
северната част на Черно море, но по различни причини се е оказал по-устойчив. От друга
страна, разпадането на Съветския съюз и промените в международните отношения,
държавната политика и икономика, предизвикаха цялостни структурни промени в риболова
на България, Румъния, Украйна, Русия и Грузия. Въвеждането на пазарна икономика,
оттеглянето на държавната подкрепа и икономическият упадък през 90-те години водят до
слабо търсене. Липсата на средства за инвестиции и подмяна на остарялото оборудване в
секторите на експлоатация и преработка, заедно с критичната ситуация по отношение на
ресурсите, сериозно отслабват риболовните флотове на тези държави. В същото време
инвестициите в турския флот продължиха и към 1995 г. цифровото господство на турския
флот е поразително – приблизително 95% от общия брой риболовни съдове в Черно море.
Румъния и България се присъединяват към ЕС през 2007 г. при което Общата политика
в областта на рибарството на ЕС започва да се прилага и за Черно море. Тези страни по
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принцип са приели и отговарят на всички изисквания за присъединяване към Общата
политика в областта на рибарството и сега могат да се възползват от подкрепа по
Европейския фонд за рибарство. Турция кандидатства за членство и въпреки че не може да
използва пряка подкрепа от ЕФР, тя се възползва от туининг проекти и техническа помощ от
ЕС. През 2008 г. за първи път се определя общ допустим улов на ЕС за трицона и калкан в
българските и румънските води. Управлението на риболова е с много различен произход в
различните черноморски страни, като има известна традиция за прилагане на Общо допустим
улов (ОДУ) и квоти за морските съдове в държавите, които преди са били обединени в
Съветския съюз. Турция използва набор от различни регулаторни механизми, но не подкрепя
използването на ОДУ/квоти в Черно море. С изключение на някои двустранни споразумения,
няма общо споразумение за регионално управление на рибните запаси в Черно море.
Международното сътрудничество в Черноморския регион е по-успешно по отношение
на справянето с екологичните предизвикателства на Черно море, отколкото в другите
области. Основните инициативи за регионално сътрудничество, свързани с рибарството, до
този момент са в областта на научните изследвания, особено в документирането на
промените в екосистемата и риболова. Освен проблемите с анализа на комплексните промени
в екосистемата, основният проблем се оказва липсата на форум за договаряне на общи мерки
за управление и вземане на решение как те да бъдат прилагани.
Трудността при определянето на подходящи дялове както за ресурсите, така и за
капацитета на флота, при условие, че те са се променили драстично през последните няколко
десетилетия, в крайна сметка все пак ще трябва да бъде преодоляна или всички страни ще
пострадат икономически от намаляването на ресурсите. Ако основните договорености за
споделянето на ресурсите продължат да бъдат отлагани, съществува риск те да отбележат
срив, а дългосрочните икономически щети, които вече се наблюдават в областта на
рибарството за някои от ресурсите, ще се разпространят по-широко[27].
III.

КАПАЦИТЕТ И ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРНОМОРСКИ
РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАННИ ЗА РИБАРСКАТА
ИНДУСТРИЯ КАТО ЦЯЛО (ВКЛ. ПРЕРАБОТВАТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ) – ОБЕМИ,
НАЙ-СТОПАНСКИ ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ, РИБОЛОВНИ КОРАБИ, МЕСТА ЗА
РИБОЛОВНА
ДЕЙНОСТ,
М ЪЖЕ
И
ЖЕНИ
В
РИБОЛОВНАТА
И
ПРЕРАБОТВАТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ И КАКВИ ПОЗИЦИИ ЗАЕМАТ, ДАННИ ЗА
ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА РИБА, ДАННИ ЗА ВНОСА И ИЗНОСА)

3.1.

ПРОИЗВОДСТВО НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ

По данни на ИАРА, общият брой на активните рибовъдни стопанства към края на
2018 г. е 764, при 707 броя година по-рано. От тях, 730 са за сладководни аквакултури, а 34 за морски аквакултури[28].
Традиционно, най-голямо е производството на риба за консумация от видовете дъгова
пъстърва, шаран и пъстър толстолоб.
Основният вид от морските аквакултури, отглеждани в крайбрежните акватории на
страната, е черната морска мида. През 2018 г. нейното производство за консумация намалява
с 19,9% спрямо предходната година, до 2 531,12 тона. Производството на езерен рак за
консумация също е по-малко, с 66,4%[28].
3.2.

ВНОС И ИЗНОС НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ 3

3Все още няма публикувани официални данни за 2019 г. Поради тази причина анализите са

направени за предходните години –

2017 и 2018 г.
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По данни на НСИ, през
2018 г. в страната са внесени
общо 42 469 тона риба и рибни
продукти. Това е с 2,3% помалко спрямо предходната
година, поради свиване на
доставките
на
водни
безгръбначни, замразена риба
и филета, докато тези на
прясна, охладена и сушена
риба, ракообразни, мекотели и
преработени продукти от риби
и други водни организми се
увеличават.
Около 71% от общо
внесените
количества риба и
Внос на риба и рибни продукти от ЕС и трети страни, тона
рибни продукти през 2018 г. са
от държави-членки на ЕС. Доставките от Съюза намаляват с близо 8% на годишна база, до 30
014 тона, като основни партньори са Румъния (5,8 хил. тона), Испания (4,3 хил. тона),
Нидерландия (3,2 хил. тона), Полша (3 хил. тона), Гърция (2,8 хил. тона), Дания (2,8 хил. тона)
и Швеция (1,1 хил. тона) [28].
От друга страна, през 2018 г. вносът на риба и рибни продукти от трети страни бележи
ръст от около 14%, достигайки 12 455 тона. В рамките на годината, най-съществен е вносът
от Канада (3 хил. тона), Исландия (1,4 хил. тона), Мароко (1,4 хил. тона),Турция (1,3 хил. тона)
и Китай (1,2 хил. тона) [28].
Традиционно, най-голям дял от общия внос на риба, водни организми и рибни
продукти заема този на замразената риба. През 2018 г. вносът замразена риба, с изкл. на
филета, е в размер на 18 406 тона, с 3,7% по-малко спрямо предходната година. Подобно на
предходни години, най-значителен е вносът на замразена скумрия, който намалява с 2% на
годишна база, до 10 765 тона. През годината са внесени и сравнително големи количества
замразена риба от следните видове: сардини – 887 тона; херинга – 925 тона; мерлуза – 1 191
тона; сьомга – 131 тона; акула – 284 тона; сафрид – 188 тона, пъстърва – 172 тона [28].
Внос на риба, други водни организми и рибни продукти (тона)
Продукти

2017

2018

Изменение 2018/2017

Риба, други водни организми и рибни
продукти – общо, в т.ч.

43454

42469

-2,3%

115

241

109,6%

Риби – пресни или охладени, с изкл. на
филетата

4298

4818

12,1%

Риби- замразени, с изкл. на филетата

19104

18406

-3,7%

Филетата и други меса от риби, пресни
или охладени, замразени

3293

2751

-16,5%

451

770

70,6%

Ракообразни

4159

4658

12,0%

Мекотели*

2809

3429

22,1%

от

5393

2917

-45,9%

Готови храни и консерви от риби,
хайвер

2831

3473

22,7%

Живи риби – сладководни и морски

Риби – сушени, осолени, пушени

Водни безгръбначни, различни
ракообразните и мекотелите
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Ракообразни
и
мекотели,
1000
1006
0,5%
консервирани
Източник: данни на НСИ
*Забележка: Включва и известно количество сухоземни мекотели, което не може да бъде разграничено

Сред останалите продукти,
доставяни в по-големи количества,
чувствителен спад спрямо 2017 г. се
наблюдава при вноса на водни
безгръбначни,
различни
от
ракообразни и мекотели - с 46% и
филета - с 16,5% [28].
От друга страна, доставките
на прясна риба и ракообразни
нарастват с по около 12%, а тези на
мекотели и готови рибни храни и
консерви – съответно с около 22% и
23% [28].
По предварителни данни на
НСИ, през първото полугодие на
Структура на вноса на риба и рибни продукти през 2018 г.
2019 г. са внесени общо 19 540 тона
риба, други водни организми и
преработени рибни продукти, което е с 8,8% повече в сравнение със същия период на 2018 г.
Доставките от ЕС се свиват с 5% на годишна база, възлизайки на 11 180 тона, докато вносът
от трети страни бележи ръст от близо 35%, до 8 360 тона [28].
Отчитайки данните за първите
шест месеца, вносът на риба и рибни
продукти за цялата 2019 г. може да се
очаква да бъде малко над нивото от
предходната
година,
като
ще
продължат да се внасят съществени
количества
за
суровина
за
преработвателните предприятия и
разнообразяване на асортимента на
пазара с нетипични за страната видове
риба и водни организми. За 2020 г.
вследствие
обявената
световната
здравна криза може да се очакват
много големи спадове в износа и вноса
на рибни и нерибни продукти. По предварителни данни на Европейската обсерватория на
пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA), предлагането на риба и морска храна
за първите 17 седмици на 2020 г. в ЕС е намаляло с до 70% спрямо същия период на 2019 г.
По данни на НСИ, през 2018 г. общият износ на риба, други водни организми и рибни
продукти възлиза на 16 709 тона - с 5,6% по-малко спрямо 2017 г., като се наблюдава
чувствително редуциране на износа на мекотели (пресни, замразени или сушени) и живи
риби.
Износ на риба, други водни организми и рибни продукти, тона
Продукти

2017

2018

Изменение 2018/2017

Риба, други водни организми и рибни
продукти – общо, в т.ч.

17698

16709

-5,6%

2147

1414

-34,1%

Живи риби – сладководни и морски
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Риби – пресни или охладени, с изкл. на
филетата

1866

2347

25,8%

Риби- замразени, с изкл. на филетата

1630

1980

21,5%

Филетата и други меса от риби, пресни
или охладени, замразени

222

360

62,0%

Риби – сушени, осолени, пушени

327

745

127,7%

Ракообразни

130

120

-8,1%

5061

3545

-30%

от

373

240

-35,8%

Готови храни и консерви от риби,
хайвер

2116

2653

25,4%

Мекотели*
Водни безгръбначни, различни
ракообразните и мекотелите

Ракообразни
и
мекотели,
3826
3306
13,6%
консервирани
Източник: данни на НСИ
*Забележка: Включва и известно количество сухоземни мекотели, което не може да бъде разграничено

Износ на риба, други водни организми и рибни продукти за ЕС и трети
страни, тона

Изпращанията на риба и рибни
продукти за ЕС намаляват с 3,3% на
годишна база, до 13 122 тона (близо
79% от общия износ). Най-значителни
са количествата, реализирани в
Румъния (5,9 хил. тона) и Швеция (2,3
хил. тона), следвани от тези в Гърция
(1,2 хил. тона), Италия (0,9 хил. тона),
Белгия (0,5 хил. тона) и Испания (0,5
хил. тона) [28].
Износът на риба и рибни
продукти за трети страни се свива посъществено – с малко над 13%, до 3 587
тона, насочени предимно за Южна
Корея (877 тона), Сърбия (832 тона),
Босна и Херцеговина (658 тона),
Япония (633 тона) и Китай (214 тона)

[28].

Най-съществен дял в общо
изнесеното количество риби и други
водни организми през 2018 г. заема
експортът на мекотели – малко над
21%, следван от този на консервирани
ракообразни и мекотели – близо 20%,
съответно с 30% и 13,6% по-малко в
сравнение с 2017 г. Същевременно,
износът на готови храни и консерви
от риби и хайвер отбелязва ръст от
25,4%, до 2 653 тона. Основни
Структура на износа на риба и рибни продукти през 2018 г.
дестинации за консервираните водни
организми и консервите от риби и
хайвер през годината остават Швеция (2,1 хил. тона) и Румъния (1,4 хил. тона), следвани от Южна Корея
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(0,5 хил. тона), Белгия (0,5 хил. тона), Япония (0,4 хил. тона), Сърбия (0,4 хил. тона) и Гърция (0,3 хил.
тона) [28].
Сред останалите продукти, изнасяни в по-големи количества, съществено увеличение спрямо
2017 г. се наблюдава при експорта на пресни и охладени риби - с 25,8% и замразени риби, с изключение
на филета (основно шпрот, трицона или цаца) - с 22%. Традиционно, най-големи количества замразена
риба са насочени за Румъния (1 168 тона) [28]
По предварителни данни на НСИ, през първите шест месеца на 2019 г. са изнесени общо 7 937
тона риба и рибни продукти, което е с 1,9% повече на годишна база. При повечето категории продукти
се наблюдава увеличение на износа спрямо шестте месеца на 2018 г. с между 3% и над девет пъти (при
водните безгръбначни). Само износът на живи риби и мекотели намалява, съответно с 3,3% и 46,4%[30].
Изпращанията на риба и рибни продукти за ЕС за първото полугодие на 2019 г. възлизат на 6
501 тона, с 0,2% повече спрямо същия период на 2018 г. По-чувствителен ръст бележи експортът на
риба и рибни продукти за трети страни – с 10,5%, достигайки 1 435 тона[28].
Предвид данните за първото полугодие, общият износ на риба, водни организми и преработени
рибни продукти за цялата 2019 г. се очаква да бъде над нивото от предходната 2018 г. Предпоставка за
реализирането на по-голям експорт са по-високите цени на външните пазари, както и очакваното
увеличение на производството в рибовъдните стопанства.
3.3.

МЪЖЕ И ЖЕНИ В РИБОЛОВНАТА И ПРЕРАБОТВАТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ И КАКВИ
ПОЗИЦИИ ЗАЕМАТ

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) изпълнява държавната
политика на Република България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и
недискриминацията по признак „пол”, като обединява усилията на всички свои структури за
изпълнение на мерките и дейностите за постигане на равнопоставеност между жените и
мъжете в сферите на икономическия и социалния живот в селското и горското стопанство.
Прилагането на тази хоризонтална политика е разписано както в Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., така и в Програмата за морско дело и
рибарство, в съответствие с чл. 7 от Регламент (ЕС) 1303/2013 г.[29]
Комитетите за наблюдение на двете програми следят за ефективното, ефикасно и
качествено изпълнение на всички политики и цели, заложени в тези програми.
Неправителственият сектор и конкретно организациите, работещи в сферата на равенството
между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности, които са членове на
комитетите за наблюдение, имат задачата да следят за прилагането от управляващите органи
на съответните програми на принципите на равенство между мъжете и жените, на равните
възможности и недискриминацията.
По информация на Министерство на земеделието, храните и горите в Глава 9 на
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са описани хоризонталните принципи,
включително принципа за насърчаване на равенството между мъжете и жените и
недискриминацията. С подписването на договорите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ бенефициентите се задължават да прилагат принципа на равните
възможности при изпълнението на техните проекти. Един от критериите на одобрените
стратегии за местно развитие е спазване на принципа на равнопоставеност на жените и
мъжете4.
Националното законодателство и Конституцията на Република България (Чл. 6, ал. 2)
утвърждават равенство на възможностите между гражданите.
4

https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/ravni%20vyzmojnosti/normativni%20aktove/bg%20zakono
datelstvo/REPORT_Equality_2017_FINAL.pdf
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Стратегията на Общността за равенство на възможностите между мъжете и жените
има пет цели:
✓
✓
✓
✓
✓

Икономическо равенство;
Равнопоставено участие в процеса на вземане на решения;
Социално равенство;
Гражданско равенство;
Промяна на традиционните роли и преодоляване на половите стереотипи.

Основните инструменти за постигането на тези цели са:
✓ Прилагане планове за равенство между половете;
✓ Насърчаване равните възможности във всички области на намеса от
Общността.
В сектор рибарство има около 12 260 заети, от които 16% са жени.
Рибарството преобладаващо е традиционна мъжка дейност.
По-голяма част от рибарите са мъже и само 1 % от разрешителните за стопански
риболов са издадени на жени. Жените преобладават в преработвателната промишленост и в
маркетинга. Голям брой жени са заети в изследователските и образователни структури[29].
Разпределение на заетостта в рибарството по полове (за 2003 г.).

3.4.

Подсектор

Общо

Мъже

Жени

Морски риболов

3430

3430

0

Аквакултури

4980

4970

10

Преработка

2230

250

1980

Риболов във вътрешни водоеми

1620

1605

15

Общо

12260

10255

2005

РИБОЛОВНИ КОРАБИ, МЕС ТА ЗА РИБОЛОВНА ДЕЙНОСТ

3.4.1. ЧЕРНОМОРСКИ ПРИСТАНИЩА

Съгласно регистъра на пристанищата, представен на сайта на Изпълнителна агенция
„Морска администрация”, в райони на Морска администрация Бургас и Варна функционират
следните пристанища, показани в таблицата по-долу.
Функциониращи пристанища в райони на Морска администрация Бургас и Варна
Вид пристанище

Район на Морска
администрация

Общо

Бургас

Варна

Пристанища за обществен транспорт с национално значение

9

4

13

Пристанища за обществен транспорт с регионално значение

7

3

10

Рибарски пристанища

9

4

13

Яхтени пристанища

7

7

14

Пристанища със специално предназначение

3

8

11

35

26

61

Общо

Забележка: Данните в таблицата са съгласно регистъра на пристанищата, представен на сайта на Изпълнителна агенция
„Морска администрация”.

3.4.2.

РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 107 ОТ ЗМПВВППРБ
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№ по ред, дата
на
регистрация,
стр. в
регистъра

Пристанище
/пристанищен
терминал
/наименование

РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС”

Рибарско
№ 2/20.05.2005
пристанище „Порт
стр. 185 – 188
България Уест”

Рибарско
№ 4/13.03.2009
пристанище
стр. 193 – 196
„Мичурин”

Рибарско
№ 5/06.11.2012
пристанище
стр. 197 – 200
„Сарафово”

Рибарско
№ 6/28.04.2010 пристанище
стр. 201 – 204
„Пристанище
Созопол”
Рибарско
№ 7/04.02.2011
пристанище
стр. 205 – 208
„Поморие"
Рибарско
№ 8/28.06.2011
пристанище
стр. 209 – 212
„Черноморец”

РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ „МОРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА”

Рибарско
№ 9/05.07.2012 пристанище
стр. 213 – 216
„Северна буна –
Несебър”
№
10/20.09.2018
стр. 217 – 219

Рибарско
пристанище
„Созопол”

№ 1/
10.12.2009 стр.
181 – 184

Рибарско
пристанище
"Чайка"

№2/
30.03.2018 стр.
189 – 192

Рибарско
пристанище
„СЕВЕР ЕКСПОРТ”

Предлагани пристанищни
услуги

Швартоване, домуване и
престой на риболовни
кораби и лодки с цел
разтоварване на прясна
риба, приемане и
обработване на отпадъцирезултат от
корабоплавателна дейност.
Приставане и престой на
рибарските кораби с цел
разтоварване на прясна
риба, без рибата да се
обработва на място.
Швартоване и снабдяване
на корабите с вода,
електрическа енергия и
комуникации. Приемане и
обработване на отпадъци резултат от
корабоплавателната
дейност
Домуване или приставане
на рибарски кораби с цел
разтоварване на прясна
риба
Домуване или приставане
на рибарски кораби с цел
разтоварване на прясна
риба и аквакултури.
Домуване или приставане
на рибарски кораби с цел
разтоварване на прясна
риба, без обработката и на
място.
Приставане и престой на
рибарски кораби с цел
разтоварване на прясна
риба, без рибата да се
обработва на място.
Приставане и престой на
рибарски кораби с цел
разтоварване на прясна
риба, без рибата да се
обработва на място.
Домуване или приставане
на рибарски кораби с цел
разтоварване на прясна
риба
Домуване или приставане
на рибарски кораби с цел
разтоварване на прясна
риба. Морско технически
пристанищни дейности и
услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2
от ЗМППВВППРБ:
Швартоване, снабдяване на
корабите с вода и
електрическа енергия;
приемане и обработване на
отпадъци – резултат от
корабоплавателна дейност
(съгласно Анекс V от
МАРПОЛ 73/78).

Наложени
Номер и дата на
ограничения
валидно
на
удостоверение за
експлоатаексплоатационна
ционната
годност
годност

№ 42003 от
30.03.2015 г.

няма

№ 160 от
05.07.2012 г.

няма

№ 42004 от
24.07.2015 г.

няма

№ 178 от
07.08.2013 г.

няма

№ 42001 от
24.06.2014 г.

няма

№ 175 от
25.04.2013 г.

няма

№ 42007 от
15.03.2018 г.

няма

№ 42012 от
22.08.2018 г.

няма

№ 168 от
12.10.2012 г.

няма

№ 41020 от
23.03.2018 г

няма
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Рибарско
№ 3/02.01.2015
пристанище
стр. 197 – 200
„Балчик”

Рибарско
№ 4/26.08.2019
пристанище
стр. 205 – 208
„Варна”

Рибарско
№5/14.12.2016
пристанище
стр. 213 – 216
„Карантината”

№1/
12.04.2005 стр.
241 – 244

Яхтен терминал
„Свети Атанас”

№2/
12.04.2005 стр.
245 – 248

Яхтено пристанище
Балчик

№3/
30.03.2018 стр.
249 – 252

Яхтено пристанище
„Златни пясъци”

Домуване или приставане
на рибарски кораби с цел
разтоварване на прясна
риба
Домуване или приставане
на рибарски кораби с цел
разтоварване на прясна
риба. Морско технически
пристанищни дейности и
услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2
от ЗМППВВППРБ:
Швартоване, снабдяване на
корабите с вода и
електрическа енергия;
приемане и обработване на
отпадъци – резултат от
корабоплавателна дейност
(съгласно Анекс V от
МАРПОЛ 73/78).
Домуване и/или
приставане на рибарски
кораби и лодки с цел
разтоварване на прясна
риба и приемане и
обработване на отпадъци резултат от
корабоплавателна дейност,
по Анекс I и V oт МАРПОЛ
73/78
Домуване или приставане
на яхти и лодки за
крайбрежни и
международни плавания,
водни спортове, туризъм и
развлекателни Програми
Домуване или приставане
на яхти и лодки за
крайбрежни и
международни плавания,
водни спортове, туризъм и
развлекателни. Морско
технически пристанищни
дейности и услуги по чл.
116, ал. 3, т. 2
ЗМППВВППРБ:
Швартоване; снабдяване на
корабите с вода,
електрическа енергия и
комуникации; приемане и
обработване на отпадъци –
резултат от
корабоплавателна дейност
(съгласно Анекси I и V от
МАРПОЛ 73/78).
Домуване или приставане
на яхти и лодки за
крайбрежни и
международни плавания по
вода, водни спортове,
туризъм и развлекателни
програми. Морско
технически пристанищни
дейности и услуги по чл.
116, ал. 3, т. 2
ЗМППВВППРБ: Швартоване,
снабдяване на корабите с
вода и електрическа
енергия; приемане и
обработване на отпадъци –

№ 41011 от
27.01.2015 г

няма

№ 41031 от
14.08.2019 г.

няма

№ 41024 от
14.11.2016 г.

няма

№ 169 от
12.10.2012 г.

няма

№ 31015 от
15.03.2018 г.

няма

№ 31017 от
23.03.2018 г.

няма
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резултат от
корабоплавателна дейност
(съгласно Анекси V от
МАРПОЛ 73/78).

№4/
30.03.2018 стр. Яхтено пристанище
253 – 256 и стр. „Хидродинамик”
273 – 275

№5/
21.01.2016 стр.
257 – 260

Яхтен терминал
„Лотос”

№6/
22.03.2018 стр.
261 – 264

Яхтено пристанище
„Корабостроител”

№7/
19.10.2011 стр.
265 – 268

Яхтено пристанище
„Тортуга Марина”

Домуване и/или
приставане на яхти и лодки
за крайбрежни и
международни плавания по
вода, водни спортове,
туризъм и развлекателни
програми. Морско
технически пристанищни
дейности и услуги по чл.
116, ал. 3, т. 2
ЗМППВВППРБ: Швартоване
,снабдяване на корабите с
електрическа енергия,
комуникации, гориво,
смазочни материали и
вода; приемане и
обработване на отпадъци –
резултат от
корабоплавателна дейност
(съгласно Анекси V от
МАРПОЛ 73/78).
Домуване и/или
приставане на яхти и лодки
за крайбрежни и
международни плавания по
вода, водни спортове,
туризъм и развлекателни
програми
Домуване и/или
приставане на яхти и лодки
за крайбрежни и
международни плавания по
вода, водни спортове,
туризъм и развлекателни
програми. Морско
технически пристанищни
дейности и услуги по чл.
116, ал. 3, т. 2 от
ЗМППВВППРБ: Швартоване,
снабдяване на корабите с
вода и електрическа
енергия; приемане и
обработване на отпадъци –
резултат от
корабоплавателна дейност
(съгласно Анекс V от
МАРПОЛ 73/78).
Домуване или приставане
на яхти и лодки за
крайбрежни и
международни плавания по
вода, водни спортове,
туризъм и развлекателни
програми

№ 31025 от
23.03.2018 г.

няма

№ 31016 от
31.08.2016

няма

№ 31019 от
15.03.2018 г.

няма

№ 31005 от
11.08.2014 г.

няма
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3.4.3. РИБОЛОВНИ КОРАБИ

Съгласно корабният регистър към ИАРА общо регистрираните кораби/лодки, които
извършват риболовна дейност са 1854, посочени в долната таблица, а в приложение е
представен пълният списък на риболовните кораби.
Главен уред

Брой кораби

DLN - Далян - чл.21. ал.3 ЗРА - WO
FPO - Винтери или други капанни уреди - WO
GND - Хрилни мрежи (дрифтерни, плаващи) - GO
GNS - Хрилни мрежи (закотвени) - GO
LHM - Чепарета, въдичарски уреди и въдици (механизирани) - LO

1
35
4
1667
57

LHP - Чепарета, ръчни въдичарски уреди и въдици - LO
LHP - Чепарета, ръчни въдичарски уреди и въдици - LO
LNB - Повдигащи се мрежи, манипулирани от кораба - NO
NO - Няма съоръжение - FX
OTM - Пелагични тралове - TO
OTM - Пелагични тралове - TO

16
1
5
2
58
8

3.4.4. МЕСТА ЗА РИБОЛОВ

Съгласно изготвената Първоначална
оценка на състоянието на морската околна
среда съгласно чл. 8 от Наредбата за опазване
на околната среда в морски води се приема се,
че използването на пелагични тралове за улов
на трицона, сафрид и др., в придънния воден
слой (до 0.5 – 5 m над дъното), оказват
абразивен натиск върху дъното, подобно на
дънните тралове, тъй като части от
съоръжението (тежести, вериги, въжета, долна
яка, торба на трала) са в контакт с
повърхностния слой на субстрата. Данните от
хидроакустичните
изследвания
пред
българския бряг на Черно море през 2010 и
2011 г. показват, че основните видове, обект на
риболов, формират агломерации в близост до
дъното през светлата част на денонощието
(посочените фигури). Това допускане е
необходимо, тъй като наличните данни от VMS
системата не позволяват маршрутите на
риболовните съдове да бъдат разделени по
вида на използваните риболовни уреди. Не е
отчетен натискът от рибарските лодки с
дължина < 15 m, поради липсата на
инсталирани проследяващи устройства в този
сегмент от риболовния флот. Така картината
на тралния натиск остава непълна, като в крайбрежната зона, където оперират малките
рибарски съдове, натискът остава недооценен.
Обобщената фигура на тралните маршрути позволява да бъдат диференцирани зони
на силен, умерен и слаб натиск, както е визуализирано на фигурата.
Общо над 50 % от площта на морското дъно до 100 м дълбочина през 2011 г. е
подложена на значим натиск от абразия вследствие на активен риболов. Дъното под 100 м
дълбочина е неповлияно [30].
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IV.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ И РИБНИ ЗАПАСИ В ЧЕРНО
МОРЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ И
ТЕНДЕНЦИИ)

4.1.

ОБЩА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО

Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) се състои от правила за
управление на европейските риболовни флоти и опазването на рибните запаси. Тя включва
мерки и действия за насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни,
конкурентноспособни и основани на знания риболов и аквакултури.
Общата организация на пазарите (ООП) на продукти от риболов и аквакултури е един
от стълбовете на ОПОР и представлява политиката на Европейския съюз за управление на
пазара на продукти от риболов и аквакултури. Основен фактор за постигането на целите на
ООП са организациите на производителите на продукти на риболов и на продукти от
аквакултури, асоциациите на организации на производителите и междубраншовите
организации.
През 2018 г. са направени промени в Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) във
връзка с прилагане на ООП на продукти от риболов и аквакултури и създаване на обща рамка
за признаването на професионални организации в областта на рибарството.
С обнародването на Наредба № 7 от 2018 г. за условията и реда за признаване на
организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури,
асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на
рибарството, и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара (обн., ДВ, бр.
99 от 2018 г.) са осигурени условия за прилагане на изисквания на Регламент (ЕС) №
1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата
организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на Регламенти
(ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000
на Съвета.
През годината са осъществени дейности, свързани с изпълнение на Мярка № 12 от
Морската стратегия и Програма от мерки за постигане на добро екологично състояние на
морската околна среда, като за целта е направен анализ на действащите забрани и
ограничения за риболов, произтичащи от националното и европейско законодателство,
включително и на регионално ниво.
С цел опазване на популациите от риба и други водни организми, през 2018 г. са
въведени временни забрани и ограничения за риболов в естествени и изкуствени водни
обекти на територията на цялата страна. По този начин са създадени условия за защита на
водните организми в периода на тяхното размножаване, както и опазване на рибните
популации в определени водоеми и/или зони от тях.
По отношение на риболова в Черно море, през 2018 г. в рамките на 42-та сесия на
Генералната комисия по рибарство за Средиземно море са приети мерки, насочени към
устойчиво управление на морските биологични ресурси, в това число препоръка относно
регионална научноизследователска програма за риболова на рапан в Черно море, препоръка
относно достъпа до информация и данни, свързани с мониторинга, контрола и наблюдението
в рамките на съвместни схеми за инспекция и наблюдение, препоръка относно регионалното
маркиране на риболовните уреди.
Постигнато е намаляване на административната тежест за лицата, извършващи
дребномащабен крайбрежен риболов, чрез освобождаване на капитаните на риболовни
кораби с дължина до 10 метра от задължението за водене на риболовен дневник, считано от
1 май 2018 г.
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През месец март 2018 г. е проведено петото редовно заседание на Консултативния
съвет по рибарство с участието на представители от браншовите организации в сектора,
научните институти и държавните администрации. Обсъдени са важни теми за сектора, като
определяне на мерки за управление на запасите от бели пясъчни миди, квотите за улов на
калкан в Черно море, подобряване на законодателството в областта на водите, относимо към
производството на аквакултури.
В рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, е
организирана Конференция на високо равнище за рибарството и аквакултурите в Черно море.
По време на събитието е проведена дискусия в три основни за рибарството теми, като
събирането на данни и провеждането на научни изследвания, борба с нелегалния,
недеклариран и нерегламентиран риболов, развитие на устойчиви аквакултури и ключовата
роля на демонстрационните центрове за аквакултури и изготвянето на план за действие за
устойчив дребномащабен риболов. Подписана е Декларация на министрите от София,
предвиждаща конкретни действия и постигане на определени цели за Черноморския басейн,
относно нелегалния, недеклариран и нерегламентиран улов, подобряване на контрола и
събирането на данни.
4.2.

СТАТИСТИКА НА УЛОВИТЕ ОТ СТОПАНСКИ ЦЕННИ ВИДОВЕ РИБНИ И НЕРИБНИ
РЕСУРСИ ОТ АКВАТОРИЯ ТА НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ 5

4.2.1. СТАТИСТИКА НА УЛОВИТЕ ОТ СТОПАНСКИ ЦЕННИ ВИДОВЕ РИБИ

За някои видове риба, обект на стопански риболов в Черно море са определени квоти
за улов. Квотираните видове са калкан (Scophthalmus maximus) и цаца (Sprattus sprattus sulinus).
След приемането на страната ни в Европейския съюз, размерът на квотите за улов в Черно
море за България и Румъния, за съответните години се определя от Регламентите (EU) №
1579/ 2007, № 1139/ 2008, № 1287/ 2009, № 1004/ 2010, № 1256/ 2010, № 5/ 2012 и № 1261/
2012.
В изпълнение на Националната програма за събиране, управление и използване на данни в
сектор „Рибарство”, Институтът по океанология, БАН ежегодно извършва дънно изследване в
Черно море съвместно с партньори от Румъния, а след 2014 г. се включва и Институт по рибни
ресурси към ССА. Данните от последните изследвания показват влошаване на състоянието на
популацията на калкана. Учените от ИО-БАН препоръчват редуциране на риболовното усилие
върху популацията от калкан пред българския бряг, особено през периода преди
размножителния сезон и въвеждане на допълнителни по-ефективни мерки, освен
действащите квоти за улов и технически мерки. Осигуряването на ефективен контрол на
уловите от калкан се постига чрез прилагането на мерките в Специфичния план за
мониторинг и контрол на калкан в Черно море [31].
По време на заседанието на комисията по рибарство към Европейският парламент
(PECH) на 19 февруари 2020 г. е проведен обмен на мнения относно „Предизвикателства и
възможности за риболовния сектор в Черно море“ [32]. Презентациите на експертите
открояват основните опасения относно риболовния сектор в Черно море и ключовите аспекти
за възстановяване на есетровите риби и най-ценните видове риба от Черно море. На долната
таблица е представено обобщеното текущото състояние на основните стопански видове в
Черно море [33].

5

По данни на ИАРА
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Текущо състояние на черноморските ресурси

Вид

Състояние на
запасите

Препоръка

Калкан

В свръхексплоатация

Намаляване на риболовната смъртност 6

В свръхексплоатация

Намаляване на риболовната смъртност

Изчерпан, изтощен

Разработване на план за възстановяване

Нестабилен

Да не се увеличава риболовната
смъртност

В свръхексплоатация

Намаляване на риболовната смъртност

Нестабилен, клонящ към
свръхексплоатация

Намаляване на риболовната смъртност

В свръхексплоатация

Намаляване на риболовната смъртност

Около MSY

Да се внимава при
експлоатацията на този вид

Черноморска хамсия

Черноморска бодлива акула

Черноморска трицона

Черноморски сафрид

Черноморски барбун

Меджид

Рапана

В Черно море живеят около 125 вида риба (26 от тях са значими за
икономиката/търговията видове). Основни и най-масово представени в уловите са
пелагичните видове, които обитават открито море и крайбрежната зона.
Някои от черноморските видове имат сезонен и/или миграционен характер. Други се
отбелязват като “местни” (немигриращи) и са обект на целогодишен риболов:

6 Всяка популация е подложена на действието на фактора смъртност, като смъртността може да бъде вследствие
на естествени причини (болести, хищничество и др.) или да е резултат от човешката дейност (риболов).
Риболовната смъртност е един от най-важните фактори, обуславящи подронването на запасите на редица
интензивно експлоатирани видове риби.
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местни (немигриращи) видове: цаца (Sprattus sprattus); калкан (Scophthalmus
maeoticus); сем. Попчета (Gobiidae); морски кефал (Mugil cephalus); меджид
(Merlangius merlangius euxinus); и др.
- мигриращи видове: хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus); сафрид (Trachurus
мediterraneus ponticus); дунавска скумрия (Alosa immaculata); черноморска
бодлива акула (Squalus acanthias); лефер (Pomatomus saltatrix); паламуд (Sarda
sarda) и др.
- молюски/ракообразни: черна мида (Mytilus galloprovincialis) и рапан/морски
охлюв (Rapana venosa) и др.
Най-често обект на риболов в Черно море са дребни видове риби: цаца, хамсия, сафрид
и меджид. Други риби, представени в по-малки количества в уловите, са: кефал, акула и
калкан. В допълнение към тези видове България е развила и експлоатацията на инвазивния
морски охлюв Рапана. Рапанът е хищник за някои други видове морски организми като
черната мида.
Институтът по океанология към БАН и Институтът по рибни ресурси към ССА
извършват ежегодни наблюдения за определяне количеството риба в Черно море с помощта
на ИАРА. Резултатите показват, че общото количество на популацията от цаца в българския
шелф е почти 30 000 тона и допустимите улови на цаца от наличните ресурси без да има
негативно въздействие върху популацията, могат да достигнат 10 000 - 15 000 тона на година.
Възможно е такова количество да е обект на риболов, но пазарното търсене не е готово да го
поеме, а и цацата не е високостойностен и висококачествен продукт.
Уловът на най-ценния рибен запас в Черно Море – калкан (Scophthalmus maeoticus) е
обект на европейски ограничения /годишна квота/. Резултатите от последните трални
снимки за калкан показват наличие на биомаса в Българската акватория около 1780 тона (за
2013), а през 2016 биомасата е намаляла на 993.18 тона (почти двойно).
Уловите на основните стопански ценни видове риби в българската акватория на Черно
море през периода 1990 – 2019 г. са показани на долните графики и обобщени в последващата
таблица. Ясно се очертава флуктоиращият характер на уловите и тенденция на намаляване на
уловите. Основната причина за това е породена от влошеното състояние на популациите и
загубата на местообитания, което е тенденция и в световен мащаб. Тези негативни промени в
популациите на различните видове и техните местообитания се дължат основно на
климатичните промени, антропогенният натиск/натоварване и свръхексплоатацията на
видовете.
-
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Вид
Атерина (Atherina
boyeri)
Зарган (Belone
belone)
Илария (Chelon
saliens)
Калкан
(Scophthalmus
maximus)
Карагьоз (Alosa
immaculata)
Кефал пелингас
(Liza
haematocheilus)
Лаврак
(Dicentrarchus
labrax)
Лефер
(Pomatomus
saltatrix)
Морска котка
(Dasyatis
pastinaca)
Морска лисица
(Raja clavata)
Морски език
(Dicologlossa
cuneata)
Морски кефал
(Mugil cephalus)
Паламуд (Sarda
sarda)
Писия (Platichthys
flesus)
Платерина
(Chelon auratus)
Попчета
(Gobidae)
Сардина (Sardina
pilchardus)
Сафрид
(Trachurus
mediterraneus
ponticus)

1999

2000

2001

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Общо

Средна
ст-ст за
периода

%

16.52 28.11

9.8

57.6

9.2

50.52

9.72

15.73

8.99

261.28

14.52

0.26

3.71

4.53

2.52

4.7

3.02

4.81

3.76

2.48

3.33

3.98

97.16

5.4

0.1

6.87

8.76

7.51

14.64 13.06

17.01

6.53

4.96

3.23

3.44

2.28

150.97

150.97

0.15

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0.1

0.4

1

0.8

0.52

9.44

2.23

13.55

27.1

33.6

8.3

4.1

2.2

0.29

2.75

3.61

5.48

17.7

15.6

7.8

0.8

1.95

15.17

3.67

2012

54

55.1

55.6

135.5

40.8

16.2

12.7

14.81

66.89

54.87

52.47

46.5

38.06 40.34 39.58

39.45

42.85

42.39

41.84

55.51

54.86 1000.26

47.63

1.01

73

10.3

15.8

106.3

55.8

77.91

37.78

17.72

25.81

27.4

37.38

59.08

51.8

22.1

24.54

20.46

17.65

15.59

10.34

10.81

25.63 743.19

35.39

0.75

0.83

0.09

2.3

0.33

0.43

0.18

0.06

0.12

0.11

0.08

0.01

0.53

0.46

5.53

0.43

0.01

0.02

0.06

0.03

0.09

0.01

0

0

0

0

12.55

0.7

0.01

304.74

138.6

710.4

120.58

2.56

8

18.2

2.2

11

0.3

1

0

0

0

0

0.04

0

101.5

18.2

4.7

82.9

8.46

8.22

25.18

52.54

63.49

29.39 550.8 49.03

2.39

1.69

2.18

6.72

4.48

1.91

2.95

5.98

0.5

1.09

1.34

2.58

40.69

3.13

0.04

3.56

25.58

46.81

72.21

93.43 68.59 56.11

70.32

43.06

35.66

48.86

13.12

9.15

586.46

45.11

0.59

0

0.02

0.01

0.01

0

0

0

22.21

1.23

0.02

9.5

9

3

0.3

0.01

0.01

0.02

0.1

0.17

0.02

6.88

0.03

71.08 260.65 23.94 2532.23

14

15.2

47.4

71

32.6

17.9

6.4

11.39

5.84

9.27

10.62

18.73

14.69 24.82

9.03

16.32

10.21

8.7

3.09

4.4

2.91

354.54

16.88

0.36

20

34.8

49

0

22.6

17.8

56.2

7.52

0.9

16.07

4.87

16.31

8.26

96.25

6.13

5.51

7.73

68.11

13.05

22.91

3.65

477.66

22.75

0.48

9

1

2

0

0

0

0.05

0.07

0.12

0.04

9.36

0.12

0.08

0.01

0.16

0.1

0.19

0.04

22.34

1.24

0.02

7.6

1.3

0

0.5

0.1

1.4

2.37

3.3

1.83

2.63

0.95

2

2.57

0.87

0.7

0.47

0.61

0.62

29.82

1.66

0.03

78.8

48.9

31.34

73.89

25.66

36.82

44.24

85.18 89.98

74

63.7

47.68

63.7

39.65

25.14

31.06 1849.45

88.07

1.87

0.88

0.21

3.48

8.04

4.16

1.01

1.15

1.43

0.83

0.21

0.04

0.07

2.01

0.03

115.89

179.92

176.9

165.3 394.84 381.4 271.38 113.14

87.21

166.5

153.55

3.27

437

30

144

111.3

142

130

141.5 125.2

141.5 141.6

73.9

29.4

62.83

4.62

26.12

153.34 196.69 101.6 3224.56
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Хамсия (Engraulis
encrasicolus)
Черноморска
барбуня (Mullus
barbatus ponticus)
Черноморска
бодлива акула
(Squalus
acanthias)
Черноморски
меджид
(Merlangius
merlangus
euxinus)
Трицона (Sprattus
sprattus)
Общо

36

64

101

237

131

87.9

14.3

6.46

60.44

28.03

42.41

64.7

18.11

8.82

9.99

369.67

12.42

54.43

33

35.9

17

1.1

6.11

12.6

16.64

48.19

72.4

176.2 131.5 256.78 313.77

631

34..01

4.08

3.74

4.76

70.59 1425.79

67.89

1.44

874.5

373.86 594.64 553.9 4148.97

230.5

4.2

132.9

83.34

50.34

10.08

16.77 1039.64

51.98

1.05

3.15

11.66

5.58

2.26

14.3

6.32

0.13

3835.49

81.58

25

102

126

100

51.3

47.2

14.5

6.23

23.98

22.75

9.46

77.16

81.01 28.69 30.95

0

9.2

8.2

15.5

12.9

1.5

2.7

0.17

16.11

0.44

2.27

14.67

1.38

3950

1736

695

11595 9155 2889.1 2574.7 2654.75 2984.59 4309.73

4551

4041 3957.9 2836 3784.2 2279.29 3301.1

2290

3184.6 3187.8

4588 80545.4

12766 9858 3348.8 2886.18 2830.7

5109

4813

4487

4016.7 4414

5516 98729.6

4647

2300.1 1372

3431.6

4755.5

4991

1.44

5.3

4348 4649.7 3685.1

4504

132.81
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4.2.2. СТАТИСТИКА НА УЛОВИТЕ ОТ НЕРИБНИ РЕСУРСИ

След 2015 г. ясно се вижда, че уловите на бяла пясъчна мида рязко се увеличават,
което е притеснително за състоянието на техните популации. Запасите на рапана и
черната морска мида са тясно обвързани. Появата на алохтонния вид Rapana venosa
нарушава популацията на черната морска мида, тъй като се явява основна храна за рапана.
Намаляването на запасите от черна мида се дължи основно на две причини: изхранване на
рапана и дънното тралиране [34].

4.2.3. ПРОИЗВОДСТВО НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ

По данни на ИАРА, общият брой на активните рибовъдни стопанства към края на
2018 г. е 764, при 707 броя година по-рано. От тях, 730 са за сладководни аквакултури, а
34 - за морски аквакултури.
Броят на активните регистрирани производители на аквакултури продължава да се
увеличава във връзка със забраната за извършване на стопански риболов във вътрешните
водоеми на страната, влязла в сила от м. август 2012 г., и свързаната с това пререгистрация.
Отчетено е производство на видове риби, които са приулов в екстензивните и
полуинтензивни топловодни стопанства – платика (Abramis brama), уклей (Alburnus
alburnus), речен костур (Perca fluviatilis), сребриста какаракуда (Carassius gibelio) и
червеноперка (Scardinius erythrophthalmus). Тези видове не са обект на целенасочено
развъждане и отглеждане в аквакултурното производство.
По данни на ИАРА, през 2018 г. общото производство на аквакултури (зарибителен
материал, риба и други водни организми за консумация) в специализираните рибовъдни
стопанства възлиза на 15 758,08 тона - с около 3% под нивото от предходната година, като
се отчита намаление както на производството на зарибителен материал, така и на това на
риба за консумация.
Общо отчетеното производство на зарибителен материал в рибовъдните стопанства
през 2018 г. е 1 986,02 тона. Количеството е със 7,3% по-малко спрямо предходната година,
главно в резултат от намаление на производството на зарибителен материал от дъгова
пъстърва (до 845,72 тона) и сибирска есетра ( до 0,35 тона).
Значително намалява и производството на зарибителен материал от бял толстолоб
и езерна сьомга. През 2018 г. не е отчетено производство на зарибителен материал от
черна морска мида, при 132 тона през 2017 г.
29

От друга страна, съществено увеличение се отчита при производството на
зарибителен материал от пъстър толстолоб (до 333,37 тона) и бял амур (до 79,20 тона).

Източник: Данни на ИАРА 7

През 2018 г. производството на риба и други водни организми за консумация е в
размер на 13 772 тона – с 2,3% по-малко в сравнение с предходната година, най-вече
вследствие на намаление на производството на пъстър толстолоб (-28,5%), африкански
сом (-69,2%) и черна морска мида (-19,9%).
Сред по-значимите стопански видове риби спад в сравнение с 2017 г. бележи и
производството за консумация на бяла риба, щука и речна (балканска) пъстърва.
Чувствително увеличение на годишна база бележи производството на руска есетра
(+91%), дъговата пъстърва (+73%) и моруна (+52,1%). Макар и по-умерено, нараства и
производството на сибирска есетра, сом, шаран и др.
Производство на зарибителен материал, риба и водни организми в рибовъдните
стопанства, тона
№

Общоприети и местни
наименования

Зарибителен материал

2017

Риба за консумация

2018

2017

Общо тегло

2018

2017

2018

1

Речна (балканска) пъстърва

4.8

7.8

17.34

6.39

22.15

14.19

2

Дъгова пъстърва

1014.95

845.72

2213.02

3828.14

3227.96

4673.86

3

Сивен

0.2

0.41

10.06

0.41

10.26

0.81

4

Щука

1.97

2.09

23.57

9.91

25.53

11.99

5

Речен кефал

0.1

0

0.04

0.56

0.14

0.56

6

Распер

0

0

0

0.5

0

0.5

7

Лин

0.17

2.97

5.39

3.14

5.56

6.11

8

Уклей

0.08

0

5.79

2.79

5.87

2.79

9

Платика

0.05

0

27.09

31.72

27.14

31.72

10

Морунаш

0

0

0

0.5

0

0.5

11

Скобар

0

0

0.13

0.13

0.13

0.13

12

Шаран

667.61

659.56

3705.68

3897.48

4373.28

4557.04

13

Златиста каракуда

0

0

0.3

0.45

0.3

0.45

Използваните данни за производството на аквакултури за 2017 г. са актуални към 17.09.2018 г. Информацията за
производството от аквакултури през 2018 г. е към 20.06.2019 г. от Информационно статистическата система на ИАРА.
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14

Сребриста каракуда

3.48

3.62

423.8

220.13

427.28

223.74

15

Бял толстолоб

22.75

4.55

209.29

184.38

232.04

188.93

16

Пъстър толстолоб

154.62

333.37

2389.58

1708.29

2544.2

2041.66

17

Бял амур

45.03

79.2

291.39

212.2

336.42

291.4

18

Черен амур

0

0

2.5

1.52

2.5

1.52

19

Сом

17.3

22.51

197.64

222.9

214.94

245.41

20

Канален (американски) сом

0

0.21

19

19.42

19

19.63

21

Бяла риба (сулка)

4.2

4.17

70.59

48.17

74.79

52.34

22

Речен костур

0.05

0.01

1.44

1.91

1.49

1.92

23

Чига

0.08

0

2

2.18

2.11

2.18

24

Морунаш

0

0

11.42

17.37

1142

17.37

25

Пъструга

0

0

1.01

2.36

1.01

2.36

26

Руска есетра

3.12

10.89

129.6

247.52

132.72

258.41

27

Европейска речна змиорка

0

0

40.01

35

40.01
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28

Черна морска мида

132

0

3159.58

2531.12

3291.58

2531.12

29

Други

0

0

2.24

2.05

2.24

2.05

30

Езерна сьомга

17.16

0.88

4.29

0

21.45

0.88

31

Веслонос

2.5

6.04

67.71

59.71

70.21

65.74

32

Зелени водорасли

0

0

0.05

0.14

0.05

0.14

33

Червеноперка

0.06

0

10.23

7.25

10.29

7.25

34

Бабушка

0

0

0.7

0.73

0.7

0.73

35

Африкански сом

0

0.63

908.97

280.23

908.97

20.86

36

Сибирска есетра

48.7

0.35

87.96

108.52

136.66

108.87

37

Езерен рак

0.33

0.6

13.82

4.65

14.14

5.25

38

Бестер

0

0

3.68

4.43

3.68

4.43

39

Други хибриди от сем.
Есетрови
Тилапия

0.31

0.11

38.08

64.66

38.38

64.77

0

0.35

0

3.14

0

3.49

2141.6

1986.02

14094.99

13772.06

16236.6

15758.08

40

Общо
Източник: Данни ИАРА

Традиционно, най-голямо е производството на риба за консумация от видовете
дъгова пъстърва, шаран и пъстър толстолоб.
Основният вид от морските аквакултури, отглеждани в крайбрежните акватории на
страната, е черната морска мида. През 2018 г. нейното производство за консумация
намалява с 19,9% спрямо предходната година, до 2 531,12 тона. Производството на езерен
рак за консумация също е по-малко, с 66,4%.
Екстензивният, както и полуинтензивният начин на аквапроизводство са
екологосъобразни, макар че често се базират на въвеждането на неместни видове във
водоемите, които в редица случаи представляват потенциална заплаха за местните видове
поради конкуренция за храна или пространство. Негативно последствие със значителни
мащаби настъпва в резултат на неконтролирано зарибяване на водоемите в България и
разпространението на потенциално инвазивни видове като слънчевата рибка (Lepomis
gibbosus), псевдоразбора (Pseudorasbora parva), както и някои патогени и паразити,
причиняващи заболявания.
Основната и най-голяма заплаха при отглеждането, зарибяването и случайното
изпускане в природата на видове от аквакултури си остава хибридизацията (смесването)
на местните видове с тези отглеждани в изкуствени условия и появата на хибриди (пример
за това са пъстървовите и шарановите видове). Така те изместват местните популации и
чистите генетични линии.
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V.

ЗАСТРАШЕНИ И ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО
КРАЙБРЕЖИЕ

Българското Черноморие далеч не може да се сравнява с тропическите морета или
с крайбрежието на Средиземно море. Биоразнообразието по българското крайбрежие е
типично за моретата в умерените ширини по европейското крайбрежие. По същество тук
има много видове, типични за Средиземноморието. От видовете растения и животни,
които се срещат в Средиземно море, в България се срещат по-малко от 10%. Основна
причина за ниското биоразнообразие са особеностите на Черно море. То е младо като
басейн, формирало се е като море, свързано със Световния океан преди 5 – 6 хиляди
години. Друга особеност е, че има ниска соленост (средно 18‰), което обуславя това, че
много морски видове, растения и животни, не могат да се приспособят. То е и затворен
морски басейн, който получава оток от води от Европа и има много високо обогатяване на
азот, фосфор и други торове, което е причина за високата му продуктивност. Конкретно по
българското Черноморие, за съжаление, екосистемите са бледа сянка на това, което е било
преди 40 – 50 години. В периода между 70-те и 80-те години поради интензивното
земеделие, свръхулов, индустрия, много замърсявания в Черноморския басейн, е имало
период на упадък на екосистемите и загуби на видовете. Въпреки това, към момента има
зони по крайбрежието, които имат висока представителност на видове риби, бозайници,
дънни екосистеми и т.н. Това са акваториите на юг от Бургаския залив, както и северно от
Варна – около Калиакра, Камен бряг, Тюленово.
Около 87% от общия обем на Черно море съдържа сероводород (H 2S), който се
появява на дълбочина под 150-200 м. Това е и една от причините, която обуславя и пониското биологично разнообразие и лимитира разпространението на организмите в
дълбочинен аспект.
5.1.

ВИДОВЕ, УКАЗАНИ В РАЗЛИЧНИ ЕС ДИРЕКТИВИ И МЕЖДУНАРОДНИ
СПОРАЗУМЕНИЯ

5.1.1. ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА ЧЕРНО МОРЕ
В рамките на програмата на ГЕФ за Черноморска околна среда е издадена Червена
книга на Черно море. Червената книга е изготвена в Украйна със съдействието на всички
черноморски страни през 1999 г.
Червена книга на Черно море е първата регионална Червена книга. В нея са
включени както видове вече описани в национални и международни Червени книги и
списъци, така и застрашени черноморски видове, като някои от тях към днешна дата вече
са изчезнали.
Червена книга на Черно море включва застрашени и редки видове морски растения
и животни, както и застрашени и редки видове крайбрежни организми, които имат
екологични изисквания близки до тези на морските екосистеми.
Описанието на всеки вид в Червената книга включва следната информация:
латинско име на вида и синоними; таксономия; снимка на вида; статус на защита по IUCN;
разпространение; тип на хабитата обитаван от вида; характеристика на биологията на
вида; заплахи; прилагани и необходими мерки за опазване; използвана литература за
описанието на вида.
Списъкът съдържа и статуса на защита на видовете по IUCN на две нива:
WL – световно ниво;
BSRL – регионално ниво – региона на Черно море;
и статуса на защита според Червената книга (ЧК) на България.
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Съкращения по IUCN:
EX – изчезнал
EW – изчезнал в дивата природа
CR – критично застрашен
EN - застрашен
VU - уязвим
NT – близо до застрашен
LC – малко засегнати
DD – недостатъчно проучен
NE – не е оценяван

Съкращения по ЧК на България
И - изчезнал
З – застрашен от изчезване
Р - рядък
У - уязвим

Списък на видовете, включени в Червена книга на Черно море, които се срещат по Българското
черноморско крайбрежие и във водите на Черно море в Българската акватория по групи.
SPECIAS

ВИДОВЕ

СТАТУС ПО IUCN
WL

BSRL

СТАТУС
ЧК

Pisces
Acipenser guldenstaedti

Руска есетра

CR

З

Acipenser stellatus

Пъструга

CR

3

Acipenser sturio

Немска есетра

CR

EX

И

Huso huso

Моруна

EN

CR

З

Alosa maeotica

Блеч

DD

EN

З

Alosa immaculata

Карагьоз

DD

VU

З

Aidablennius sphynx

Малка морска кукичка, Свинкс

LC

EN

Belone belone euxini

Зарган

LC

EN

Benthophiloides brauneri

Пъстро /Шабленско/ попче

DD

VU

Callionymus belenus

Малка морска мишка

LC

EN

Chromogobius quadrivittatus

Мраморноглаво попче

LC

Clupeonella cultriventris

Езерна трицона

DD

EN

Conger conger

Морска змиорка

LC

VU

Coryphoblennius galerita

Качулата морска кучка

LC

Diplodus annularis

Морски карас

LC

Gobius bucchichi

Ивичесто попче

EN

Gobius cobitis

Змиевидно попче

LC

Hippocampus guttulatus microstephanus

Mорско конче

DD

EN

Knipowitschia longicaudata

Дългоопашато попче

LC

EN

И

Salaria pavo

Очилата морска кучка

LC

Liza ramada

Тънкоуст кефал

LC

Lucioperca marina

Морска бяла риба

EN

EN

P

Mesogobius batrachocephalus

Стронгхил

LC

Mullus barbatus ponticus

Барбуня

DD

Neogobius ratan

Ратан

Ponticola syrman

Сирман

Nerophis ophidion

Морско шило

LC

Pomatoschistus minutus

Далаче

VU

Proterorhinus marmoratus

Мраморно попче

LC

Pungitius platygaster

Деветигла бодливка

LC

Sarda sarda

Паламуд

LC

У

Scomber scombrus

Скумрия

LC

И

Scorpaena porcus

Скорпид

LC

Pegusa lascaris

Морски език

DD

EN

EN

DD/EN
LC

Р

З

VU
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Spicara smaris

Вретенест смарид

DD

Symphodus ocellatus

Очилата зеленушка

LC

Symphodus tinca

Зеленушка, Лапина

LC

Syngnathus tenuirostris

Тънкомуцунеста морска игла

DD

Syngnathus typhle

Високомуцунеста морска игла

LC

Thunnus thynnus

Тунец

EN

Trachinus draco

Mорски дракон

LC

Chelidonichthys lucerna

Морска лястовица

LC

Uranoscopus scaber

Звездоброец

LC

Xiphias gladius

Меченосец

LC

EN

Gobius ophiocephalus

Тревно попче

LC

VU

EN

З

Mammalia
Delphinus delphis

Обикновен делфин

LC

DD

У

Monachus monachus

Тюлен монах

EN

CE

И

Phocoena phocoena

Морска свиня - муткур

LC

VU

3

Tursiops truncatus

Афала

LC

DD

P

Източник: Списъкът е взет от страницата на ИАОС (http://eea.government.bg/eea/bg/publicat/yearbook/2000/zpo/redbook.htmю), но всички данни са актуализирани съгласно IUCN (https://www.iucnredlist.org/) и последният вариант на
Червената книга на България, том 2 – Животни (http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/).

5.1.2. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КИТОПОДОБНИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ,
СРЕДИЗЕМО МОРЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ЧАСТИ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН
(ACCOBAMS)
Трите вида, които са обект на опазване са: Phocoena phocoena, Tursiops truncates и
Delphinus delphis. Извършената оценка на състоянието на групата на морските бозайници
(Дескриптор D1 Биоразнообразие – Морски бозайници) в крайбрежните и шелфовите
райони през 2017 г. показва, че трите вида китоподобни се намират в „Недобро състояние“
[35].
5.1.3. ДИРЕКТИВА
92/43ЕИО
ЗА
ЗАПАЗВАНЕТО
МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА

НА

ПРИРОДНИТЕ

Списък на защитените видове в Черно море, съгласно Приложение II на
директивата е, както следва:
Бозайници: Tursiops truncates, Phocoena phocoena
Риби: Acipenser sturio, Alossa spp.
Немската есетра (A. sturio) е включена в Червената книга на Р. България, но се счита
за изчезнал вид по българското крайбрежие [36]. В Черно море в миналото са улавяни само
единични индивиди, най-често в района на Варна и Бургас [36].
Консервационният статус на карагьозовите риби ги причислява към застрашените
видове, които са особено чувствителни към антропогенно въздействие, особено
свързаното с достъпа им до районите за размножаване и качеството на средата.
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5.1.4

ЧУЖДИ РИБНИ ВИДОВЕ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ БРЯГ
Вид

Първа
регистра
ция на
вид

Liza haematocheila Temmnick & Schlegel,
1845

1980

Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)

1949

Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758)

1999

Lepomis gibbosus

1930

Pseudorasbora parva Temmnick &
Schlegel, 1846

1979

Chelon labrosus

1999

Pomatoshistus marmoratus (Risso, 1810)
2

2010

Pomatoschistus bathi Miller, 1982

2010

VI.

Район, в
който е
регистриран

Произх
од на
вида

Статус

Вектор

Степен на
интродуциране
/инвазивност

Шелфова
зона
Шелфова
зона
Крайбрежни
води

СЕ

Чужд

Аквакултури

установен/неинвазивен

АО

Чужд

АО

Чужд

Неизвестен

Неизвестен

СА

Чужд

Внесен за аквариумно отглеждане

ТО

Чужд

Аквакултури

АО

Чужд

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И РИБОЛОВА

ВЪРХУ

рядък/неинвазивен
рядък/неинвазивен

ЧЕРНО

МОРЕ,

Климатични фактори обуславящи условията на живот в Черно море са:
Температура. Счита се, че антропогенните емисии на парникови газове, заедно с
естествените източници и слънчевата активност могат да обяснят до голяма степен
температурните вариации през последното столетие. Подробните научни изследвания
проведени в западната част на Черно море показват, че за последните 100г. не може да се
установи устойчива тенденция в промяната на средната годишна температура на
повърхностните морски води. За последните 15-20 години обаче е установена тенденция
към затопляне, като за периода 1990-2010 г. повишаването е с около 1ºС (Shapiro et all.
2010;EEA 2012). В района на гр. Созопол през 2012 г. са измерени най-високите
температури в повърхностните 2м на крайбрежни води от 29-30ºС. Тези тенденции
съвпадат с глобалните промени на температурата за периода, като за Черно море
времевото отместване е около + 5 години спрямо Средиземно море и световния океан.
Подкисляване. Изразява се в понижаване на рН на морската вода в резултат от
адсорбцията на антропогенен CO2 от атмосферата. За Черно море не се очакват значителни
промени преди 2100г.
Промяна на морското ниво. За Черно море то е незначително - между 0 и 5мм на
година.
Валежи. В зависимост от интензивността могат да окажат значително влияние
върху качествата на морските води, особено в крайбрежната зона, където причиняват
увеличаване на втока на вещества с теригенен произход, както и значителни количества
биогенни елементи и замърсители от атмосферата. Наблюдава се голяма междугодишна и
междусезонна вариабилност на валежите. Въпреки слабата тенденция на засушаване през
последните години се отчита и увеличаване на интензивността на отделни валежни
събития съпроводени с увеличен речен вток и опасност от наводнения.
Брой и интензитет на щормовете. Представляват значителна заплаха за
навигацията и дейностите в крайбрежните зони и откритите морски райони.
Съвременните изследвания на Valchev et all. (2012) [37] показват намаляване на броя и
средната продължителност на щормовете, но запазване и дори увеличаване на тяхната
енергийност, чрез вълновото въздействие върху крайбрежната зона. Важно е да се
отбележи, че е установена и трайна тенденция към промяна на преобладаващата посока
на вълновото въздействие към север, зависещо от преобладаващата посока на вятъра.
Същевременно, щормовете са станали метеорологично по-непредсказуеми, което
увеличава риска в бреговата зона
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Според
най-новото
проучване [38], в което са
анализирани
данни
за
температурата, солеността и
плътността на Черно море за
периода 2005-2019 г., се
наблюдава тенденцията за потопли зими, което води до
затопляне на слоя междинни
води в Черно море, известен
като „Студен междинен слой“,
който разделя богатите на
кислород повърхностни води
от безкислородните дълбоки
Вариации на температурата с дълбочина според измерванията на
водни маси. Този слой се
автономните профилиращи сонди Арго.
формира
вследствие
на
охлаждането на повърхностните води през зимата; по-меките зими напоследък водят до
неговото изчезване.
Този междинен слой се е променял и в миналото, но през последните 14 години
ядрото му се е затоплило с 0,7°C. Постепенното му размиване може да улесни
проникването на дълбоките безкислородни води в горния слой, което би имало
неизвестни последствия за морската екосистема.
Наблюдаването на Черно море е важно, тъй като процесите в по-малки водни
басейни показват как по-големи водни тела могат да се развият в бъдеще. Според
изследователите, новото проучване предполага какво може да се случи с океаните на
Земята при непрекъснато затоплящ се климат.
Водосборният басейн на Черно море покрива почти половин Европа, като в него се
вливат няколко големи европейски реки. То е свързано със Средиземно море през
Босфорския проток, откъдето се втича средиземноморска вода с висока соленост. Това
води до обособяване на няколко слоя в Черно море – водни маси. Те се различават по
температура, соленост и плътност и в хоризонтално, и във вертикално направление.
Формират се 3 основни маси: повърхностен слой с ниска соленост, студен междинен и
дълбок солен слой. Всеки от водните слоеве на морето благоприятства развитието на
специфични организми, за които неговите океанографски условия са подходящи.
В новото проучване се разглежда развитието на студения междинен слой на Черно
море в продължение на 14 години като реакция на климатичните тенденции в региона.
Данните, на които се базира изследването, произхождат от автономни профилиращи
сонди, захранвани с батерии, които измерват температурата и солеността на водния стълб
от морската повърхност до 1500 метра дълбочина в различни точки от морето и през
различни сезони. Авторите сравняват измерените океански параметри от повече от 6000
профили с температурата на въздуха, за да се провери хипотезата за връзка между потоплите зими и промените в температурата и солеността на студената междинна водна
маса.
Анализът показва, че колебанията на зимната температура на въздуха оказват
влияние върху температурата и солеността на студения междинен слой, като плътността
на водната маса почти не се променя. Съответно междинната водна маса се затопля и
изтънява, размивайки границата между повърхностните и дълбоки води. Ако тази
тенденция продължи, тя може потенциално да промени стратификацията на морето.
Преструктурирането на слоевете може да доведе до издигане на сулфиди, корозивни и
вредни вещества от дълбокото море към повърхността и така да се отрази на морския
животински свят и туризма.
Вариациите на студения междинен слой могат да се дължат не само на
климатичните промени, но и на естествената променливост на системата море-атмосфера.
Предишни изследвания показват, че водните слоеве на Черно море преминават през топли
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и хладни периоди от 50-те години на миналия век. Дори и така, студеният междинен слой
на Черно море никога не е бил толкова топъл. Необходими са повече изследвания за
еволюцията на водните маси в Черно море, за да се даде окончателен отговор на въпроса
доколко изчезването на студения междинен слой може да се разглежда като отклик на
регионалните климатични промени.
В момента Черно море е в период на относително възстановяване на
биоразнообразието. Промените в климата оказват своето влияние върху крайбрежните
екосистеми. Повишаването на температурите ще се отрази на чувствителните към тях
видове. Към момента няма драстични промени, освен наводненията, довели до изтичане
на води, временно имащи влияние върху екосистемите. Преди 4 – 5 години имаше
изключително топло лято, когато океанолозите отчетоха над 30 градуса за повече от
месец. Това не са температури, които влияят добре на организмите. При температури над
30 градуса се наблюдава масов замор на черната мида. В бъдеще, ако такива събития се
срещат по-често, това ще се отрази много отрицателно. Трудно е да се правят прогнози,
защото мащабите още не са изчислени. Друга промяна е покачване нивото на морското
равнище. Обхватът не е изчислен, но става дума за от половин до 1 метър в близкото
столетие. Ако нивото на Черно море се повиши, това ще се отрази негативно както върху
крайбрежието и човешките дейности, така и върху екосистемите. Тази зима имаше доста
големи бури, те зачестяват с всяка година.
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VII.

МЕРКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ, КАСАЕЩИ ОПАЗВАНЕТО НА
ЧЕРНО МОРЕ И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО МУ

7.1.

ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) подпомага
осъществяването на основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014-2020 г. и
принципите на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), насочени към
жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на
рибарството и аквакултурите и насърчаване на социалното сближаване и разкриването на
работни места в зависими от рибарството общности. По този начин тя подкрепя
постигането на целите на стратегията „Европа 2020“.
В съответствие с целите на стратегията “Европа 2020“ и на ОПОР,
идентифицираните цели и приоритети в приложимите стратегически документи и
постигнатите резултати от предходния програмен период – 2007-2013, които са
предизвикали значителен интерес от страна на бизнеса, продължат и в настоящия
програмен период. В допълнение програмата предвижда и прилагане на дългоочакваните
от сектора мерки свързани с диверсификация – финансиране на дейности, различни от
риболов и аквакултура. Общата цел на подкрепата, предоставяна от ПМДР 2014-2020, е
постигането на динамично, устойчиво и конкурентоспособно развитие на рибарството и
аквакултурата.
По Програмата са определени следните шест приоритетни области/оси, по линия
на които се разпределя финансовият ресурс от Европейския фонд за морско дело и
рибарство (ЕФМДР):
Приоритетна ос 1 Насърчаване на устойчиво в екологично отношение,
иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с
ефективно използване на ресурсите.
Приоритетна ос 2 Насърчаване на устойчиви в екологично отношение,
иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се
с ефективно използване на ресурсите
Приоритетна ос 3 Насърчаване на изпълнението на Общата политика в областта
на рибарството (ОПОР)
Приоритетна ос 4 Повишаване на заетостта и териториалното сближаване
Приоритетна ос 5 Насърчаване на предлагането на пазара и преработването
Приоритетна ос 6 Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска
политика
Приоритетните оси №3 и №6 са свързани основно с дейности изпълнявани от
администрацията за контрол и мониторинг на сектор „Рибарство“ и не представляват
интерес за частни инвеститори.
С най-голям интерес от страна на сектора – в това число както от действащите
фирми, така и от новите инвеститори в бранша, са мерките по програмата, които
финансират инвестициите свързани с риболова, създаването на аквакултурни
стопанства и преработката на риба и рибни продукти, респективно приоритети №1,
№2 и №5. Възможностите, които предоставят тези три приоритетни оси, са представени
по-надолу.
ПРИОРИТЕТНА ОС 1: НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВО В ЕКОЛОГИЧНО
ОТНОШЕНИЕ, ИНОВАТИВНО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНО И ОСНОВАНО НА
ЗНАНИЯ РИБАРСТВО, ХАРАКТЕРИЗИРАЩО СЕ С ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
РЕСУРСИТЕ
Мярка 1.1. Диверсификация и нови форми на доход
Мярката подпомага инвестиции, допринасящи за диверсифицирането на доходите
на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, включително инвестиции на борда
-
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на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството
и образователни дейности в областта на рибарството.
- Мярка 1.2. Здраве и безопасност
Мярката подпомага инвестиции на борда или в индивидуално оборудване за подобряване
на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд на рибарите, при условие че
посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза или
националното право.
- Мярка 1.3. Окончателно преустановяване на риболовните дейности
Окончателното преустановяване на риболовните дейности, чрез скрапиране на
риболовните кораби или чрез модифициране на корабите за извършване на дейности,
различни от стопански риболов.
- Мярка 1.4. Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за
адаптиране на риболова към защита на видовете, свързани с инвестиции
✓ в оборудване за подобряване на избирателността на риболовните уреди;
✓ на борда на кораба или в оборудване, което осигурява прекратяването на
изхвърлянето чрез избягване и намаляване на нежелания улов на запаси с
търговско значение или което е свързано с нежелания улов, който трябва да
бъде разтоварен на сушата;
✓ в оборудване за ограничаване и когато е възможно, премахване на
физическото и биологичното въздействие на риболова върху съответната
екосистема или морското дъно;
✓ в оборудване за защита на риболовните уреди и улова от бозайници и птици.
- Мярка 1.5. Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси
Мярката подпомага разработването или въвеждането на нови технически или
организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните
дейности върху околната среда, включително по-добри риболовни техники и по-висока
избирателност на риболовните уреди, или постигането на по-устойчиво използване на
морските биологични ресурси и съвместно съществуване със защитените хищници.
- Мярка 1.6. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и
екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни
дейности, свързани с инвестиции в:
✓ събиране на отпадъци в морето от рибарите;
✓ изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими
съоръжения, целящи опазването и развитието на морската флора и фауна;
✓ принос за по-доброто управление или съхранение на морските биологични
ресурси;
✓ подготовка, включително проучвания, изготвяне, мониторинг и
актуализиране на планове за опазване и управление на дейностите,
свързани с риболова, по отношение на обекти по „НАТУРА 2000“ и
специални защитени територии, посочени в Директива 2008/56/ЕО и
свързани с други специални местообитания;
✓ управление, възстановяване и мониторинг на обекти по „НАТУРА 2000“;
✓ управление, възстановяване и мониторинг на морските защитени
територии и др.
- Мярка 1.7. Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания
улов
✓ инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално
като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и
пряка продажба на собствения си улов;
✓ иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на
качеството на продуктите от риболов.
- Мярка 1.8. . Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити
лодкостоянки
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Мярката подпомага инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските
пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки,
включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци.
Подпомагането по тази мярка не покрива изграждането на нови пристанища, нови кейове
за разтоварване или нови рибни борси.
ПРИОРИТЕТНА ОС 2 – НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ В ЕКОЛОГИЧНО
ОТНОШЕНИЕ, ИНОВАТИВНИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ И ОСНОВАНИ НА
ЗНАНИЯ АКВАКУЛТУРИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ СЕ С ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ
НА РЕСУРСИТЕ
Мярка 2.1. Иновации
Мярката подпомага операции, които имат за цел:
✓ да се развият техническите, научните или организационните знания в
стопанствата за аквакултури, с които по-специално се понижава
въздействието върху околната среда, намалява се зависимостта от рибно
брашно и масло, насърчава се устойчивото използване на ресурсите в
аквакултурите, подобрява се хуманното отношение към животните или се
улеснява прилагането на нови, устойчиви производствени методи;
✓ да се разработят или въведат на пазара нови видове аквакултури с добър
пазарен потенциал, нови или значително подобрени продукти, процеси или
управленски и организационни системи;
✓ да се проучи техническата и икономическата осъществимост на
иновативните продукти и процеси.
- Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура
Мярката подпомага:
✓ продуктивните инвестиции в аквакултурите;
✓ диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите
видове;
✓ осъвременяването
на
обектите
за
аквакултури,
включително
подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
✓ подобряването и осъвременяването, свързани със здравето на животните и
хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за
предпазване на стопанствата от диви хищници;
✓ инвестициите в повишаване на качеството или добавената стойност на
продуктите от аквакултури;
✓ възстановяването на съществуващите изкуствени водоеми или лагуни,
използвани за аквакултури, чрез премахване на утайките или инвестиции,
насочени към предотвратяване на отлагането на утайки;
✓ диверсификацията на доходите на предприятията за аквакултури чрез
развиване на допълнителни дейности;
✓ инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи
положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването
на ефективното използване на ресурсите;
✓ инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на
предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на
водата;
✓ насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от
аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи;
✓ инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването
на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми
източници на енергия.
- Мярка 2.3. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи
устойчиви аквакултури
-

40

Мярката помага създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови
производители на аквакултури.
- Мярка 2.4. Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и
към биологични аквакултури
Мярката подпомага преминаването от традиционните производствени методи в областта
на аквакултурите към биологични аквакултури
- Мярка 2.5. Аквакултури, осигуряващи екологични услуги
Мярката подпомага:
✓ методи за производство на аквакултури, съвместими със специфичните
нужди на околната среда и обект на специфични изисквания за управление,
произтичащи от определените по НАТУРА 2000 зони;
✓ разходи, пряко свързани с участие в ex–situ опазване и възпроизводство на
водни животни, в рамките на програми за опазване и възстановяване на
биоразнообразието, разработени от публични органи, или под техен
контрол;
✓ дейности, включващи опазването и подобряването на околната среда,
биоразнообразието и управлението на ландшафта и традиционните
характеристики на зоните за аквакултура.
Приоритетна ос 3 – Приоритетна ос 5: Насърчаване на предлагането на
пазара и преработването
- Мярка 5.1. Планове за производство и предлагане на пазара
Ще се подпомага подготовката и изпълнението на планове за производство и предлагане
на пазара, изготвени от организациите на производителите.
- Мярка 5.2. Помощ за съхранение
Ще се предоставя помощ за компенсиране на организации на производители и асоциации
на организации на производители за съхранение на продукти от риболова.
- Мярка 5.3. Предлагане на пазара
Ще се подпомага:
✓ създаване на организации на производители, на асоциации от организации на
производители или на междубраншови организации;
✓ търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на
продукти от риболов и аквакултури;
✓ повишаване на качеството и добавената стойност чрез улесняване на:
• прякото предлагане на пазара на продукти от риболов от страна на
дребномащабни крайбрежни рибари или на рибари, които ловят от брега;
• представянето и опаковането на продукти;
✓ спомагане за проследяемостта на продуктите от риболов или аквакултури.
- Мярка 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури
Мярката ще подпомага инвестиции в преработването на продукти от риболов и
аквакултури, когато тези инвестиции:
✓ допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на
въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
✓ подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
✓ подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговско значение, който
не може да бъде предназначен за консумация от човека;
✓ са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в
резултат на основни дейности от преработването;
✓ са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури;
✓ водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или
подобрени управленски и организационни системи.
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7.2.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ, КАСАЕЩИ ОПАЗВАНЕТО НА ЧЕРНО
МОРЕ И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО МУ

✓ Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на
Република България (Обн. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000 г., посл. изм. и доп. ДВ.
бр.28 от 29 Март 2018г.). Законът урежда правния режим на морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
С този закон се цели: използването на Черно море в интерес на сътрудничеството с
черноморските, крайдунавските и други страни; улесняването на морските и
речните връзки; осигуряването на безопасност на корабоплаването, опазването на
морската и речната среда при корабоплаване и поддържането на екологичното
равновесие; осигуряването на равнопоставен достъп до пазара на пристанищните
услуги и повишаване на ефективността при осъществяването им; подобряването
качеството на услугите, предлагани на ползвателите на пристанищата;
намаляването на разходите и поощряването на морските и речните превози,
включително на къси разстояния и комбинирания транспорт.
✓ Закон за рибарството и аквакултурите (Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001 г., посл. изм.
и доп. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019г.) Законът има за цел да осигури: устойчиво
развитие на рибните ресурси, възстановяване и опазване на биологичното
равновесие и обогатяване на разнообразието на рибните ресурси във водните
екосистеми; развитие на стопанския и любителския риболов и аквакултурите;
прилагане на правилата за отговорен риболов и повишаване потреблението на
риба и рибни продукти в страната.
✓ Закон за опазване на околната среда, (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., попр.
ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.).
✓ Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г., посл. изм.
ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.).
✓ Закон за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998 г., посл. доп.
ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г ).
✓ Закон за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999 г., посл. изм. ДВ. бр.21 от 13 Март
2020г.). Целта на закона е да осигури интегрирано управление на водите в интерес
на обществото и за опазване на здравето на населението.
Изготвянето и изпълнението на Морската стратегия е във връзка с транспониране
на изискванията на Рамкова Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕС в българското
законодателство и изпълнението на ангажиментите на България по чл. 1, т. 1 и 2 от РДМС.
Първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда (съгласно чл. 8
от РДМС), дефинициите за добро състояние на морската околна среда - ДСМОС (съгласно
чл. 9 РДМС) и набелязването на екологични цели и свързаните с тях индикатори (съгласно
чл. 10 РДМС) представляват първата част от морската стратегия. Разработени са през 2012
г.
Програмата от мерки има връзка със следните международни, регионални и
европейски нормативни документи и националното законодателство в областта на
опазване на околната среда:

✓ Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване, Обн. ДВ. бр.49 от 17 Юни 1994 г.
✓ Стратегически план за опазване и възстановяване на Черно море от замърсяване (2009).
✓ Международна конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и
седименти, 2004 г.
✓ Международна конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби, 1973 г., като е
изменена с протоколи от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г. (съставена в
Лондон на 2 ноември 1972 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 94 от 2004 г., в сила от 12
март 1985 г., като Протоколът от 1997 г. е в сила от 19 май 2005 г.) (ДВ. бр. 12 от 2005 г.) и
свързаните Анекси (Анекс I "Правила за предотвратяване на замърсяването с нефт", Анекс
II "Правила за контрол над замърсяването с вредни течни вещества в наливно състояние",
Анекс III "Правила за предотвратяване на замърсяването с вредни вещества, превозване по
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✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

море в опаковано състояние", Анекс IV "Правила за предотвратяване на замърсяването с
корабни отпадъчни води", Анекс V "Правила за предотвратяване на замърсяването с
отпадъци (Garbage) от корабите", Анекс VI "Правила за предотвратяване на замърсяването
на въздуха от кораби.
Международна конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на
корабите, 2001 г., изготвена в Лондон на 5 октомври 2001 г., ратифицирана със закон - ДВ,
бр. 94 от 2004 г., в сила за Република България от 17 септември 2008 г. (ДВ., бр. 49 от 2009
г.) (AFS 2001); Конвенцията разглежда въпроси и си поставя цели за решаване, които са
свързани с отрицателните въздействия върху морската среда и спомага за подобряване на
морската околна среда.
Бернска конвенция, Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и
природните местообитания, актуална към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.,
Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г.
относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите
и на остатъци от товари, (OB, L 332 от 28.12.2000 г.), изменена с Директива 2002/84/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. (OB, L 324 от 29.11.2002 г.),
Директива 2007/71/E0 на Комисията от 13 декември 2007 г. (OB, L 329 от 14.12.2007 г.),
Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008
г. (OB, L 311 от 21.11.2008 г.) и Директива (ЕС) 2015/2087 на Комисията от 18 ноември 2015
г. за изменение на приложение II към Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на
корабите и на остатъци от товари (OB, L 302 от 19.11.2015 г.).
Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно
намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива, тази директива е
въведена с Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол (OB, L 132 от 21.05.2016 г.).
Регламент 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г.
относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на
инвазивни чужди видове, приложим от началото на 2015 г. (писмо на МОСВ). Регламентът
разглежда предотвратяване разпространението на инвазивни чужди видове.
Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. http://eurlex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=URISERV%3Aev0029 Стратегията има за цел да обърне процеса на
загуба на биологично разнообразие и унищожаването на екосистеми в Европейския съюз
(ЕС) до 2020 г., като определя шест приоритетни цели.
Споразумение за опазването на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море
и съседната акватория на Атлантически океан (ACCOBAMS) Интегрирана морска политика,
Ратифицирано със закон, приет от ХХХVIII Народно събрание на 23 септември 1999 г. - ДВ,
бр. 87 от 1999 г. В сила от 1 юни 2001 г., Обн. ДВ. бр.95 от 8 Октомври 2002 г. Споразумението
се отнася до китоподобните, които представляват неразделна част от морската екосистема
и трябва да бъдат опазвани в полза на настоящите и бъдещите поколения. Споразумението
обръща внимание, че природозащитния статус на китоподобните може да бъде
неблагоприятно повлиян от фактори като влошаване и обезпокояване в техните
местообитания, замърсяване, намаляване на хранителните ресурси, употреба и изоставяне
на съоръжения за масов риболов и чрез умишлен и случаен улов.
Инициатива на ЕС „Син растеж“, P7_TA(2013)0300 - Насърчаване на устойчивия растеж в
рамките на морското дело, морския транспорт и туристическия сектор, Резолюция на
Европейския парламент от 2 юли 2013 г. относно син растеж – подобряване на устойчивия
растеж в морския сектор, морския транспорт и туризма на Съюза (2012/2297(INI).
Инициативата на ЕС за синия растеж представлява морското измерение на стратегия
„Европа 2020” и ясно показва възможностите на морската икономика за създаване на
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за създаване на възможности за заетост.
Инициативата отбелязва със загриженост екологичните последици от отпадъците в
морските води във всички европейски морски басейни и призовава Комисията и държавите
членки да се съсредоточат върху цялостното прилагане и осигуряване на изпълнението на
съответните директиви на ЕС, като например за управлението на отпадъците, за
пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите, за
качеството на водата и за морската стратегия.
Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС - Директива 2000/60/ЕС на Европейския
парламент и на съвета от 23 октомври 2000 година, установяваща рамката за действията на
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✓

✓

✓

✓

✓
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Общността в областта на политиката за водите. Директивата е транспонирана в Закона за
водите. Чрез Директивата държавите - членки следва да се стремят да достигнат целта за
добро състояние на водите посредством определяне и прилагане на необходимите мерки в
интегрирани програми от мерки, като вземат предвид съществуващите изисквания в
Общността.
Директива на Съвета 92/43/ЕИО от 21.05.1992 г. за запазването на природните
местообитания и на дивата флора и фауна. Директива има цел да допринесе за осигуряване
биологичното разнообразие, чрез запазване на природните местообитания, както и на
дивата флора и фауна върху европейската територия на страните членки.
Директива 2009/147/EО на Европейския парламент от 30 ноември 2009 г. относно
опазването на дивите птици. Директива се отнася до опазването на всички видове
естествено живеещи в диво състояние птици на европейската територия на държавитечленки. Тя има за цел защитата, управлението и регулирането на тези видове и урежда
тяхното използване.
Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година
относно отпадъците и за отмяна на определени директиви. Директивата определя мерките
за защита на околната среда и човешкото здраве посредством предотвратяване или
намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъци, както
и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез
повишаване на ефективността на това използване.
Директива на съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води
(91/271/ЕИО) от 21 май 1991 година относно пречистване на отпадъчните води от
населените места. Директивата се отнася за събирането, пречистването и изливането на
градски отпадъчни води, както и пречистването и изливането на отпадъчни води,
произхождащи от някои промишлени отрасли. Тя има за цел опазване на околната среда от
вредните последици, причинени от изливането на споменатите по-горе отпадъчни води.
Директива 2006/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за
управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/EИО. Целта
на настоящата директива е да опазва и подобрява качеството на околната среда и да
защитава човешкото здраве чрез допълване на Директива 2000/60/EО (Рамкова директива
за водите). Директивата се прилага към всяко място с повърхностни води, където
компетентният орган очаква голям брой хора за къпане и което не е обект на постоянна
забрана за къпане или спрямо което няма издадено постоянно предупреждение срещу
къпане.
Обща политика по рибарството (Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1962 на Комисията от
28.10.2015 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 за определяне на
подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20.11.2009
г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на
правилата на общата политика в областта на рибарството; Регламент (ЕС) № 1380/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 11.12.2013 г. относно общата политика в областта
на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на
Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и
Решение 2004/585/ЕО на Съвета. Политиката е набор от правила за управление на
европейските риболовни флотове и опазване на рибните запаси. Чрез нея се управлява общ
ресурс, като се осигурява равен достъп на европейските риболовни флотове до водите и
риболовните зони на ЕС и се дава възможност на рибарите да се конкурират лоялно
Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година
относно оценката и управлението на шума в околната среда. Целта на Директивата е да
определи общ подход за приоритетно избягване, предотвратяване или намаляване на
вредните въздействия, включително дискомфорта, породен от излагането на въздействие
на шум в околната среда.
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VIII.

НЕЗАКОНЕН, НЕДОКЛАДВ АН И НЕРЕГУЛИРАН (ННН) РИБОЛОВ В
БЪЛГАРИЯ И МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО МУ
С промени в ЗРА през 2018 г. е
разширен съществено обхватът на
правомощията на служителите на ИАРА, с
цел
превенция
на
нелегалния,
нерегулиран и недеклариран улов и
повишаване
на
ефективността
от
контролната дейност. Тепърва предстоят
оценките от въздействието на ННН
риболов върху състоянието на запасите на
рибните видове, като все по-наложително
става въвеждането на статистика за този
вид риболов от страна на ИАРА.
Незаконният,
недеклариран
и
нерегулиран риболов (ННН) намалява
рибните запаси, унищожава морски
местообитания, нарушава конкуренцията,
поставя добросъвестните рибари в
неравностойно положение и отслабва
крайбрежните общности, особено в
развиващите се страни. ЕС се стреми да
отстрани пропуските в законовата уредба,
благодарение на които бракониерите

извличат печалба от дейността си.
•

•

•
•

•

Регламентът на ЕС за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния,
недеклариран и нерегулиран риболов влезе в сила на 1 януари 2010 г. Комисията
работи активно с всички заинтересовани страни, за да се осигури единното
прилагане на регламента.
В ЕС могат да се внасят и от ЕС могат да се изнасят само рибни продукти, чиято
законност е удостоверена от държавата, под чийто флаг плават съответните
кораби, или от държавата износител.
Въз основа на данните от регионалните организации за управление на рибарството
редовно се публикува списък на корабите, извършващи ННН риболов.
По силата на Регламента за ННН риболова могат да бъдат предприети мерки срещу
държавите, които не предприемат ефективни действия за борба с незаконните
риболовни дейности. Първоначално се издава предупреждение („жълт картон“)
заради липсата на ефективни мерки срещу ННН риболова, а след проведения
диалог и при липсата на подобрение на съответната държава може да бъде даден
„червен картон“, в резултат на което вносът в ЕС на продукти от риболов става
забранен.
Предприятията от ЕС, които осъществяват незаконен риболов където и да е по
света, без значение под чий флаг, рискуват да им бъдат наложени значителни
глоби, пропорционални на стойността на техния улов, което би ги лишило от
печалба.
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IX.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През последните 10–15 години в състоянието на екосистемата на Черно море се
наблюдава известно възстановяване в резултат на намаления приток на хранителни
вещества и намаляването на инвазивните Mnemniopsis leidyi и Beroe ovata. Въпреки това
Черно море представлява по-скоро пример за адаптация, отколкото за истинско
възстановяване. Системата се характеризира с:
✓ екологична нестабилност, проявяваща се например в значително
намаляване на запасите от повечето големи пелагични риби;
✓ инвазивни видове, които не са (или рядко са) съществували през 60-те
години, вече заемат важни екологични ниши;
✓ рибарството е един от двигателите на тези промени, но то също така е и
силно повлияно от тях. Невъзможно е да се разбере състоянието на рибните
запаси в Черно море, без да се вземе предвид променящата се сложност на
екосистемата на Черно море.
Въпреки че рибните запаси са възобновяеми, те могат да бъдат изчерпани. Част от
тях са обект на прекомерен улов. Поради това страните от ЕС предприемат мерки, с които
да гарантират, че европейската риболовна промишленост е устойчива и не застрашава
размера и възпроизводството на рибните популации в дългосрочен план.
Основни предизвикателства в Черно море са:
✓ Свръхексплоатация на ресурси: най-приоритетните видове се ловят с
неустойчиви темпове;
✓ ННН риболовът е широко разпространен дотолкова, доколкото оценката на
калкана предвижда включването на прогноза за ННН риболов;
✓ Полузатворен басейн: специална морска среда, по-податлива на човешко
въздействие (UNCLOS), по-специално замърсяване;
✓ По-дълбоките води са аноксични: означава риболовът да е ограничен до
крайбрежната зона;
✓ Очаква се да понесе големи въздействия от изменението на климата включително нарастващото разширяване на неместните видове (NIS);
✓ Общо над 50 % от площта на морското дъно до 100 m дълбочина е подложена
на значим натиск от абразия вследствие на активен риболов. Дъното под 100 m
дълбочина е неповлияно.
Около 87% от общия обем на Черно море съдържа сероводород (H 2S), който се
появява на дълбочина под 150-200 м. Това е и една от причините, която обуславя и пониското биологично разнообразие и лимитира разпространението на организмите в
дълбочинен аспект, като са установени около 125 вида риба (26 от тях са значими за
икономиката/търговията видове). Основни и най-масово представени в уловите са
пелагичните видове, които обитават открито море и крайбрежната зона. Някои от
черноморските видове имат сезонен и/или миграционен характер. Други се отбелязват
като “местни” (немигриращи) и са обект на целогодишен риболов.
Основната причина за намаляване на уловите от стопански ценни видове риба е
породена от влошеното състояние на популациите и загубата на местообитания, което е
тенденция в световен мащаб. Тези негативни промени в популациите на различните
видове и техните местообитания се дължат основно на климатичните промени,
антропогенният натиск/натоварване и свръхексплоатацията на видовете..
Данните от последните изследвания показват влошаване на състоянието на
популацията на калкана, като се препоръчва редуциране на риболовното усилие върху
популацията от калкан пред българския бряг, особено през периода преди
размножителния сезон и въвеждане на допълнителни по-ефективни мерки, освен
действащите квоти за улов и технически мерки.

46

Общите отчетени разтоварвания в Черно море показват няколко върхове и спадове
вследствие преди всичко от колебанията в разтоварванията на хамсията, с максимално
разтоварване от 818 961 тона, регистрирано през 1984 г. След рязък спад през 1989–1991
г. разтоварванията се увеличават, но не се връщат на нивото, достигнато в средата на 80те години. От гледна точка на националното разтоварване, кризата в ресурсите от 1990 г.
предизвика рязък спад на улова във всички черноморски страни. Комбинираният ефект от
тази криза и влошаващите се икономически условия в бившите комунистически страни
след 1989 г. води до драматична промяна на рибарството в Черно море.
Основният вид от морските аквакултури, отглеждани в крайбрежните акватории на
страната, е черната морска мида. През 2018 г. нейното производство за консумация
намалява с 19,9% спрямо предходната година, до 2 531,12 тона.
За 2020 г. вследствие обявената световната здравна криза може да се очакват много
големи спадове в износа и вноса на рибни и нерибни продукти. По предварителни данни
на Европейската обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA),
предлагането на риба и морска храна за първите 17 седмици на 2020 г. в ЕС е намаляло с
до 70% спрямо същия период на 2019 г.
Прекомерният риболов изглежда е в основата на големите промени в режимите в
Черно море. Двете основни промени в Черно море през 70-те и 90-те години на миналия
век са свързани с важни смущения на горните нива на пелагичните хранителни мрежи.
Първото събитие е свързано с намаляването на най-големите хищници, а второто – с
голямото намаление на хранещите се с планктон риби и експлозията на чуждия вид
Mnemiopsis leidyi. Задействащият фактор и за двете промени изглежда е прекомерният улов
и сривът в запасите от пелагични хищни риби преди 1970 г. и от хранещи се с планктон
риби през 1990 г.
Черно море показва много ясно безсмислието на това рибарството да се управлява
така, сякаш е изолирано от по-широките динамични процеси в екосистемите, от които
рибните запаси са важна част.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВЕН КАЛЕНДАР

Месец
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни

Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Вид
кефалови риби, калкан, трицона, карагьоз,
сафрид, хамсия, морска лисица и акула, попчета
кефалови риби, калкан, трицона, карагьоз,
сафрид, хамсия, морска лисица и акула, попчета
кефалови риби, калкан, трицона, карагьоз,
сафрид, хамсия, морска лисица и акула, попчета
карагьоз, трицона, хамсия, калкан, кефалови
риби, попчета
трицона, хамсия, сафрид, карагьоз, калкан,
кефалови риби, паламуд, барбуня, попчета
сафрид, паламуд, трицона, хамсия, калкан,
кефалови риби, карагьоз, лефер, барбуня,
попчета
сафрид, паламуд, трицона, хамсия, калкан,
кефалови риби, карагьоз, лефер, барбуня,
попчета
паламуд, сафрид, камсия, лефер, кефалови риби
паламуд, сафрид, хамсия, лефер, кефалови риби
паламуд, сафрид, кхамсия, кефалови риби,
лефер, карагьоз, калкан
паламуд, сафрид, хамсия, трицона, кефалови
риби, калкан
паламуд, сафрид, хамсия, трицона, кефалови
риби, калкан
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ПОСЛЕДИЦИ И МЕРКИ В СЕКТ ОР „РИБАРСТВО“ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

Няма сектор в страната, който да не е засегнат от извънредното положение и
ограничителните мерки. Рибарите също са спрели дейността си, но рибопреработвателни
предприятия продължават да работят. Браншът е изключен от държавната помощ за
работодатели по модела 60:40.
Основните затруднения в бранша в момента произтичат от изключително слаб
риболовен сезон през есента и лоши атмосферни условия през зимата, довели до нисък
улов на калкан и други видове, а с въвеждането на извънредното положение браншът е
изправен пред ново изпитание. Риболовът не е ограничен, но пазарът е - борси,
ресторанти, продажбата на риба на вътрешния пазар е ограничена, износът също е
преустановен. Все още няма освободени работници от сектора, но ако се удължи
положението работодателите не са сигурни до колко ще успят да задържат работниците
си.
Във връзка с продължаващото извънредно положение и оценка на въздействието
на кризата с коронавирус COVID-19 върху сектор „Рибарство“ Министерството на
земеделието, храните и горите, съвместно с ИАРА стартират инициатива за събиране на
информация, свързана с отражението на ситуацията върху бранша. Обобщена информация
за състоянието на сектора ще бъде изпращана ежеседмично на Европейската комисия с
оглед идентифициране на подходящи мерки за смекчаване на последствията за сектора.
На този етап все още липсват официални обобщени данни в тази насока.
ИАРА призоваха заинтересованите лица от сектор „Рибарство“. да изпращат
актуална ежеседмична информация, свързана със затрудненията, които изпитват в
следствие на изпълнението на мерките срещу разпространяването на короновируса, като
например наблюдаван спад в реализираните количества риба за консумация, спад в
цените, затруднения при доставки, влошена логистика (на национално и европейско
ниво), освобождаване на работна ръка, намален обем на риболовните дейности и др.
На 22 април Съветът (Министрите от ЕС, отговарящи за селското стопанство и
рибарството) приема правила за подпомагане на рибарите от ЕС.
Съветът приема нови правила, чиято цел е да се намали отрицателното
въздействие на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите.
Новите правила изменят Регламента относно Европейския фонд за морско дело и
рибарство (ЕФМДР) и Регламента относно общата организация на пазара (ООП) в рамките
на текущата схема за финансиране за периода 2014—2020 г.
Някои от мерките, приети съгласно регламента за изменение, са:
• подпомагане във връзка с временното преустановяване или намаляване на
дейностите в секторите на рибарството и аквакултурите
• гъвкавост при използването на бюджетни средства
• помощ за съхранението на продуктите от риболов и аквакултури
Вече е включен компенсаторен механизъм за претърпелите загуби предприятия,
преработващи продукти от риболов и аквакултури. По този начин финансовата подкрепа
в размер на над 16 млн. лв. ще бъде насочена към 720 засегнати оператори корабособственици и техния екипаж, собственици на аквакултурни стопанства и
собственици на преработвателни предприятия (по данни на БАБХ).
Безвъзмездната финансова помощ ще бъде предоставена за покриване на разходи
на засегнатите оператори, свързани със закупуване на стоки, суровини и материали;
разходи за съхранение; разходи за външни услуги, вкл. режийни разходи и разходи за
логистични услуги. Чрез безвъзмездната финансова помощ по трите спешни мерки ще
могат да бъдат покрити и разходи за персонал, вкл. разходи за възнаграждения и разходи
за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, с което ще бъде
подпомогната и заетостта в сектор „Рибарство и аквакултури“.
• Мярка 1.9 „Временно преустановяване на риболовната дейност“
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•
Мярка 2.6 „Подкрепа за
сектора на аквакултурата за
временно
спиране
или
намаляване
на
производството“ Копирано от
standartnews.com
•
Мярка 5.4 „Преработване
на продуктите от риболов и
аквакултури
Тази спешна мярка на
МЗХГ е пряко насочена към
засегнатите
от
COVID-19
преработватели
в
сектор
„Рибарство и аквакултури“.
Допустими
ще
бъдат
кандидати,
които
са
регистрирали спад в оборота за
месец април или май 2020 г. с
поне
20
%
спрямо
средноаритметичния оборот на
предприятията за 2019 г. или средноаритметичния оборот за последните 3 години (2019,
2018 и 2017 г.).
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