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Съкращения, термини и понятия
ЕС Европейски съюз
ЗРА Закон за рибарството и аквакултурите
ЗБР Закон за биологичното разнообразие
ЗЗТ Закон за защитените територии
ЗООС Закон за опазване на околната среда
ЗЕО Закон за екологичната отговорност
ЗзГ Закон за горите
ЗзВ Закон за водите
ЗЗТ Закон за защитените територии
ЗЛР Закон за лечебните растения
ЗГМО Закон за генетично модифицирани организми
ЗЛОД Закон за лова и опазване на дивеча
ЕФМДР Европейски фонд за морско дело и рибарство – фонд за политиките на ЕС в областта на морското дело и рибарството за периода 2014–2020 г.
ИАРА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
ИПП II Инструмент за предприсъединителна помощ на ЕС за периода 2014—2020 г.
МИРГ Местни инициативни рибарски групи
МОСВ Министерството на околната среда и водите
НАТУРА Общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони,
2000 целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа.
РИОСВ Регионални инспекции по околна среда
LENA (Local Economy and Nature conservation in the Danube Region) –
проект на WWF за създаване на тясна връзка между хората
и природата в името на общо бъдеще чрез задействане на
стратегии за устойчиво ползване на защитените територии и за генериране на приходи в сферата на зелената
икономика. LENA работи с 11 защитени територии, покриващи повече от 375 000 ха и над 15 „Натура 2000“ зони;
WWF (Световен фонд за дива природа) – една от най-големите
природозащитни организации, която работи за бъдеще, в
което хората живеят в хармония с природата.

Партньори по проекта

Водещ партньор:

WWF Дунавско-Карпатска програма България

13 партньори от 7 Дунавски държави:

Община Белене (BG), Община Иваново (BG), Област VukovarSrijem (CR), НПО Регионално и икономическо развитие West
Pannon (HU), WWF Унгария (HU), Дунавски офис Улм (DE), град
Тутлинген (DE), Природен парк „Комана” (RO), Областен съвет Гюргево (RO), WWF Дунавско-Карпатска програма Румъния (RO), Център за подкрепа на бизнеса, Кран (SI), GMOFree Danube Soya (RS)

Асоциирани стратегически партньори:

DANUBEPARKS – Мрежа от защитени територии по река
Дунав (AT), Регионален секретариат за градско планиране,
строителство и опазване на околната среда Войводина
(RS), Асоциация на унгарските природни паркове (HU), Център за регионални изследвания (UA)
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За начало
Десетки национални паркове и хиляда зони Натура
2000 осигуряват широк спектър от екосиситемни
услуги в Дунавския регион – най-вече регулиращи,
поддържащи и културни, и в по-малка степен –
икономически услуги. Поради регулациите, свързани
със статута им, тези зони често, по инерция и без
замисляне се възприемат като пречки за местното
развитие. В същото време икономическият
потенциал на тези зони остава недооценен и
съответно – неупотребен въпреки всичките
проучвания, които потвърждават многобройните
ползи, включително социални и икономически, които
зоните носят.
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Проект LENA (Местна икономика и опазване на природата в региона на река Дунав) работи с 11 защитени територии, покриващи повече от 375 000 ха и над
15 Натура 2000 зони, избрани според забележителната им природна стойност и неизползван потенциал
за устойчивото икономическо ползване*. Проектът
засяга повече от половин милион души, повечето
живеещи в общности с нисък икономически статус (месечният доход варира между 200 и 500 евро),
сблъскващи се със засилена миграция и застаряване
на населението.
Широката партньорска коалиция, която реализира
ЛЕНА (13 партньора от 7 дунавски държави), подпомага вземането на иновативни решения, свързани с
нови възможности за препитание и бизнес чрез непокътнатото природно и културно наследство и
разумно използване на екосистемните продукти и
услуги.
Основната цел на LENA е да се приложат съвместни и интегрирани подходи и политики за опазване на
природата и устойчиво използване на защитените
територии и особено Натура 2000 зоните по поречието на Дунав и неговите притоци, създавайки в същото време нови възможности за генериране на приходи в сферата на зелената икономика.

1. „Устойчивото икономическо ползване“ означава най-вече местните хора да могат да си увеличат доходите, експлоатирайки
реката и околната природа, без да ги съсипват, за да могат и
поколенията след тях да ги ползват…
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Изпълнението на инициативата доведе до:
■ генерирането на знание и овластяване на местните общности чрез реализиране на пилотни дейности на място;
■ разработване на инструменти за устойчиво използване на ресурсите в защитените територии
и в крайна сметка –
■ подобряване на средата и условията за устойчиво
използване на защитените територии.
Големият обхват на проекта даде възможност и за
информиране и „спечелване” на местните хора за
опазването на природата, както и до създаване на
възможности за местните предприемачи да печелят
от природното наследство по начин, щадящ природните ресурси.
Не на последно място, LENA доведе до оформяне на политики за по-ефективна рамка за устойчиво използване на защитените територии на ниво р. Дунав.
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 осега в рамките
Д
на проекта
4 разработени
ръководства

Основават се на опита, натрупан от 11-те пилотни места (Природен парк „Персина” (BG),
Природен парк „Русенски лом” (BG), Натура
2000 зона Dunav-Vucovar (HR), Природен парк
„Szatmar-Beregi” (HU), Природен парк „Комана”
(RO), Натура 2000 зона „Чоканещи” (RO), Национален парк „Триглав” (SI), Ландшафтен парк
„Junge Donau” (DE), Специален природен резерват „Gornje Podunavlje” (RS), Национален Парк
„Fruska Gora” (RS) и Специален природен резерват „Deliblato Sands” (RS).
Ръководствата са фокусирани върху приобщаването на местните общности към ценността на природата за икономиката; към развиване на капацитет за устойчиво използване на
природното и културно наследство; към разширяване на достъпа до пазар на устойчиво
получените природни продукти и към мобилизирането на финансови средства за опазване
на природата и свързаните с това работни
места.
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Нови възможности

за туризъм и устойчив транспорт

Обучени и подготвени за туристически гидове за Дунавския регион са 97 човека от 6 страни
– България, Румъния, Сърбия, Хърватска, Словения и Германия. Насърчена е й е-мобилността
чрез създаване на маршрути за електровелосипеди, монтирането на зарядни станции за
колела в Германия (10 бр.), Румъния (2 бр.) и България (2 бр.) и закупуването на електровелосипеди в България (6 бр.), Румъния (4 бр.) и една
е-рикша в Словения.

устойчиво

Възможности за
генериране на доходи и управление
на природните ресурси с фокус върху
селското стопанство, събирането
на диви растения и рибарството

Разработени са анализи и доклади за анализ:
„Старите и съвременни устойчиви рибарски
практики”, „Максимално допустим улов по река
Дунав”, „Оценка на съществуващите пречки в
законодателството, свързано с рибните пазари на локално и национално ниво”, „Обобщаващ доклад от проведените обучения”, „Информационни материали за рибарите” и др.
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LENA реализира и дейности на политическо ниво, като беше разработен цялостен анализ на природосъобразния бизнес и „зелени” работни места, както и
препоръки за стратегически действия по създаване
на цялостен подход за опазване на природата, управление на природните ресурси и създаване на зелени
работни места.
Цялостното изпълнение на проекта реално доведе до
създаването на интегрирани подходи и политики за
опазване на природата и устойчиво използване на защитените територии и особено Натура 2000 зоните по поречието на Дунав. Би било още по-ефективно
създадените подходи, инструменти и добри практики да се разпространят и на други територии, за да
се постигне цялостно и балансирано развитие на Дунавския регион.
Повече информация за проекта, както и пълните
текстове на докладите може да намерите на интернет страницата по проекта: http://www.wwf.bg/what_
we_do/policy_and_green_economy/lena/
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Устойчивост
Произходът на термина „устойчивост” или „устойчиво развитие” може да бъде проследен до доклада
„Нашето общо бъдеще”, по-известен като докладът
Bruntdland. Основната теза е, че устойчивото развитие „посреща текущите потребности на хората,
без да се противопоставя на потребностите на бъдещите поколения”.
Устойчивото развитие защитава компонентите на
околната среда (земя, вода, растения и животни), не
ощетява околната среда и е обозримо, икономически
стабилно и социално приемливо. Освен това е базирано на интегриран, а не на секторен подход.

Терминът е обоснован на следните принципи:
екологичен, икономически и социален, като
всичките те са равнопоставени и взаимозависими.
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Устойчив риболов
Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) изисква отчитане на екологичните, икономическите и социалните
компоненти на екосистемата, като:

 кологична устойчивост,
■ Е
чрез предотвратяване на свръх улова и
на изчерпването на стопанските запаси;
 кономическа устойчивост,
■ И
целяща гарантиране на ефикасен улов,
т.е. да не се използват повече ресурси
от нужното за даден размер на улова;
■ Социална устойчивост,
гарантираща, че дейностите на риболовците са неразделна част от икономическите дейности на местната
общност.
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Бележки
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Бележки
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Бележки
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Бележки
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Бележки
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Видове риби
в река Дунав
Едно от основните богатства на р. Дунав
са рибите – общо 44 вида. Рибите са важен
източник на храна за хората и водните
бозайници, но освен това са и важен
научен източник. Значението на рибите
за икономиката и туризма е очевидно от
гледна точка на това, че привлича хиляди
рибари годишно.
Голямото разнообразие на видове е
демонстрация на богатството на
ихтиофауната на р. Дунав.
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Карагьоз (дунавска скумрия)

Снимка: Веселин Коев

Научно име: Alosa pontica (Eichwald, 1838)
Природозащитен статус: в България: уязвим [VU],
ЗБР-II, IV; международен: IUCN [DD], БеК-III, ДХ-II, V.
Разпространение. Среща се в Черно и Азовско море,
като за размножаване навлиза в по-големите им притоци: Днестър, Дон, Дунав и др. В р. Дунав, в миналото
е навлизала до Унгария, а сега – само до устието на р.
Тимок.
Разпространение и численост в България. В миналото чест вид за Черноморското крайбрежие
през март и април и в р. Дунав през май. Съобщаван
е за р. Дунав, Варненското езеро, долните течения на реките Камчия, Ропотамо, Караагач и Велека.
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Числеността на вида е намаляла чувствително. За
периода 2002–2005 г. уловът му в Черно море и р. Дунав е намалял 2,5 пъти.
Местообитания. Основните местообитания на вида
са открито море и постоянни големи реки.
Биология. Проходна риба. Зимува в морето, а за размножаване навлиза в по-големите реки. Отлага хайвера си
от април до юли при температура на водата 17–22 °С.
Оплоденият хайвер е батипелагичен – развива се в
реките по време на носенето му по течението. Личинките се хранят с червеи и водорасли, а възрастните – с ракообразни и риби (трицона, хамсия, атерина).
Близки видове. Блеч (A. maeotica) и харип (A. caspia). От
тях карагьозът се различава с по-големите си размери и по броя хрилни тичинки (45–61).
Отрицателно действащи фактори. Главните заплахи са замърсяването на водите и риболовът.
Предприети мерки за опазване. Видът е включен в
Приложение 2 и 4 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), (2002).
Необходими мерки за опазване. Опазване на местообитанията на вида от замърсяване и строг контрол
за спазване на забраните за риболов.
Улов. Лови се с едностенни мрежи с ширина на окото
не по-малка от 36 мм. (Сивков Я, Т. Тричкова, 2011)2

2. Източник: Червена книга на Република България, Том II – Животни http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/texts.html
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Платика

Научно име: Abramis brama, (Linnaeus, 1758)
Разпространение в България: Оригинално се срещала в най-долното течение на реките от Дунавския
басейн, в крайдунавските блата, в Шабленското, Дуранкулашкото езеро и в река Камчия от Черноморския
басейн. Днес поради изкуственото зарибяване на язовирите се среща на територията на цялата страна,
но рядко навлиза в реките.
Размери: в езерата, язовирите и река Дунав достига
до 10 кг и 60–70 см дължина, но в реките рядко се ловят
толкова големи екземпляри, обикновено до 40 см и до
около 1 кг.
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Белези за определяне: От всички останали видове се
отличава по високото, странично сплеснато тяло и
дългата анална перка (над 22 лъча). Най-често се бърка
с бабката, от която по-едрите екземпляри (над 10–15
см) сравнително лесно се отличават – при бабките
чифтните плавници – гръдни и коремни, са оранжево-червеникави, а при платиката са тъмни. По-трудно е при по-дребните екземпляри, които още нямат
окраската на възрастните, тогава трябва да се броят разклонените лъчи на гръбната перка – при бабката са 8, а при платиката 9–10. Също може да се броят
и люспите в страничната линия – при платиката по
правило са над 50, а при бабката под 50, но това не е
толкова сигурен белег, тъй като има, макар и слабо,
припокриване.
В Дунав има два близки до платиката вида (Abramis
sapa и Abramis ballerus), но те са редки и рядко навлизат в реките. Те се различават от платиката по
това че имат над 30 разклонени лъча в аналната перка. (Михов, 2011)
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Бабка

Научно име: Blicca bjoerkna, (Linnaeus, 1758)
Таксономични бележки: Таксономията на вида в България не е проучвана. Често се прехвърля в род Abramis.
Разпространение в България: Среща се в реките от
Дунавския басейн, а в близкото минало и в река Камчия
от Черноморския. Обитава само долните течения –
тип големи равнинни реки. Един от индикаторните
видове за този тип реки.
Размери: до 35 см, но уловените са най-често до 20 см.
Белези за определяне: Тялото високо, странично
сплеснато. Много прилича на платиката, с която много често се бърка, дори и от специалисти – особено
младите екземпляри, които още не са придобили характерните за вида белези. (Михов, 2011)
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Распер (харамия, балкулан, ласпер)

Снимка: Й. Куцаров

Научно име: Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
Разпространение в България: Река Дунав и долното
течение на притоците й, Черноморски басейн – река
Камчия докъм село Ивански (Шуменско). Исторически
данни: Егейски басейн – река Марица до Харманли, река
Тунджа, река Струма до Кресна.
Размери: до 1 м дължина, обикновено по-дребни.
Белези за определяне: Възрастните екземпляри лесно се отличават от другите шаранови по голямата уста, края на която задминава средата на окото.
Дребните екземпляри често се бъркат с уклея и брияната, но отново могат да се различат по размерите
на устата.
Екологични особености: Хищен, много чувствителен
към замърсяване вид. Напоследък с много намаляваща
численост.
Биологични особености: Хищен вид. (Михов, 2011)
23

Уклей

Научно име: Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758); Alburnus
thessalicus (Stephanidis, 1950)
Таксономични бележки: За целите на рибния индекс
тези два вида се разглеждат заедно. Таксономията им
не е проучвана в България, генетичното проучване в
бъдеще вероятно ще раздели уклеите на няколко морфологично близки вида.
Разпространение: По литературни данни A. thessalicus
се среща в река Струма, а в останалата част на страната се среща A. alburnus. Обитават долните течения на реките и са изкуствено зарибени в голяма част
от язовирите, дори на надморска височина над 1000
метра.
Размери: до около 20–25 см, обикновено под 15 см.

24

Белези за определяне: Брияната най-често се бъркат
с уклея (Alburnus alburnus). Основната разлика е броят
на люспите в страничната линия: при уклея са от 45
до 52, при брияните над 57 до 80, люспите на уклея са
лесно опадващи, на брияните здраво захванати, полово зрелите брияни имат червеникави чифтни плавници, а уклеите прозрачни, жълтеникави. Уклеите могат
да се сбъркат и с младите распери, но се отличават
от тях по по-малката уста – при расперите устата
задминава края на окото, и по по-малкия брой люспи.
Биологични особености: Храни се главно със зоопланктон, но също и с паднали на повърхността безгръбначни. Хайверът е пелагичен (не прикрепва, носи се по
водата). (Михов, 2011)
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Сребриста каракуда (карас, таранка)

Научно име: Carassius gibelio (Bloch, 1782)
Таксономични бележки: Таксономията на сребристата каракуда е доста неясна, което е продиктувано и
от факта, че тя е изкуствено внесен в древността
от Източна Азия в Европа вид. Още повече генетичните изследвания се затрудняват от факта, че на
много места каракудата образува популации само от
полиплоидни женски индивиди, които се размножават
чрез гиногенеза.
Разпространение в България: Днес практически се
среща навсякъде в България, причината за бързото й
разпространение е и изграждането на хиляди микроязовири през миналия век.
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Размери: до 40 см, уловените обикновено са 5–20 см.
Белези за определяне: От златистата каракуда се
отличава трудно и често се греши дори и от експерти. Основните разлики са: гръбната перка при
златистата е изпъкнала, а при сребристата е леко
вдлъбната. Младите индивиди на златистата (до 1012 см дължина) имат ясно видимо черно петно в основата на опашната перка, често чифтните им плавници са червеникави. Има разлики и в назъбването на
твърдите лъчи в аналната перка (при сребристата е
по-груба и едро назъбена), но за този белег се изисква
повече опит. Цветът на тялото не е определящ белег! От шарана се отличава по липсата на мустачки.
От другите видове се отличава по високото си тяло,
дългата гръбна перка, едрите люспи и назъбените
лъчи в аналната и гръбната перки.
Екологични особености: Най-толерантният от
всички видове, обитаващи България, често се среща
във водоеми, където изглежда невероятно да има живот, за издръжливостта на тази риба се разказват
легенди, способна е да преживее и замръзнала в леда
дълго време. (Михов, 2011)
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Шаран

Научно име: Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)
Разпространение в България: Оригиналното разпространение на дивия шаран е река Дунав и долното течение на притоците й, вероятно долното течение
на река Камчия и северните крайморски езера. Още
в римско време обаче шаранът е бил изкуствено разпространен навсякъде в Европа, оттогава датира
и създаването на различни породи с високо тяло, без
люспи и прочие. Днес в България се среща във всички
речни басейни и основно в язовирите, но също така
се зарибяват и долните течения на големите реки.
Днес съществуването на дивата раса е под въпрос,
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като се има в предвид в какви количества се зарибява
всяка година, включително и река Дунав.
Размери: до 100 см, при улов – обикновено 20–30 см.
Белези за определяне: От каракудите се отличава по
наличието на два чифта мустачки. От останалите
видове риби по дългата си гръбна перка
Екологични особености: Възрастните са толерантни към замърсяване и могат да издържат на много ниски количества разтворен кислород, но за размножаването му са необходими пролетни разливи на обширни
територии, където да хвърля хайвера си върху свежо
залята трева, а такива вече няма поради коригирането на реките- чувствителен хъм хидро-морфоложки
промени. (Михов, 2011)
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Бяла мряна

Научно име: Barbus barbus (Linnaeus, 1758)
Разпространение в България: Среща се в реките от
Дунавския басейн и в река Камчия от Черноморския, не
се среща в Егейския. Обитава основно долните течения на реките – тип големи равнинни реки, но често
прави размножителни миграции нагоре по течението и се среща на надморска височина до 1500 м.
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Размери: над 80 см и над 5 кг, но в електроуловите
най-често попадат до 30-40 см.
Таксономични бележки: Таксономията на вида в България не е проучвана.
Белези за определяне: Всички видове мрени, обитаващи България, си приличат много морфологично. Бялата мряна се различава от другите мрени по дебелия
си назъбен по цялата дължина лъч в гръбната перка.
При размери над 30 см е ясно, че става въпрос за бяла
мряна, но под тези размери и особено в диапазона 10–15
см определянето на видовете е сравнително трудно:
основния белег, който трябва да се гледа, е твърдият
лъч в гръбната перка. Наличието на петна по тялото
не е сигурен белег – младите бели мрени имат петна,
а някои от черните изобщо нямат. Плавниците са заострени към края си.
Екологични особености: Чувствителен вид, както
към замърсяване, така и към хидроморфологични промени.
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Бяла риба (сулка, смадок)

Научно име: Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
Разпространение в България: Подобно на костура – в
река Дунав и долните течения на притоците й, река
Камчия, Черноморските езера и долното течение на
река Марица. Изкуствено е зарибена в повечето язовири и микроязовири.
Размери: до 100 см, в уловите – обикновено по- малки.
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Белези за определяне: От другите костурови се отличава по ясно видимите кучешки зъби и по семплата
окраска (напречните ивици са по-ясни при младите
екземпляри) и продълговатото тяло.
Екологични особености: Чувствителен хищен вид,
наличието му в малки реки над 1000 м.н.в. е индикатор
за влияние на язовирна рибна фауна. (Михов, 2011)
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Толстолоби

Научно име: Бял толстолоб – Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844); Пъстър толстолоб – Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)
Разпространение в България: Изкуствено внесени в
България, с тях се зарибяват язовирите и долните
течения на реките, засега няма сигурни данни, че се
размножават в България. Установено е хвърляне на
хайвер и излюпване на личинки в делтата на Дунав, но
при нас не е доказано. Произхождат от Източна Азия.
Размери: над 120 см.
Белези за определяне: Лесно се отличават от другите шаранови по несъразмерно голямата глава и очите, които са разположени ниско.
Екологични особености: Изключително зависят от
изкуственото зарибяване. Хранят се със фито- и зоопланктон. (Михов, 2011)
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Сом

Научно име: Silurus glanis (Linnaeus, 1758)
Разпространение в България: В долното течение на
всички големи реки, включително Струма и Места и в
естествените езера. Изкуствено е зарибен в много
язовири.
Размери: до 5 м, уловените обикновено са по- малки.
Белези за определяне: От останалите риби се различава по характерната форма на тялото, малката
гръбна перка, дългите мустаци и голямата си уста.
Екологични особености: Чувствителен хищен вид.
(Михов, 2011)
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Щука

Научно име: Esox lucius (Linnaeus, 1758)
Разпространение в България: В долното течение на
всички големи реки в България, включително Струма и
Места и в естествените езера. От Черноморските –
само в Камчия, в река Искър е достигала и до София, след
пресушаването на крайречните влажни зони ареалът
й се е стеснил. Изкуствено е зарибена в някои язовири.
Размери: до 100 см, при улови – обикновено по- малки.
Белези за определяне: От останалите риби се различава по характерната форма на тялото, изнесената
назад гръбна перка и голямата си уста.
Екологични особености: Чувствителен хищен вид.
(Михов, 2011)
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Бележки
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Бележки
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Бележки
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Стари риболовни практики,
риболовни техники и обичаи
Из: „Риболовът у българите“ (Змеев, 1995)3
„Шинали“ – риболовни райони по Дунав
Думата шинал датира от 80-те години на XIXвек, когато е било извършено първото административно
делене на страната по околии. В миналото шиналът
е бил собственост на държавата, която го е отдавана за няколко години на отделно прекупвачи, наречени
„шамналджии“. Те имали задължението да организират
най-рационално улова на риба. Влизането на чужд риболовец в шинала е ставало с разрешително, стига да изнесат уловената риба за продан на определеното място от съответния собственик на „рибно тържище“.
За да може по-добре да се улавя рибата в шинала и
по-точно в „тонята4“ на р. Дунав шаналджиите изисквали от рибарите: 1) рано на пролет да се почисти
тонята от камъни и пънове (чукани), 2)всеки риболовец да бъде организиран в задруга (кооперация), като
има нужните лодки и мрежи, а уловената риба да се
носи на „рибното тържище“; 3) ако в мрежата се хване много дребна риба (по-дребна от „педя“) да се върне обратно в реката; 4)риболовецът да има редовни
документи за право на ловуване; 5)на всяка тоня рибарския кооператив да има пазач, който да охранява
рибата от нощни бракониери.

3. „Риболовът у българите“, (Змеев, 1995)
4. „Тоня“ или „тона“ е старобългарско название, което означава
удобно място за риболов (вж. (Цонев, 1920)
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Риболовния сезон
Риболовният сезон на дунавските рибари започва от
края на март (Свети Четиридесет мъченици) и трае
до падането на първия сняг, като свършва обикновено на Никулден. Когато тръгвали по р. Дунав, рибарите особено много се безпокоели за времето през деня
и нощта. Безпокоял ги оранжево-кървавия залез, който предвещавал буря и ветрове на другия ден. Дунавските рибари познавали ветрове със следните имена:
долняк – североизточен вятър, който духа от устието на Дунав , които носи лошо време и големи вълни;
горняк – духа силно от северозапад по течението на
р. Дунав и дига големи вълни покрай брега; южняк – започва привечер на залез слънце и спира при изгрева му.
Духа от юг, образува малки вълни и тогава рибарите
излизат масово да ловуват, защото рибата се движи
близо до повърхността на водата и лесно се хваща на
мрежите и въдиците.
Лодките
След 1907г. в Тутракан майсторите-лодкари започнали да строят лодка от ребра, отвън обшита с тънки
дъски, поради което била много лека и удобна за риболов. Лодките се изработвали от различен брой ребра
според това с какви уреди ще се ловува. Такива лодки се
изработвали до края на 1910г., когато майсторът-лодкар Чориков усъвършенствал тяхната конструкция и
създал тип рибарска лодка на Дунав, която и днес се
нарича „тутраканка“.
Уреди за риболов
Рибарите сами изплитат мрежите и после стъкмявали уреди, строели съоръжения от дърво и тръстика
(камъш) за риболов. Извършването на тази работа е
съществена част от поминъка на рибаря. Тя запълва43

ла цялата част от време през зимните месеци, през
които не се ходило на риболов.
Преди време конците за рибарските мрежи се предели с вретено и се усуквали от жените на рибарите.
Домашно приготвяне на конци от коноп се практикувало за изплитане на грубите мрежени уреди – орие,
лапташ, дифан, далян, сак и други.

Из: „Българинът и морето“ (Райчевски, 2000)5
Рибарски обичаи при първи улов
Първи улов – в деня на откриването на риболовния сезон рибарите отиват при лодките си. Ако времето
е неподходящо, те не се връщат обратно в къщите
си, а остават на морския бряг, докато морето се успокои. Сезонът се открива с водосвет, който се извършва на пристана, където са рибарските лодки.
Свещеникът поръсва всички със светената вода, всеки взима част от нея в шишенце и поръсва лодката и
мрежите си. Според вярванията, който първи направи това, ще има най-голям улов през сезона. Част от
светената вода се оставя и пред домашната икона
на Св. Никола, покровителят на рибарите.
Добри или лоши знамения (Райчевски, 2000)
Много са нещата, които се смятат за добри или лоши
знамения. Добри са някои сънища (например пиенето
на вино на сън), срещи с даден човек (с пълни ръце, пълни съдове или пълна кола), чуването на шумове или
звуци (скърцания, наподобяващи щурец). Добре е, ако

5. Използвана е информация от книгата „Българинът и морето”
от Стоян Райчевски
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красива жена стъпи върху мрежите. За лоша прокоба
се счита, ако по пътя към лодката рибарят срещне
жена, черна котка или поп. В такъв случай не се влиза в
морето в същия ден. Ако с мрежите се изтегли водна
змия, рибарят не ловува повече на същото място до
края на сезона. Лошо е още, ако рибарят намери в лодката си забравена и вмирисана риба. Ако в семейството през годината има смърт, това се счита за знак за
неуспех през целия сезон.
Обредите се извършват през целия сезон, а през годината се почитат различни празници – Васильовден,
Йордановден, Кукеровден, Трифоновден, Еньовден, Димитровден, Кръстовден и най-вече – Никулден.
Никулден е най-големият празник на всички рибари и моряци,
както и за семействата им. В навечерието му възрастните
и почитани жени обхождат
селището
и събират жито от
всички рибарски и моряшки къщи. То се сварява в къщата на някой уважаван
риболовец, който е известен с добрия си късмет. Върху житото се рисува с канела или ситна захар и после
се носи за освещаване в църквата. Раздава се по всички
домове за помен на загиналите в морето. Приготвят
се още и венци от бръшлян, които се хвърлят във водата със същата цел. На този ден никой от рибарските и моряшките семейства не работи, не се влиза в
морето, а лодките се украсяват със зеленина. Задължително се яде риба. На този ден свършва есенният
риболовен сезон, разделят се пайовете (дяловете) и
се прави курбан.
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Риболов с мрежи
Към настоящия момент съществуващите риболовни практики, използвани по Дунав, са стари, но проверени във времето. Те не влияят отрицателно върху
устойчивостта на популациите. От много години
риболовът се осъществява основно с няколко вида
мрежи (едностенни и многостенни) и винтери.

© Лора Жебрил / WWF BG
Стара рибарска мрежа – Музей на Дунавския риболов и лодкостроене – град Тутракан

© Лора Жебрил / WWF BG
Винтер
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Винтери и капанни уреди6
Капаните, дългите стационарни
мрежи или баражите или винтерите са уреди, в
които рибата се
задържа или влиза
доброволно и бягството ѝ се възпрепятства.
Капан, предназначен за улавяне на
риба или ракообразни, под формата на клетки или
кошници, изработени от различни
материали (дърво, ракита, метални пръчки, телени мрежи и т.н.) с един или повече
отвори или входа. Обикновено се поставят на дъното, с или без стръв, поединично или в редове, свързани
с въжета (въжета с шамандури) към шамандури на повърхността, указващи местоположението им.
Чепарета и ръчни въдици с пръчка7
Най-общо казано чепарето представлява набор от
примамки, произволен брой (обикновено между 5 и 10 )
куки, като всяка е привързана с къс повод, а всички те
6. © FAO 2001–2015. Fishing Gear types. Traps. Technology Fact Sheets. In: FAO
Fisheries and Aquaculture Department.
7. © FAO 2001–2015. Fishing Gear types. Handline and pole-lines (hand operated).
Technology Fact Sheets. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department.
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са навързани към основната линия. Линията завършва с оловна тежест. Чепаретата могат да се използват със или без въдица или пръчка. За риболов в дълбоки води чепаретата обикновено се манипулират с
помощта на лебедки. Използваната стръв може да е
естествена или изкуствена. Този тип уреди включва
риболовните кърмаци, управлявани ръчно или с помощта на малки лодки.
Грибове8
Грибът е много дълга мрежа, със или без
торба по средата,
която се поставя или
от брега, или от лодка с цел ограждане на
определена зона и се
манипулира с две дълги въжета, монтирани в нейните краища
за изтегляне и събиране на рибата.
Тралове
Траловете представляват
конусовидна мрежа (изработена от два, четири или
повече панела), които се
теглят от една или две лодки по дъното или на средна
дълбочина (пелагични).

8. © FAO 2001–2015. Fishing Gear types. Seine nets. Technology Fact Sheets. In: FAO
Fisheries and Aquaculture Department.
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Хрилни и други подобни мрежи9

Тройни мрежи и хрилни мрежи – комбинирани
Хрилните мрежи и заплитащите мрежи са поредици
от единични, двойни или тройни стени от мрежи,
разположени вертикално, в близост до повърхността, на средна дълбочина или по дъното, в които рибата се заплита или захваща.

Уред, поставен на
дъното, изработен
от хрилна мрежа,
чиято долна част
се заменя от тройна мрежа.

9. © FAO 2001–2015. Fishing Gear types. Gillnets and entangling nets. Technology
Fact Sheets. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department.
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Тройни риболовни мрежи

Мрежа, поставена на
дъното,
изработена
от три стени от мрежа, като двете външни
стени са от мрежа (с
по-големи отвори от
тези на свободно окачения вътрешен панел
на мрежата. Рибата се
улавя във вътрешната
стена с по-малки отвори, след като премине
през външната страна.

Закотвени хрилни мрежи

Хрилна мрежа, състояща се от единична мрежа, фиксирана към дъното или на известно разстояние над
него с помощта на котви или тежести.
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Обкръжаващи хрилни мрежи

Хрилна мрежа, най-често използвана в плитка вода,
поставена вертикално за обграждане на рибата. След
като е обградена с мрежата, се използва шум или друго средство, за да се накара рибата да се оплете или
захване за заобикалящата я мрежа.
Свободни хрилни мрежи

Мрежа, поддържана на повърхността или на известно
разстояние под нея с помощта на множество поплавъци. Тя се носи свободно от течението, отделно от
или по-често заедно с лодката, към която е прикрепена.10

10. Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of
11 December 2013 on the common organisation of the markets in fishery and
aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and
(EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000.
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Специализиран уред за извършване на стопански риболов в Черно море е далянът. Далянът е стационарен мрежен уред за пасивен стопански риболов, който
е разположен в определена част от акваторията на
Черно море – зона на действие, и има точка на привързване на морското дъно или на брега. „Хавлия” е
мрежена преграда или плет, която перпендикулярно
свързва брега с ловното устройство на даляна и служи за насочване на рибните стада към него.
„Бийм трал“ е теглен трал, при който отворът на
трала се поддържа посредством греда или подобно
устройство, независимо от това дали са закрепени
или не, когато биват влачени по дъното. Забранява се
използването на бийм трал в зоните по ал. 5 на ЗРА,
както и от риболовни кораби без функциониращо бордово оборудване за сателитно проследяване.
***
Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни
да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за
риболов с монтирани на тях до две куки (единични или
двойни) в изкуствените водни обекти, в Черно море
и река Дунав. Във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците.11

11. Закон за рибарство и аквакултури
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Нормативна уредба
Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за риболов и регистрация на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми
Раздел VIII
Технически изисквания и параметри на риболовните уреди. Правила за тяхното съхраняване и използване
Чл. 27. (1) Лицата, кандидатстващи за получаване на разрешително за стопански риболов, декларират в заявлението риболовните уреди по опис, съдържащ видовете,
броя и размерите (дължина, широчина, размер на окото12
на мрежените уреди).
(2) Инспекторите по риболовен надзор към териториалните звена на ИАРА маркират с отличителен знак и
номер риболовните уреди по ал. 1. Номерът на отличителния знак се вписва в разрешителното за стопански
риболов.
Чл. 28. Риболовни уреди, които не са маркирани по реда
на чл. 27, ал. 2, и риболовни уреди, чието използване в определена зона или през определен период е забранено, се
съхраняват в неработно състояние.
Чл. 29. (1) Стопански риболов на калкан се извършва с калкански мрежи с размер на окото не по-малък от 180 мм.
(2) През периода на забрана за улов на калкан стопански
риболов на карагьоз се извършва само с едностенни мрежи с минимален размер на окото 32 мм.

12. http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-zafinansirane/programa-za-morsko-delo-i-ribarstvo/ – Програма за морско дело и рибарство
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Чл. 30. Стопански риболов на попчета се извършва с мрежени риболовни уреди с размер на окото не по-малък от
22 мм.
Чл. 31. Стопански риболов на есетрови риби се извършва
с мрежени риболовни уреди с размер на окото не по-малък от 160 мм, с изключение на улова на чига.13
Чл. 32. Стопански риболов в р. Дунав се извършва с мрежи
с фани с размер на окото не по-малък от 40 мм.
Чл. 33. Стопански риболов в рибностопанските обекти
по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 ЗРА се извършва с мрежени уреди с
размер на окото не по-малък от 16 мм за уклей, 36 мм за
костур и 65 мм за шаран и растителноядни видове риби
(толстолоб и амур).

Закон за рибарство и аквакултури
(Забранени методи и уреди за риболов)
Чл. 35. (1) Забранява се стопанският и любителският риболов в обектите по чл. 3, ал. 1 със следните уреди, средства, принадлежности и приспособления:
1. в
 зривни материали, отровни и упойващи вещества;
2. е
 лектрически ток и технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток и лъчения;
3. д
 ънни тралиращи и драгиращи средства с изключение на бийм трал;
4. огнестрелно оръжие;
5. харпун;
6. кърмаци;
7. маломерни мрежени уреди тип „парашут“.
13. Към момента има наложена забрана за улов на есетрови видове
до 2021 г. Допустимите размери за улови и мрежени риболовни
уреди за есетрови видове са приложими при отпадане на забраната.
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(2) Забраната по ал. 1, т. 5 не се отнася за любителски риболов във водите на Черно море. Условията и редът за
извършване на любителски риболов с харпун се уреждат
с наредбата по чл. 15, ал. 1.
(3) Любителският риболов се извършва само с уредите
по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 и при условията на ал. 2.
(4) Уредите по ал. 1, т. 2 и 3 могат да се използват за провеждане на научни изследвания с разрешение на министъра на земеделието, храните и горите при условията
и по реда на издаване на разрешителното за научноизследователски цели по чл. 40.
(5) Министърът на земеделието, храните и горите по
предложение на изпълнителния директор на ИАРА със
заповед определя зони, в които е забранено използването на бийм трал. Заповедта се публикува на интернет
страницата на ИАРА (http://iara.government.bg/) в тридневен срок от издаването и.
(6) Забранява се използването на бийм трал в зоните по
ал. 5, както и от риболовни кораби без функциониращо
бордово оборудване за сателитно проследяване.
Чл. 36. (1) Забранява се стопанският риболов в р. Дунав
и в Черно море, с мрежи и други мрежени уреди, когато
те съдържат платна или отделни елементи от тях със
стъпка на окото с размер, по-малък от определения в наредбата по чл. 15, ал. 1.
(2) При улов на калкан се забранява използването на допълнителни мрежени приспособления.
Чл. 37. Забранява се извършването на стопански и любителски риболов в обектите по чл. 3, ал. 1 чрез косене
(търмъчене).
Чл. 39а. (1) Забранява се риболовът с мрежени риболовни
уреди в обектите по чл. 3, ал. 1, с изключение на риболова,
извършван:
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1. във водите на Черно море и река Дунав, при условията на чл. 17;
2. от лица, регистрирани по реда на чл. 25 – във водните обекти, за които е извършена регистрацията.
(2) Забранява се пренасянето и превозването на мрежени риболовни уреди.
(3) Забраната по ал. 2 не се отнася за лицата:
1. притежаващи валидно разрешително за стопански
риболов по чл. 17;
2. регистрирани по реда на чл. 25.

Забранени методи и уреди за риболов:
■ „ Косене” (търмъчене) е риболов чрез използване на малоразмерни мрежени уреди или куки, при който с резки
движения се улавят или пробождат и закачват отделни
екземпляри риби.
■ „Кърмак” е вид пасивен риболовен уред, състоящ се от
въжета (лави) с прикачени към всяко от тях куки, при който рибата се улавя чрез забиване на куките в тялото й.
■ „ Дънно тралиращо средство” е съоръжение, което се
състои от трални мрежи, системи от буксири и съоръжения за отваряне по вертикала и хоризонтала, на
които долната яка е оборудвана с тежък грунтроп и/
или части и елементи, режещи или стържещи дънната
повърхност.
■ „Парашут” е вид малоразмерен мрежен уред, състоящ се
от единична мрежа, закачена на края на влакното, с различна големина на „окото” и тежест, закрепена в средата, при който мрежите остават на дъното на водния
обект и продължават да задържат и умъртвяват водни
организми.
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Добри практики от ЕС
и района
Добри практики, свързани с дейностите и доходите
на рибари в условията на намаляващи рибни запаси,
увеличено търсене на рибни продукти и необходимостта от диверсификация за преодоляване на сезонността на приходите.
Какво е добра практика и какво я прави такава?

Добрата практика е:
■ Т
 ехника или методология, доказала своята надеждност чрез опит и/или изследователска работа;
■ Довела е до желания резултат и устойчиво дава
отлични резултати;
■ Решение, което носи ползи и е печелившо за всички заинтересовани страни.
За да бъде възприет един метод за добра практика,
той трябва да бъде:
■ Измерим – да има ясни цели и напредъкът му да
може да бъде измерен;
■ Успешен – добрите резултати, които постига, да
са с по-голям напредък в постигането от други методи със сходни цели;
■ Възпроизведим – добре структуриран и описан,
за да може да се изпълни и на друго място. Възпроизвеждането на метода често е съпроводено с
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адаптиране на чужд опит към спецификите на
общностите и хората, финансовото състояние,
културата, бита и други.
Мултифункционалност е основно понятие, на което се основава добрата практика в ЕС. При дребномащабния риболов мултифункционалност означава
интегрирането на нови дейности към основната
дейност – риболова. Тези дейности могат да бъдат
например: нови техники за риболов, маркетингови
стратегии, кетъринг, риболовен туризъм, изследователски дейности и други.
Финансовата и техническата подкрепа са от решаващо значение за интегрирането на нови дейности
към риболова.
Добрите практики могат да се поделят в няколко категории:
■ Р
 иболовен туризъм: обхваща дейности, съпътстващи риболова, като наблюдение на птици, посещения на рибарски селища и културни забележителности;
■ Екологични дейности, предлагащи мерки за възстановяване на риболовните зони, изчистване на
водите от замърсяване, както и създаване на сътрудничества между екологични/изследователски
и рибарски организации;
 сигуряване на добавена стойност чрез намаля■ О
ване на дистанцията между рибарите и потребителите, инвестиции в обработката и маркетинга
на продукцията и оползотворяване на неизползваните продукти.

69

■ Р
 азвитие на сектор рибарство, целящо разработване и прилагане на методи, насочени към
устойчивото управление, консервация и използване на рибните ресурси.

Терминология
■ „ Отговорен риболов” е система от правила, които
регламентират методите и средствата за улов
на риба и други водни организми и изискванията за
тяхното ползване, с цел запазване на устойчивото
им развитие;
■ „Устойчиво развитие” е балансирано естествено
попълване и възпроизводство на рибните ресурси,
върху които риболовните дейности не причиняват снижаване на запасите им;
■ „Добрата производствена практика” е система
за осигуряване на качество и безопасност, която
гарантира, че продуктите от риби и други водни
организми се произвеждат и контролират в съответствие с утвърдените стандарти, нормативи
и други изисквания за качество и безопасност, съобразно предназначението им и в съответствие с
изискванията за издаване на разрешително за тяхното производство, търговия и употреба.
Повече информация за добрите практики може да намерите в докладите по проекта на:
http://www.wwf.bg/what_we_do/policy_and_green_
economy/lena/,
както и в Ръководство за добри практики за риболов,
включващи и Дунавския басейн
smallscalefishing.eu/en/wp-content/uploads/2016/11/
Handbook_2_ro_pass.pdf на румънски и
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smallscalefishing.eu/en/wp-content/uploads/2016/11/
Handbook_2_ bg _pass.pdf
на български език), публикувано през 2016 г. в рамките
на пилотния проект „Мерки за подпомагане на дребния риболов”.

Конкретни примери за добри практики
През 2014 г. България и Румъния са си партнирали по
проект, насочен към „Дребномащабни рибарски мерки”, финансиран от ЕС. Основните цели на пилотния
проект са да се идентифицира и подсили включването на рибари в различни секторни организации, включително частни инициативи (например Обществени
съвети), като основната цел е устойчиво управление
на риболова.
Друга цел е свързана със създаването на рибарски
сдружения или промотирането на обмен на добри
практики, които насърчават включването на дребномащабни рибари във вземането на решения на регионално ниво.
Основните цели на проекта са:
■ идентифицирането на представители на дребномащабния рибарски сектор в България и Румъния;
■ идентифициране на дребномащабни рибари, които
участват в браншови организации или в публичните такива, както и във форуми/платформи, които
са ангажирани с устойчивото управление на рибарството;
■ разработване на обща база данни на браншовите
организации в България и Румъния, така че да се улесни комуникацията и съвместният бизнес;
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■ с
 ъгласуване на обща платформа и популяризиране
на значението на дребномащабния риболов;
■ обучение на рибари по следните теми: добри практики в ЕС; как се прокарват политики; как работата на „рибарските организации” може да се превърне в модел за черноморските рибари; кои са добрите
рибарски практики в Черноморието и т.н.
През април 2016 е финализирана първата част на проекта, като са постигнати следните резултати:
■ анализирана и обработена е информация за дребномащабните рибарски организации в България и
Румъния;
■ картографирани са подобни организации в България и Румъния;
■ съставен е списък на организациите в двете страни;
■ проведени са работни срещи в двете страни и е
разпространена съответната информация.
Източник:
http://smallscalefishing.eu/en/
https://www.facebook.com/smallscalefishing. eu/
Макар проектът да е насочен към региона на Черно
море, множество елементи могат да бъдат отнесени към района на р. Дунав и риболова – например публикуването на научни статии и практически наръчници, свързани с дребномащабния риболов.
Други възможности за рибарите по р. Дунав са: участие в Обществени съвети, повишаване на знанията
и квалификацията, участието в обмен на опит и обучения.
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Добри практики – Румъния –
традиционни рибарски продукти
Проектът стартира през 2013 г., като властите се
позовават на Разпоредба 724/1082/360/2013 на Министерството на земеделието и селското развитие,
Министерството на здравеопазването и Националната служба за защита на потребителя, свързана със
сертификацията на традиционни продукти. По същото време е учреден Национален регистър на традиционните (местните) продукти.
Традиционният продукт е продукт, за който са използвани местни суровини, не са използвани добавки и
се е следвала традиционна рецепта и методи на производство.
По този начин местните производители са били насърчени да използват местни суровини, да промотират традиционни рецепти, характерни за региона и
да интегрират локални процеси на производство.
Източник:
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/produsetraditionale-romanesti/implementarea-ordinului-nr-7242013-privind-atestarea-produselor-traditionale.html

Добра практика от Италия
Проектът се изпълнява в района на Марина ди Карара,
Тоскана през 2015 г. и обхваща риболовен туризъм, ваканционни и образователни дейности.
Радослава Петрова емигрира от България в Марина
ди Карара, Тоскана. Решава да се заеме с риболов и след
няколко години получава лиценз за управление на лодка.
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През 2011 г. става основател на „Био и Маре”, единственият женски рибарски кооператив В Италия. Петте
жени от кооператива излизат всеки ден в открито
море, за да хвърлят мрежите си. Кооперативът реализира цялата производствена верига от морето до
трапезата, като продава улова си пряко на потребителите. Непродадената риба се обработва и се приготвят сосове с биозеленчуци и без консерванти.
Източник:
http://smallscalef ishing.eu/wp-content/uploads/2016/11/
Handbook_2_bg_pass.pdf

Добра практика от Литва
Проектът е финансиран със средствата за подпомагане на местни инициативни рибарски групи (МИРГ).
Асоциация Памарио Делта изпълнява проект „Стимули за рибарите и адаптиране на уменията за отдих и туризъм” в съответствие със стратегията за
устойчиво развитие на рибарските райони на общините Силуте и Неринга. Целта на проекта е да представи на рибарите и техните семейства най-новото оборудване за риболов и наблюдение на птици,
както и за ваканционен любителски риболов и водни
дейности. Асоциацията е закупила оборудване за риболов и планира да закупи оборудване за наблюдение
на птици и записващи устройства за провеждане на
теоретично и практическо обучение за орнитоложки
туризъм.
Източник:
http://smallscalef ishing.eu/wp-content/uploads/2017/07/
Guide_7_bg_web_pass.pdf
Практически наръчник – МИРГ и възможностите, които те предоставят за дребномащабните рибари
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Възможности за финансиране
на рибарския сектор
по Фонда за морско дело и рибарство на ЕС
(ЕФМДР) 2014–202014

ЕФМДР е фонд за политиките на ЕС в областта на
морското дело и рибарството за периода 2014–2020 г.
Той е един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда, които се допълват взаимно и имат
за цел насърчаване на растежа и заетостта в Европа.
С фонда се:
■ п
 омага на рибарите при прехода към устойчиво
рибарство;
■ подкрепят крайбрежните общности при диверсифицирането на тяхната икономика;
■ ф
 инансират проекти, чрез които се създават
нови работни места и се подобрява качеството
на живот по европейското крайбрежие;
■ улеснява достъпът до финансиране.
ЕФМДР е структуриран около четири основни стълба:
■ И
 нтелигентен, „зелен“ риболов – намаляване на
изхвърлянията на нежелания улов, риболов щадящ
морската околна среда, добавена стойност чрез
иновации и устойчивост на външни фактори

14. http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-zafinansirane/programa-za-morsko-delo-i-ribarstvo/ – Програма за
морско дело и рибарство
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■ И
 нтелигентна, „зелена“ аквакултура – икономически устойчив и конкурентоспособен бизнес
■ У
 стойчиво развитие на рибарските райони – намаляване на упадъка в зависимите от рибарството райони
■ И
 нтегрирана морска политика – посредством
споделено и директно управление, постигане на
морско наблюдение, споделяне на данни, управление
на крайбрежните зони.

Приоритет 1:

Устойчиво развитие на рибарството:
Основни направления:
■ Диверсификация и нови форми на доход
■ Добавена стойност към продуктите и нежелания
улов
■ Здраве и безопасност на борда
■ Рибарски пристанища – без изграждане на нови борси
■ О
 кончателно преустановяване на риболовна дейност – увеличена ставка – намален бюджет
■ Мерки свързани с подобряване на морската околна среда и намаляване на вредното въздействие на
риболова
Мярка 1.1.	Диверсификация и нови форми на доход
Мярка 1.3.	Окончателно преустановяване на риболовните дейности
Мярка 1.5.	Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурс
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Мярка 1.6.	Опазване и възстановяване на морското
биологично разнообразие и екосистеми
и компенсационни режими в рамките на
устойчивите риболовни дейности
Мярка 1.7.	„Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“
Мярка 1.8. 	Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки

Приоритет 2:

Устойчиво развитие на аквакултурите:
Основни направления:
■ Изграждане на нови и модернизация на съществуващи стопанства, включително рециркулационни
системи
■ Нови стопанства за устойчиви аквакултури
■ Биологични аквакултури
■ Преминаване към биологични аквакултури
■ Иновации
Мярка 2.1.

„Иновации в аквакултурата”.

Мярка 2.2.

Продуктивни инвестиции в аквакултура

Приоритет 3:

Обща политика в областта на рибарството:
Мярка 3.1. 	Контрол и изпълнение - Финансиране на
контролните дейности изпълнявани от
ИАРА
Мярка 3.2. 	Събиране на данни - Финансиране на дейностите по събиране на данни за рибар82

ството и аквакултурата изпълнявани от
ИАРА

Приоритет 4:

Устойчиво развитие на районите за рибарство и аквакултури:
■ С
 ъздаване на 8 Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и прилагане на техните стратегии
Мярка 4.1. 	Подготвителна помощ за стратегии за
Водено от общностите местно развитие (ВОМР)
Мярка 4.2.	Изпълнение на стратегиите за водено
от общностите местно развитие

Приоритет 6:

Мерки, свързани с предлагането на пазара и преработването:
■ Планове за производство и предлагане на пазара –
Организации на производителите
■ Мерки за предлагане на пазара – национални и регионални кампании, пазарни проучвания
■ Преработване на продуктите от риболов и аквакултури
■ Въвеждане на нови продукти и процеси
■ Енергийна ефективност
■ Подобряване условията на труд
Мярка 5.1.

Мерки за предлагане на пазара

Мярка 5.4.	Преработване на продуктите от риболов и аквакултури
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Приоритет 6:

Интегрирана морска политика:
■ Морски защитени територии
■ Повишаване на знанията за състоянието на морската среда

Законодателство
Закон за рибарство и аквакултури (ЗРА):
Чл. 17а. (4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., бр. 59 от 2012 г.)
За издаване на разрешително за стопански риболов,
на специално разрешително за улов на определен квотиран вид риба и за удостоверение за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други водни
организми във водите на Черно море и река Дунав се
заплащат такси по тарифа на Министерския съвет,
освен в случаите на риболов със специализиран уред за
стопански риболов по чл. 21, ал. 1.
Чл. 18г. (4) Стопански риболов се извършва само с маркирани и вписани в удостоверението риболовни уреди и средства.
Чл. 18е. (3) В заявленията по ал. 2 се посочват видът и
броят на риболовните уреди. Посочените и разрешените риболовни уреди се маркират в срока по ал. 5.
(4) За маркиране на риболовни уреди и средства се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 17,
ал. 4.
Чл. 73. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006
г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2018 г.)
Който лови риба и други водни организми със забранени риболовни уреди, средства, принадлежности и
приспособления в нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 4, 5 и 7, чл.
36, 37 и чл. 39а, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
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(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.,
изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1
е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от
2000 до 3000 лв.
Чл. 79. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.,
изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно
лице със заповед отнема разрешителното за стопански риболов за срок от една до две години, когато лицето, което притежава разрешителното:
1. не спазва условията на:
а) издаденото удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни
организми, или;
б) специалното разрешително за улов на квотиран вид риба, или;
в) у
 достоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми
със специализиран уред за стопански риболов по
чл. 21;
2. не спазва изискването на чл. 18б, ал. 2;
3. извършва стопански риболов, без да е придобило
право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми;
4. лови риба или други водни организми в периода на
забраната по чл. 32;
5. лови риба или други водни организми със забранени риболовни уреди, средства, принадлежности и
приспособления в нарушение на чл. 35;
6. лови морски бозайници в нарушение на чл. 43;
7. извършва стопански риболов в нарушение на чл.
45, ал. 1 или ал. 3.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния
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кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното
изпълнение.
Чл. 81. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006
г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който съхранява, пренася
или монтира риболовни уреди, средства и приспособления, забранени за извършване на риболов, в нарушение на чл. 45а, се наказва с глоба или имуществена
санкция в размер от 2000 до 3000 лв.
Чл. 81а. (Нов – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Който пренася или
превозва мрежени риболовни уреди и/или технически устройства и съоръжения за улов с електрически
ток в нарушение на чл. 39а, ал. 2 и/или чл. 44, се наказва
с глоба или имуществена санкция в размер от 2000
до 3000 лв.
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Списък на минимално
допустимите
размери за улов на риба
и други водни организми
ЗРА Приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 (Изм. – ДВ, бр. 94/2005 г.,
в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 59/2012 г.)

№

Общоприети и местни наименования и
научно наименование (латински)

Размер /
тегло

А. Сладководни риби
сем. Есетрови (Acipenseridae)*
1.

Чига (Acipenser ruthenus)

50 см*

сем. Пъстървови (Salmonidae)
2.

Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta
fario)

23 см

3.

Македонска пъстърва (Salmo macedonicus)

23 см

4.

Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss/
Salmo gairdneri irideus)

22 см

5.

Сивен (Salvelinus fontinalis)

20 см

сем. Корегонусови (Сoregonidae)
6.

Чудски сиг (Coregonus lavaretus)

22 см

7.

Пелед (Coregonus peled)

20 см

сем. Липанови (Thymallidae)
8.

Липан (Thymallus thymallus)

25 см

сем. Щукови (Еsocidae)
9.

Щука (Esox lucius)

35 см
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сем. Шаранови (Cyprinidae)
10.

Речен кефал (Squalius cephalus)

22 см

11.

Егейски речен кефал (Squalius orpheus)

22 см

12.

Мъздруга (Leuciscus idus)

22 см

13.

Распер (Аspius aspius)

25 см

14.

Лин (Tinca tinca)

20 см

15.

Брияна (облез, уклей) (Chalcalburnus
chalcoides)

20 см

16.

Уклей (Alburnus alburnus)

15 см

17.

Платика (Abramis brama)

20 см

18.

Немски косат (Abramis sapa)

20 см

19.

Чил косат (Abramis ballerus)

25 см

20.

Морунаш (Vimba vimba)

25 см

21.

Маришки морунаш (карабалък) (Vimba
melanops)

20 см

22.

Сабица (Pelecus cultratus)

20 см

23.

Скобар (Chondrostoma nasus)

20 см

24.

Вардарски скобар (Chondrostoma vardarense)

20 см

25.

Бяла мряна (Barbus barbus)

25 см

26.

Черна (балканска) мряна (Barbus petenyi)

17 см

27.

Маришка мряна (Barbus cyclolepis)

17 см

28.

Крайморска мряна (Barbus bergi)

17 см

29.

Шаран (Cyprinus carpio)

30 см

30.

Златиста каракуда (Carassius carassius)

15 см

31.

Сребриста каракуда (Carassius gibelio)

15 см

32.

Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix)

40 см

33.

Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis)

40 см

34.

Бял амур (Ctenopharyngodon idella)

40 см
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35.

Черен амур (Mylopharyngodon piceus)

40 см

сем. Буфалови (Catostomidae)
36.

Буфало (Ictiobus spp.)

30 см

сем. Сомови (Siluridae)
37.

Сом (Silurus glanis)

65 см

сем. Американски сомове (Ictaluridae)
38.

Канален (американски) сом (Ictalurus
punctatus)

25 см

сем. Трескови (Gadidae)
39.

Михалца (Lota lota)

25 см

сем. Костурови (Percidae)
40.

Бяла риба (сулка) (Sander lucioperca/
Stizostedion lucioperca)

45 см

41.

Речен костур (Perca fluviatilis)

12 см

42.

Голяма вретенарка (Zingel zingel)

25 см

Б. Проходни риби
сем. Есетрови (Acipenseridae)*
43.

Моруна (Huso huso)*

180 см

44.

Пъструга (Acipenser stellatus)*

120 см

45.

Руска есетра (Acipenser guеldenstaedti)*

120 см

сем. Речни змиорки (Anguillidae)
46.

Европейска речна змиорка (Anguilla anguilla)

50 см

сем. Селдови (Clupeidae)
47.

Карагьоз, дунавска скумрия (Alosa
immaculata)

22 см

В. Морски риби
сем. Бодливи акули (Squalidae)
48.

Черноморска бодлива акула (Squalus
acanthias)

90 см
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сем. Селдови (Clupeidae)
49.

Цаца (копърка, трицона, шпрот) (Sprattus
sprattus sulinus)

7 см

сем. Хамсиеви (Еngraulidae)
50.

Хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus)

8 см

сем. Зарганови (Belonidae)
51.

Зарган (Belone belone)

25 см

сем. Трескови (Gadidae)
52.

Черноморски меджид (Merlangius merlangus
euxinus)

8 см

сем. Кефалови (Mugilidae)
53.

Морски кефал (Mugil cephalus)

25 см

54.

Кефал пелингас (Mugil soiuy)

30 см

55.

Платерина (Liza aurata)

25 см

56.

Илария (Liza saliens)

22 см

сем. Атеринови (Atherinidae)
57.

Атерина (Atherina spp.)

10 см

сем. Морски костури (Serranidae)
58.

Лаврак (Dicentrachus labrax/Morone labrax)

28 см

сем. Сафридови (Carangidae)
59.

Сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus)

12 см

сем. Смаридови (Centracanthidae)
60.

Смарид (Spicara spp.)

12 см

сем. Барбунови (Mullidae)
61.

Барбуня (Mullus barbatus ponticus)

8 см

62.

Черноморска скумрия (Scomber scombrus)

22 см

63.

Паламуд (Sarda sarda)

28 см

сем. Попчета (Gobiidae)
64.
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Тревно попче (Zosterisessor ophiocephalus)

12 см

65.

Голямоглаво попче
(Neogobius cephalargoides)

12 см

66.

Стронгил (Neogobius melanostomus)

12 см

67.

Лихнус (Mesogobius batrachocephalus)

15 см

68.

Широкоглаво попче (Neogobius euricephalus)

12 см

сем. Калканови (Scophthalmidae)
69.

Калкан (Psetta maxima)

45 см

сем. Писиеви (Pleuronectidae)
70.

Писия (Platichthys flesus luscus)

20 см

Г. Водни животни
клас Земноводни (Amphibia)
71.

Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus)

30 г

клас Ракообразни (Crustacea)
72.

Обикновени скариди (Leander spp.)

5 см

73.

Пясъчна скарида (Crangon sp.)

5 см

74.

Езерен рак (Astacus leptodactylus)

8 см

75.

Пагур (Eriphia verrucosa)

8 см

76.

Обикновен (зелен) крив рак
(Carcinus maenas)

4 см

клас Миди (Bivalvia)
77.

Миди речни, седефки (Unio spp.)

8 см

78.

Миди речни, беззъбки (Anodonta spp.)

10 см

79.

Черна морска мида (Mytilus galloprovincialis)

7 см

80.

Бяла пясъчна мида (Mya arenaria)

2 см

* За видовете от Сем. Есетрови (Acipenseridae) има
наложена забранени за улов: До 1 януари 2021 г. се забранява и пренасянето, превозването и продажбата на есетрови риби и продукти от тях уловени
в българската акватория на река Дунав и Черно
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море. Заповедта не се отнася за риболов, пренасяне, превозване и продажба на тези видове и продукти от тях, отглеждани в специализирани обекти
за аквакултури. При случаен улов, есетровите риби
трябва незабавно да се връщат в съответния
воден обект, от който са уловени (Заповед № РД9/07.01.2016 и № РД09-42/26.01.2016 г. на Министъра за
околната среда и водите и Министъра на земеделието и храните)
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Бележки
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Бележки
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Бележки
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Бележки
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Бележки
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Национален кореспондент за Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство”. Младши експерт, Дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси”, към Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), МЗХГ
телефон: +359 56 876 060
факс: +359 56 876 090
електронна поща: simona.nicheva@iara.government.bg
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)
Бургас 8000
ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1,
телефон: +359 56 876 060,
факс: +359 56 876 090,
електронна поща: office@iara.government.bg
Институт по океанология
Варна 9000, ул. Първи май № 40 ПК 152
телефон: +359 52 370 486
факс: +359 52 370 483
електронна поща: office@io-bas.bg;
„Институт по рибни ресурси – Варна”
Варна 9000, бул. „Приморски“,
телефон: 052/632 065
тел. /факс: 052/632 066
електронна поща: director@ifrvarna;
Интернет страница: http://www.ifrvarna.com
„Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив”
Пловдив 4003
ул. „Васил Левски“ № 248
тел.: +359 32 956 033;
GSM: +359 899 783 611;
електронна поща irаplv@yahoo.com; irаplv@abv.bg;
интернет страница: http://ira-plovdiv.com

Проектът LENA е съфинансиран от ЕФРР и ИПП II.

LENA

ПАРТНЬОРСТВО

Контакт
WWF Bulgaria
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19Б, София 1612, България
тeл. +359 2 950 50 40
www.wwf.bg
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/lena
https://www.facebook.com/lenadanube/
https://twitter.com/lenadanube

