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І. Въведение.
Разработването на Национална програма за опазване, възстановяване и
подпомагане устойчивото развитие на рибните ресурси (за краткост в текста Националната програма) е заложено в Националния стратегически план за
рибарството и аквакултурите, Националната програма за рибарство и аквакултури и
в националната нормативна уредба за рибарския сектор.
Националната програма включва общи мерки за опазване, възстановяване и
защита на ресурсите и е основа за разработването на годишните програми за
подпомагане на устойчивото развитие на рибните популации и научноизследователските дейности, осигуряващи ефективното управление на рибните
ресурси.
ІІ. Обща характеристика на водните обекти на територията на Република
България.
Република България е относително бедна на водни ресурси в сравнение с
повечето европейски държави. Климатичните условия, геоложкия строеж и
разнообразият земен релеф, определят разпределението и гъстотата на речната
мрежа. Малката територия на страната ни и непосредствената й близост до р.
Дунав и Черно море, заедно с положението на Стара планина и близостта и до
Егейско море са предпоставка за образуване на къси речни артерии и малки речни
системи. Сладководните водни обекти на територията на България са реките,
естествените езера, язовирите, баластриери, рибовъдните стопанства и р. Дунав.
Общата дължина на вътрешните за страната реки е 20 231 км с водна
повърхност около 15 000 хектара. Беломорският (Егейски) басейн покрива южната
част на страната и представлява около 42 % от територията на България. Големите
водосбори в този басейн са на р. Марица, р. Арда, р. Тунджа, р. Места и р. Струма.
Дунавският басейн покрива северната част на страната и е с площ около 43 % от
общата площ на България. Големите реки вливащи се в р. Дунав са Искър, Лом,
Огоста, Вит, Осъм и Янтра. Черноморският басейн покрива източната част от
страната и представлява приблизително 15 % територията на България. По-големи
реки вливащи се директно в Черно море са Батовска, Девненска, Провадийска,
Камчия, Факийска, Русокастренска, Ропотамо, Дяволска, Велека и Резовска.
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Характерни за повечето български реки са големите колебания на водното
им ниво и поройният характер през пролетта в горните им течения. Реките по
течението си, в зависимост от условията и видовият състав, условно се разделят на
пъстървова, пъстървово-мрянова, мрянова и шаранова зона, като границите между
отделните зони са размити. Реките на територията на България се обитават от
повече от 50 вида и подвида риби. Те имат основно значение за любителския
риболов, практикуван от над 120 000 български граждани.
Дължината на р. Дунав в границите на България е 471 км и е най-голямата
река в България като се явява граница с Румъния. Река Дунав се отличава с найбогатата ихтиофауна в Европа (около 85 вида). Българският участък се обитава от
около 65 вида риба. Река Дунав има важно значение за любителския и стопанския
риболов в страната и е единствената плавателна наша река.
Високопланинските езера в България са предимно малки по площ, и не се
отличават с богата обща биомаса, в това число и ихтиофауна. Обитавани са от
типични високопланински видове. Повечето от високопланинските ни езера попадат
в защитени територии, като режима на достъп и риболов се определя от
управлението на съответната територия и само в някои от тях е разрешен
любителски риболов.
Останалите естествени езера се намират в равнините: повечето са край
Черно море – Бургаско, Варненско, Шабленско, Дуранкулак и др.; край Дунав –
Сребърна; няколко малки езера има и във вътрешността на страната. При големи
засушавания крайморските езера се осоляват. Те се отличават с топли води, с
богата хранителна база и ихтиофауна. Част от тях попадат в защитени територии.
Естествените езера имат значение основно за любителския риболов.
Големите държавни язовири (около 250, с обща водна повърхност 29 452
хектара) се използват комплексно – за напояване, енергодобив, като рибостопански
обекти, като зони за отдих и др. Това многоцелево използване, обуславя големите
колебания на водните нива и поради това понякога възникват неблагоприятни
условия за водните организми и конфликт на интересите на различните ползватели
на водоемите. В тях са дефинирани зони за аквакултури, стопански и любителски
риболов. Големите и стопански значими язовири (51 на брой според дефиницията в
Закона за водите) се използват предимно за любителски риболов и развитие на
аквакултури в садкови установки. Малките и средно големи язовири се използват за
стопански риболов, отглеждане на аквакултури и любителски риболов.
Законът за рибарството и аквакултурите (ЗРА) регламентира в язовирите
публична държавна собственост (51 на брой) да не се извършва стопански риболов.
Те се ползват от любителите риболовци и лицата, отглеждащи аквакултури. От
всички 214 държавни язовира, 114 са с предназначение за любителски риболов.
Общата водна повърхност на язовирите в България е 63 664 хектара. Общата
водна площ на язовирите за любителски риболов е 40 050 хектара.
Съгласно принципите на Общата европейска политика в областта на
рибарството (ОПР) с цел поддържане на равновесие във водните екосистеми се
налага дефинирането на отговорна управленска политика и въвеждането на
критерии за поддръжка и гарантиране опазването, рационалното използване и
стабилността на рибните популации.
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ІІІ. Състояние на околната среда и водите.
Качеството на водите в България се определя от антропогенното
въздействие от различни източници: точкови (промишлени предприятия, селища,
животновъдни ферми и др.) и дифузни източници на замърсяване
(нерегламентирани сметища и др.). Влияние върху качеството оказват и други
фактори като промени във водния режим, самопречиствателната способност на
водните екосистеми, обезлесяването и др. Водоемите и реките във вътрешността
на страната ни са съхранени в екологично отношение, особено горните и средни
течения на реките и планинските езера и язовири, където антропогенното
въздейстие е минимално. Преди 1990 година значително бяха замърсени част от
долните течения на наши реки и някои от язовирите. Заради икономическата криза
през 90-те години при прехода към пазарна икономика, замърсяванията от
индустрията на наши реки и язовири бяха преустановени и те започнаха да се
възстановяват постепенно. Изграждането на пречиствателни станции за битови
отпадни води също допринесе за подобряване на състоянието на замърсените
участъци.
Наблюдава се подобрение в екологичното състояние на водите на р. Дунав
през последното десетилетие, но то продължава да буди тревога. Реката е
замърсена с химически вещества, тежки метали, нефтопродукти, пестициди, както и
органично и микробиологично замърсяване. Продължават да се наблюдават
залпови индустриални замърсявания и с нефтопродукти във водосборния басейн
на р. Дунав. Дългосрочната прогноза за състоянието на р. Дунав е намаляване на
общото й замърсяване.
От съществено значение за екологичното състояние и за опазването на
водните биоресурси е предотвратяването на замърсяването на реките и
управлението им като устойчив ресурс за човешките дейности. Важно е да се
възползваме от настоящата ситуация на относително добро екологично състояние
на околната среда и водите в България и при развитието на индустрията, при
мащабното строителство в страната ни и особено по крайбрежието и курортите ни,
при процесите на урбанизация да опазим природата си чиста. С внимание трябва
да подхождаме и към изграждането на хидротехнически съоръжения по реките
(ВЕЦ-ове, баражи и др.), към добива на инертни материали, при отклоняването на
води и поддържането на минимален воден отток и прочие.
ІV. Състояние на рибните запаси във вътрешните водоеми и р. Дунав.
Особеното геологично минало и географското положение на България са
обусловили формирането на сравнително богато видово разнообразие на водните
организми. В нея се срещат значителен брой ендемични видове, характерни само
за нашите или на Балканския полуостров водоеми. Ето защо в днешно време
опазването на генетичния фонд и естествените рибни популации у нас придобиват
все по-голямо значение в национален, регионален и дори в глобален мащаб.
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1. Състояние на рибните популации.
Съвременната ихтиофауна на България е съставена от над 204 вида риби, от
които 154 населяват постоянно или временно сладките и бракични води – реки,
езера, блата и изкуствени водоеми.
Въпреки многобройните ихтиологични изследвания в българските реки и
езера (вкл. язовири), повечето от данните са от еднократни наблюдения, които при
това са извършвани преди 2000 г. За повечето вътрешни реки и за почти всички
големи язовири липсва достатъчно информация, която би позволила да се оцени
актуалното състояние на ихтиофауната, с оглед изискванията на националните и
европейските нормативни документи за устойчивото управление на природните
ресурси, опазването на биологичното разнообразие и подобряването на
екологичното състояние на водите.
Липсва и достатъчно пълна информация за състоянието на популациите на
повечето видове с природозащитно и стопанско (включително и за любителския
риболов) значение в мащабите на страната. Изключение правят някои водни обекти
(язовири, р. Дунав), в които се извършва стопански риболов и, съответно, се
предоставя информация за уловите, съгласно изискванията на ЗРА).
В повечето водни обекти обаче, измененията в структурата на рибните
съобщества и състоянието на запасите могат да бъдат оценявани само по косвени
признаци и на базата на информация с несигурна достоверност.
Независимо от очевидния недостиг на научни данни, анализът на достъпната
информация позволява да се очертаят редица неблагоприятни промени в
качествените и количествените параметри на рибните съобщества през последните
години. Наблюдава се общо намаляване на уловите, особено силно изразено при
видовете с висока значимост от гледна точка на любителския и стопанския риболов
(в язовирите – бяла риба, сом, шаран; в реките – речна пъстърва).
В много водни обекти освен промени в състоянието на рибните ресурси в
качествено и количествено отношение, има промени и в съотношението между
отделните видове и във възрастовата структура на популациите. В редица язовири
има данни за влошена трофична структура на рибните съобщества с твърде нисък
относителен дял на хищните спрямо мирните риби, което е един от признаците за
нарушено екологично състояние и води до влошаване на качествата на водата. Има
видове като дивият шаран, които практически са изместени в нашите водоеми от
различни културни породи шаран, отглеждани в рибовъдни стопанства. Други
видове са със силно намалени запаси или са включени в Червената книга на
България (1985 г.) като застрашени или изчезнали.
Популациите на най-ценните и важни за риболова видове риба в р. Дунав са
изключително нестабилни, поради което не може да бъде гарантиран, нито
предварително да се планира техния улов. Някои естрови видове като шип
(Acipenser nudiventris) и атлантическа есетра (Acipenser sturio) вече не се срещат в
реката (включени са в Червената книга на България, като застрашени видове и
уловът им е забранен). Популациите на останалите есетрови видове и особено на
моруната са със силно намалени запаси и са необходими специални и спешни
мерки за да се опазят.
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Това негативно развитие на състоянието на рибните запаси води до промени в
режимите на риболов, както по отношение на отделни видове, така и по отношение
на отделни водни обекти. За да се компенсира влошеното състояние на запасите е
неоходимо да се предприемат комплекс от мерки от отговорните държавни
институции, съвместно с научно-изследователските и неправителствените
организации за възстановяване и подкрепа на рибните популации. Същевременно
трябва да се развива производството на аквакултури в тези водни обекти,
включително на зарибителен материал за подпомагане на естествените популации.
2. Причини за влошеното състоянието на запасите от риба и други водни
организми в страната.
Основните причини за неблагоприятните тенденции в развитието на
сладководните ихтиоценози в българските води през последните години са:
9
Прекомерно изземване на рибните и нерибни ресурси от регламентиран и
нерегламентиран риболов;
9
Промени в местообитанията и/или прекъсване на миграционните пътища;
9
Замърсяване на водите;
9
Промени в хидрологичния режим на реките, вследствие на изграждането
на хидротехнически съоръжения и глобалните климатични промени;
9
недостатъчни научни изследвания за състоянието на рибните ресурси и
използването на резултатите от тях при управлението им.
9
естественото възпроизводство на живите водни ресурси не е достатъчно
за поддържане на оптималните запаси във водоемите при условията на интензивен
риболов;
9
Недостатъчно целево финансиране за извършване на мероприятия за
поддържане на устойчивото развитие на рибните и нерибни живи ресурси във
вътрешните водоеми, река Дунав и Черно море и последващ мониторинг.
V. Опазване на видовете и местообитанията им.
1. Защитени зони.
Броят на защитените територии в България (по Закона за защитените
територии) е 868, с обща площ 545 724 ха, което представлява 4,9% от територията
на страната. Защитените територии са разпределени в следните категории:
национални паркове – 3, резервати – 55, природни паркове – 10, природни
забележителности – 346, защитени местности – 419, поддържани резервати – 35.
Най-голям относителен дял заемат природните паркове – 45%, следвани от
националните паркове – 27.6% и резерватите – 14.1%. Най-малък е делът на
поддържаните резервати – 0.8%. Съществуващите защитени територии имат
висока природозащитна стойност. Като цяло се наблюдава тенденция към
увеличаване на броя и площа на защитените територии. Строго защитените
територии, включващи резервати, национални паркове и поддържани резервати са
2.1% от територията на страната.
Съгласно Закона за биологичното разнообразие в страната се обявяват
защитени зони като част от националната екологична мрежа. Това са места от
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територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за
наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове,
и типове природни местообитания. Списъците с природните местообитания и
видовете, за чиито местообитания се обявяват защитени зони са изброени в
приложения 1 и 2 на ЗБР. Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от
защитени територии, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните
и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните
международни договорености в областта на опазването на околната среда и
биологичното разнообразие. Местата, попадащи в екологичната мрежа се
определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда
Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 79/409/ЕЕС съхранение на
дивите птици. Увеличава се броят на защитените зани по Натура 2000, като
понастоящем те обхващат около 30% от територията на страната.
Някои водоеми, които са защитени зони по Директивата за местообитанията
са: от комплексните и значими язовири – Ал. Стамболийски, Голям беглик,
Ивайловград, част от яз. Кърджали, Студен кладенец, част от яз. Тополница, Хр.
Смирненски, Ясна поляна; много реки или части от тях – Места, Въча, Стряма,
Марица, Сълзлийка, Тунджа, Блатница и др.
Водоеми, които са защитени зони по Директивата за птиците са: от
комплексните и значими язовири – Горни Дъбник, Сопот, Тича, Цонево, Порой,
Малко Шарково, Розов кладенец, Жребчево, Овчарица, Студен кладенец,
Ивайловград, Пясъчник, Голям беглик, Широка поляна, част от яз. Кърджали;
крайморски и крайдунавски езера – Сребърна, Мандра - Пода, Дуранкулашко,
Шабленско, Атанасовско, Бургаско, Варненско - Белославско; реки или части от тях
– Ропотамо, Хърсовска, Суха река, рибарници – Мечка, Хаджи Димитрово, Орсоя и
други водни обекти.
2. Защитени видове.
В Червената книга на Р.България са включени 24 вида кръглоусти и риби (том
2, животни, 1985 г.). В новата Червена книга на България (под печат) са включени
общо 60 вида кръглоусти и риби със следния статус: 4 вида изчезнали (ЕХ); 13 вида
критично застрашени (CR); 14 вида застрашени (EN); 19 вида уязвими (VU); 10
вида, за които няма достатъчно данни (DD).
Застрашеността на тези видове предполага предприемане на адекватни мерки
за защитата и запазването на популациите им. Защитата и устойчивата
експлоатация на разнообразните биологични ресурси са формулирани в три
основни закона (Закон за защитените територии, Закон за лечебните растения и
Закон за биологичното разнообразие), както и в подзаконови нормативни актове.
Защитените видове в приложение № 3 на Закона за биологичното
разнообразие в България са: Немска есетра (Acipenser sturio), Резовски карагьоз
(Alosa bulgarica), Малка дунавска скумрия (Alosa nordmani), Блеч (Alosa maeotica),
Карагьоз (Alosa pontica), Распер (Aspius aspius), Черна (балканска) мряна (Barbus
petenyi), Главоч (Cottus gobio), Белопера кротушка (Romanogobio albipinnatus),
Малка кротушка (Romanogobio uranoscopus), Ивичест бибан (Gymnocephalus
schraetzer), Виюн (Misgurnus fossilis), Горчивка (Rhodeus amarus), Балкански щипок
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(Sabanejewia balcanica), Дунавски (Български) щипок (Sabanejewia bulgarica), Малка
вретенарка (Zingel streber).
Основен проблем е, че списъка с видовете включени в Червената книга е от
1985 година, а до сега картината значително се е променила. В нея са включени
видове, който са широко разпространени у нас и не би трябвало да присъстват там,
а същевремнно отсъстват видове, който са със силно намалена численост на
популациите им или се срещат изключително рядко и трябва да намерят място в
Червената книга. Видовият състав, включен в книгата е необходимо да се
актуализира. Актуализирането на Червената книга на Р. България неминуемо ще
рефлектира и върху нормативната уредба, за да се осигурят адекватни мерки за
защита и запазването на включените видове в нея.
Всички есетрови видове риба са включени в Анекс II на Конвенцията за
международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).
С цел да въведат процедурите на CITES, общите правила за запазване на
есетровите видове са залегнали в Закона за биологичното разнообразие. Съгласно
Закона за биологичното разнообразие, Министерството на околната среда и водите
и Министерството на земеделието и храните изготвят Заповед за въвеждане на
режими и условия за опазване и регулирано ползване на есетровите видове риба.
Заповедта регулира квотите за улов, както и условията за преработка, маркетинг и
транспортиране на рибата. Заповедта регулира и търговията с черен хайвер на
вътрешния пазар, като въвежда системата на CITES за идентификация на
продуктите.
България е предприела съответните мерки за въвеждане на мораториум за
защита на есетровите видове риба, но изостава значително от Румъния, която вече
въведе 10 годишна забрана за улов на есетрови видове. Рибните ресурси в р.
Дунав трябва да бъдат строго наблюдавани и защитавани посредством комплексни
мерки от страна на граничещите държавите за опазване на застрашените
популации. Предвижда се създаването на общ План за действие между България,
Румъния, Украйна и Сърбия за установяване на рестриктивни мерки за опазването
на застрашените видове в региона.
3. Биоразнообразие.
България има богато видово разнообразие от водни организми със значителен
брой ендемични видове, характерни само за нашите или на Балканския полуостров
водоеми. Увеличаването и поддържането на устойчиво биологично разнообразие и
равновесие и подпомагането за формиране на стабилни популации е изключително
важно.
Въпреки, че нормативно е уреден начина на внос и интродуциране на видове в
България, практическият контрол в този аспект почти липсва. Това се потвърждава
и от случаи като: описан наскоро нов вид (Silurus aristotelis) за ихтиофауната на
страната ни, за който не е ясно как се е появил в наши водни обекти; неофициална
информация за извършен внос на Речна пъстърва (Salmo trutta fario) от европейска
страна, поява на нови за ихтиофауната ни видове и т.н. Това крие опасност от
“замърсяване” на генофонда на местните видове със природозащитна значимост.
Според непубликувани съвместни проучвания на наши и чужди изследователи има
данни, че към вида Речна (Балканска) пъстърва в България, всъщност се отнасят 2
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вида – Македонска пъстърва (Salmo macedonicus) – за реките от Беломорския
басейн и Балканска пъстърва (Salmo fario) – за реките от Дунавския басейн. И двата
вида се различават (генетично) от аналогичните в Централна и Северо-Западна
Европа. В самата река Дунав и някои черноморски притоци (Велека, Резовска) се
среща Черноморската пъстърва (Salmo labrax). На лице е и вероятността за
разпространение на патогенни организми или интродуциране на нежелани видове
безгръбначни животни, които да доведат до негативно въздействие върху местните
видове риби, включително и върху такива с висок консервационен статус.
VІ. Състояние на любителския риболов.
Любителският риболов е традиционно и популярно занимание в България.
През 2007 година у нас има над 140 000 регистрирани любители-въдичари, които
практикуват риболов в свободното си време, като броят им се увеличава с всяка
изминала година. Любителският риболов е позволен за лица, притежаващи билет за
любителски риболов, освен при извършването на такъв във водите на Черно море.
Освен ползватели на язовири за стопански риболов, производители на аквакултури
също са се ориентирали към предлагане на платен любителски риболов. През 90-те
години броят на любителите риболовци с риболовен билет драстично се понижава
до 20 000, но без да намалява броят на рибарите, които действително практикуват
това занимание. Този безконтролен риболов, както и бракониерството с мрежени
уреди и пособия за електроулов е довел до изтощаване на рибните запаси.
В България има традиции в организирания характер на любителския риболов.
Но от 90-те години до сега сътрудничеството между държавните институции и
неправителствените организации не е на необходимото ниво, въпреки че през
последните няколко години се наблюдават положителни тенденции в развитието на
тези връзки. Причините за лошото взаимодействие са много, като част от тях се
отнасят до държавните структури, които продължават да подценяват
неправителствените организации и да не се съобразяват с нарастващата роля на
тези организации в съвременните условия. От друга страна част от
неправителствените организации все още не са намерили своето място в новите
пазарни условия, продължават да са в пасивна позиция и да очакват държавните
институции не само сами да се справят с опазването на живите водни ресурси, но и
с адиминистративни мерки да осигурят тяхното съществуване, независимо дали те
развиват обществено полезни дейности или не.
Любителският риболов е обект на специално внимание от страна на
държавните институции. От 2006 г. е въведен и по-гъвкав режим по отношение
срока на валидност на билетите за любителски риболов чрез издаването на
седмични, месечни, шестмесечни и годишни билети. Чрез промените в ЗРА през
2008 година са направени стъпки за привличането на неправителствените
организации на любители-риболовци в стопанисването на водните обекти.
Обемът на уловите при любителски риболов не бива да се подценява. Той
оказва влияние върху състоянието на пъстървовите запаси и върху популациите на
стопански значимите видове риби в някои големи язовири. Въпреки, че не
разполагаме с официални статистически данни, според експертни оценки законните
улови на риба от регистрирани любители-риболовци, достигат 3 000-4 000 тона
годишно. Аналогични количества риба, се улавят допълнително и при
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нерегламентиран риболов, т.е. от порядъка на 3 000 т. Следователно общото
количество от около 6 000-7 000 тона не е за пренебрегване и съставлява около 2025% от цялото производство на риба в България (стопански риболов в Черно море,
р. Дунав и вътрешните водоеми, и производството на аквакултури). На първо място
трябва да се постави въпросът за въвеждането на по-строги законови и
организационни мерки, за да се спре бракониерството. Любителите-риболовци са
заинтересовани да работят в сътрудничество с държавните органи и с
производителите на аквакултури, за да се осигури по-добре организиран процес за
опазване на рибните ресурси, чрез ефективни мероприятия, подпомагащи
възстановяването на тези ресурси. Необходимо е да се въведе и работеща
методика за отчитане на уловите при извършване на любителски риболов.
VІІ. Научно-изследователска дейност.
Въпреки многобройните ихтиологични изследвания извършени във
вътрешните водни обекти на страната ни, повечето от тях са от еднократни
наблюдения, които са извършвани преди 2000 г., ограничени са до определяне
качествени параметри и не предоставят данни за състоянието на запасите на
видовете. Малкото изследвания обхващащи и количествени параметри, и носещи
информация за състоянието на рибните запаси са с двадесетгодишна давност.
Така, че липсва достатъчно информация, която би позволила да се оцени
актуалното състояние на ихтиофауната в нашите реки, язовири и езера. Липсва и
достатъчно пълна информация за състоянието на популациите на повечето видове
с природозащитно и стопанско значение.
За развитието на научно-изследователската дейност в областта на
рибарството, за сега няма разработена цялостна дългосрочна стратегия. Въпреки
това научните звена разработват отделни теми в зависимост от финансовите си
ресурси. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) според
възможностите си подкрепя научни изследвания, като резултати от тях се
използват при управлението на устойчивата експлоатация на рибните и други водни
ресурси, съгласно Общата политика в областта на рибарството на ЕС. Амбицията
на ИАРА е тази подкрепа да се разширява непрекъснато.
VІІІ. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT
анализ).
Основните предимства са свързани със съхранената ни природа и относително
чистите води, подобреното качество на водите през последните години, традициите
в опазването на рибните ни ресурси и научно-изследователската дейност.
Основните недостатъци се свързват с неефективният контрол от държавните
органи на нерегламентирания риболов, ограничени финансови ресурси за научни
изследвания и за подпомагане и опазване на рибните ресурси, ниско ниво на
сътрудничество между държавните институции и неправителствените организации.
Основните възможности за опазване на рибните ни ресурси са разработване и
реализация на програми, подпомагащи устойчивото развитие на ихтиоценозите,
извършване на научни изследвания и използване на получените резултати от тях
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при управлението на рибните ресурси и подобряване взаимодействието между
държавните
институции,
неправителствените
организации
и
научноизследователските структури.
Основните рискове са свързани със замърсяването на околната среда,
промени в хидрологичния режим на водните обекти, продължаване на тенденциите
на намаляване на рибните ресурси и промени на местообитанията им, лошо
управление на рибните ресурси и недостатъчни финансови ресурси.
Предимства:
1. Относително чиста околна среда и води;
2. Подобрено качество на водите през
последните години;
3. Относително съхранени рибни ресурси;
4. Наличие на сухоземен и воден контрол от
държавните органи по отношение на
нерегламентирания риболов;
5. Традиции в опазването и подпомагането на
устойчивото развитие на рибните популации,
вкл. и зарибявания;
6. Традиции в научно-изследователската
дейност и обучението;
7. Развита нормативна уредба по отношение
опазването живите водни ресурси и техните
местообитания и регламентацията на
режимите на риболов;
8. Добри традиции в организирания любителски
риболов;
9. Добри традиции и опит при развъждането на
риба.

Възможности:
1. Подобряване състоянието на околната среда
и водите с въвеждане на принципа
„Замърсителят плаща”;
2. Разработване и реализация на програми
подпомагащи устойчивото развитие на
ихтиоценозите;
3. Извършване на научни изследвания и
използване на получените резултати от тях
при управлението на рибните ресурси;
4. Мониторинг по време на изпълнението на
програмите за подпомагане на дивите
популации и последващ контрол за
резултатите от реализацията им;
5. Проучвания върху генофонда на целеви
видове;
6. Въвеждане забрани за риболов на видове
със силно намалени запаси до
възстановяването им;
7. Подобряване взаимодействието между
държавните институции, неправителствените
организации и научно-изследователските
структури;

Недостатъци:
1. Прекомерно изземване на рибните и нерибни
ресурси от регламентиран и нерегламентиран
риболов;
2. Неефективен контрол от държавните органи по
отношение на нерегламентирания риболов;
3. Промени в местообитанията и/или прекъсване
на миграционните пътища;
4. Продължаващо замърсяване на отделни
водоеми и участъци от реките;
5. Недостатъчни научни изследвания за
състоянието на рибните ресурси и
използването на резултатите от тях при
управлението им;
6. Недостатъчно използване на
висококвалифицираните научни експерти в
областта на ихтиологията и хидробиологията;
7. Недостатъчни финансови средства за
подпомагане на устойчивото развитие на
рибните ресурси и научни изследвания;
8. Недостатъчно взаимодействие между
държавните структури, научните звена и
неправителствените организации;
9. липса на данни с достатъчно висока степен на
достоверност за уловите от любителски
риболов.
Рискове:
1. Замърсяване на околната среда и
водите(вътрешни водни обекти и р. Дунав);
2. Промени в хидрологичния режим на водните
обекти, вследствие на глобалните климатични
промени;
3. Намаляване на естествените рибни ресурси
вследствие на (ниското ниво на контрол,
увеличаването на нерегламентирания риболов
и лошото им управление са заплаха за
устойчивостта на запасите);
4. Нарушения на местообитания и/или
прекъсване на миграционни пътища;
5. Възможност някои видове да са обект на
прекомерен улов;
6. Конфликт на специфичните нужди на
ползвателите при експлоатацията на водните
ресурси при водни обекти с комплексно
използване (за напояване, за
електропроизводство и др.) и поддържането на
оптимални условия за живот на водните
организми;
7. Непредвидими последици от интродукцията на
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екзотични видови риби;
8. Делегиране на част от правомощията от
8. Недостатъчно финансиране за реализацията
държавните структури към
на програмите за научни изследвания и
неправителствените организации по
подпомагане устойчивото развитиетие на
отношение на контрола и стопанисването на
рибните ресурси;
водоеми;
9. Улов на редки и застрашени видове;
9. Ефиктивно използване на наличните
10. Възможност за пренасяне на нежелани видове
финансови ресурси;
риба, свободноживеещи безгръбначни
10. Развитие на производството на аквакултури,
животни, представляващи потенциална
което ще намали риболовната преса върху
опасност за местните екосистеми и
естествените популации;
11. Създаване на маточни стада в рибовъдни
причинители на заболявания по рибите при
стопанства от видове и с произход,
извършване на зарибявания;
11. Развитието на държавната политика за
подходящи за подпомагане развитието на
опазването на рибните ресурси е в началото
дивите популации;
си.
12. Разработване на статегия за научноизследователска дейност, необходима на
сектора;
13. Неправителствените организации да работят
за изграждането на екологично мислене у
своите членове, да ги обучават по отношение
опазването на рибните ресурси и поддържат
високо ниво на информираност у тях.
14. Изграждане система за набиране и
верифициране данни за уловите от
любителския риболов.

ІХ. Цели на Националната програма за подпомагане устойчивото развитие на
рибните ресурси.
Основна цел на Националната програма е да осигури устойчиво развитие на
рибните ресурси, възстановяване и опазване на биологичното равновесие и
обогатяване на разнообразието на рибните ресурси във водните екосистеми.
Националната програма за подпомагане устойчивото развитие на рибните
ресурси включва основни мерки за опазване и защита на ресурсите и конкретни
стъпки и действия за подпомагане на този процес посредством ежегодните планове
за зарибяване и други дейности за подпомагане на устойчивото развитие на
рибните ресурси и за научни изследвания. Основната цел на Националната
програма е защита и поддържане на стабилност на популациите на риби и други
водни организми в естествените и изкуствени водни басейни.
Приоритетна задача на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е
осъществяване на дейности по управлението и опазването на рибните ресурси във
вътрешните водоеми и р. Дунав чрез осъществяване на мероприятия за
подпомагане на устойчивото развитие на рибните популации и другите водни
организми и в частност извършването на зарибяване с цел:
9
Възстановяване и поддържане на естествените ресурси от водни
организми, чрез подпомагане възпроизводството на застрашените и местните
видове с намалени запаси, във водоемите на страната;
9
Опазване на биологичното разнообразие на българската ихтиофауна и
другите водни организми, както и техните местообитания, съобразено със Закона за
биологичното разнообразие и Закона за защитените територии;
9
Повишаване числеността и биомасата на видовете с висока стопанска и
консервационна стойност;
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9
Намаляване числеността на видовете с ниска стопанска и консервационна
стойност във водоемите, чрез внасяне на хищни риби;
9
Подобряване на възрастовата структура на популациите;
9
Зарибяване с видове, чрез които могат да се решат конкретни проблеми и
задачи (напр.: черен амур за ограничаване разпространението на мидата-зебра
(Dreissena polymorpha); корегонусови риби за пълното използуване хранителната
база на водоемите и др.);
9
Намаляване на негативните последици от антропогенното въздействие
върху екосистемите.
Х. Стратегия за постигане целите на Националната програма за подпомагане
устойчивото развитие на рибните ресурси.
1. Основни принципи,
Националната програма.

които

ще

се

спазват

при

реализацията

на

В Националната програма за опазване, възстановяване и подпомагане на
устойчивото развитие на рибните популации и другите водни организми и техните
местообитания ще се спазват принципите:
9
Внимателна оценка на потенциалните въздействия върху екосистемите от
провежданите мероприятия за подпомагане рибните ресурси.
9
Изследване на състоянието на рибните запаси във водоемите и
резултатите от тях да са определящи за необходимите действия за подпомагане на
развитието на рибните популации.
9
Проследяване ефекта от зарибяванията и другите мероприятия.
9
При зарибяване, зарибителния материал да е с генетичен произход от
същия регион, в който се зарибява.
9
Актуална информация за динамиката на рибните запаси в течащите и
стоящите води.
9
Специално внимание за застрашените от изчезване видове, както и да се
търсят пътища за възстановяване на изчезнали такива от нашите водоеми.
9
Развитие на партньорски отношения между държавните институции,
научно-изследователските
звена,
неправителствените
организации
и
организациите на производителите по отношение на управлението и опазването
водните популации.
9
Трансгранично сътрудничество с останалите дунавски страни и основно с
Румъния при опазването на живите водни ресурси в река Дунав.
2. Приоритети на Националната програма.
Основната причина, която налага ускоряване на реализацията на
Националната програма е влошеното състояние на рибните запаси в реките,
естествените езера и язовирите в България. За поддържане на оптималните запаси
във водоемите при условията на интензивен риболов не е достатъчно единствено
естественото възпроизводство на живите водни ресурси. В този аспект ИАРА
приоритетно ще работи в две направления:
9
подобряване на контрола по отношение на нерегламентирания риболов,
на използването на непозволени средства за риболов и ограничаването на
неправомерното изземване на естествени ресурси от водоемите (включително
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съвместни действия и подобряване координацията с Държавна агенция по горите и
неправителствените организации);
9
извършване на зарибявания и други мероприятия за подпомагане и
поддържане на стабилни популациите на риба и други водни организми,
съобразени с резултатите от научните изследвания за тяхното състояние.
Успоредно с тези две направления приоритет ще бъдат и ще стартират научни
изследвания за определяне състоянието на рибните ресурси като видов състав,
численост, биомаса, възрастов състав, темп на нарастване, плодовитост и т.н. във
вътрешни водоеми и р. Дунав. Ще продължи изграждането на ДНК банка за
местните популации като усилията ще бъдат съсредоточени върху сем. Пъстървови
и сем. Есетрови и впоследствие ще се разшири обхвата й и за други семейства.
Разбира се тези изследвания не могат да обхванат всички български течащи и
стоящи водни обекти в рамките на няколко години. Но е необходимо да се започне
изграждането на база данни като резултат от тези научни изследвания. На базата
на тази информация ще се определят необходимите дейности като зарибявания и
други мероприятия за поддържане на рибните запаси, включително определянето
впоследствие на резултатите и ефекта от реализацията им. Извършването на тези
научни изследвания е от значение и за недопускането на отрицателни въздействия
върху биологичното разнообразие. Провеждането на тези изследвания (съгласно
чл. 53, ал. 2, т. 4 от ЗРА до 5 на сто от приходите постъпили от таксите за издаване
на билети за любителски риболов се изразходват за извършване на научноприложни изследвания, свързани с изучаването на състоянието на рибните ресурси
във водите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА) ще бъде предпоставка за ефективното
използване на финансовите ресурси определени за тази цел (съгласно чл. 53, ал. 2,
т. 3 от ЗРА 25 на сто от приходите постъпили от таксите за издаване на билети за
любителски риболов се изразходват за разселване на носители на генетичен
материал и за финансиране на рибностопански мероприятия).
Присъствието и участието на медиите и неправителствените организации в
тези процеси, ще допринесе за повишаване на нивото на контрол и ще осигури
необходимата прозрачност при реализацията на Националната програма.
3. Основни дейности.
Основна дейност ще продължат да бъдат зарибяванията, но поставени на
нова основа като се извършват в тясна връзка с резултатите от научни изследвания
за определяне динамиката на рибните запаси във водоемите и се извърши
проследяване на ефекта от реализацията им. Същевременно ще се държи сметка
за опазване на популацииите от генетични “замърсявания“ и от потенциалните
въздействия върху екосистемите по отношение на здравословен статус, видове с
висока консервационна стойност и т.н.
При осъществяване на Националната програма за подпомагането устойчивото
развитие на водните организми и в частност на рибните ресурси, усилията няма да
се съсредоточават само върху зарибявания, а ще бъдат ориентирани и към други
мероприятия, като:
9
доотглеждането на рибки при естествени условия;
9
подпомагане размножаването на рибите и създаване предпоставки за
повишаване оцеляемостта на хайвер и личинки (залагане на изкуствени
мръстилища);
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9
подобряване местообитанията на видовете (рибни прагове, изграждане
укрития и др.);
9
прехвърляне на полово зрели екземпляри от водеми с добро състояние
на популациите в такива, където популациите на същия вид са с подкопани запаси
или въобще са ликвидирани;
9
“отпушване” на миграционни пътища (изграждане на рибни проходи на
бентове и др.);
9
улов на полово зрели екземпляри за създаване на маточни стада от
местни видове за осигуряване на необходимият зарибителен материал при
реализацията на Националната програма;
9
почистване и възстановяване на замърсени водни обекти от отпадъци,
както и на териториите около тях;
9
мерки за осигуряване на минимален отток в реките, засегнати от
съществуващи и новостроящи се МВЕЦ или други съоражения отклоняващи води
от речните корита.
Много е важно да се създадат условия за подпомагане на размножителния
процес на местните видове риби. Ежегодно да се определя оптималния период на
забрана за риболов през размножителния период на пролетно-лятно
размножаващите се видове риби и да бъде засилен контрола на водоемите,
особено в зоните на размножаване /мръстилищата/ през забранените периоди.
През размножителния период на пролетно-лятно размножаващите се видове риби е
необходимо поддържане на постоянно водно ниво в големите язовири в страната
от собствениците и лицата стопанисващи водноелектрически съоръжения, бентове
и прагове, съгласно чл. 44в от ЗРА като се засили контрола по спазването му.
Важно е да се засили контрола и по отношение минималните водни количества
оставащи в реките след водноелектрическите съоражения, бентове, водохващания
и др., особено през летният период на маловодие. Необходимо е да се подобрява
постоянно координацията на ИАРА с МОСВ и другите отговорни ведомства от една
страна и на държавните институции и неправителствените организации от друга
при определянето забранителните периоди, спазването им и вземането на
съответните мерки и управленски решения при маловодие. Контролът по
отношение добива на инертни материали от водните обекти също трябва да бъде
засилен.
Ще бъдат разширени дейностите за подпомагане устойчивото развитие на
рибните ресурси (в момента ограничени единствено до зарибявания) чрез
привличане на целия изследователски потенциал на страната, при възможно найширока интеграция, включително публично-частни партньорства и включване на
неправителствени организации. Научните изследвания за определяне на
числеността и биомасата на рибните популации, възрастовата им структура,
темпа на нарастване, плодовитостта им и т.н., застрашените и защитените
видове риба в язовирите, езерата и реките ни, мониторинг за проследяване
ефекта от зарибяванията и другите рибностопански мероприятия, популационните
проучвания и изграждане на генетична база данни ще се извършват от научноизследователски организации или сформирани научни екипи. По този начин ще
се гарантира устойчиво управление и експлоатация на рибните ресурси, чрез
научно мотивирани действия и контрол. ИАРА ще може да осъществява и контрол
по отношение генетичния произход на зарибителния материал. Необходимо е да
бъде разработена и внедрена ефективна методика за събиране на статистическа
информация по отношение на уловите от любителски риболов (сега
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съществуващата е неработеща), както и система за верификация на цялата
статистическа информация събирана от ИАРА.
Специално внимание ще се отделя на застрашени от изчезване видове, както
и ще се търсят пътища за възстановяване на изчезнали такива от нашите водоеми.
Държавните структури, неправителствените организации, както и научноизследователските центрове ще работят за създаването на защитени зони, където
да са неприкосновени представителни части от водни местообитания и екосистеми.
Необходимо е да се изградят добри връзки и сътрудничество между
сдруженията
на
любителите-риболовци,
браншовите
организации
на
производителите на риба и държавните иституции. Това ще доведе до по-добри
възможности за ефективно управление на годишните програми за подпомагане
устойчивото развитие на рибните популации. Едно по-добро сътрудничество ще
допринесе за ограничаване на незаконния риболов. Така ще се защитят интересите
на всички страни, участници в процеса, които са заинтересовани от
стабилизирането и устойчивото развитие на рибните ресурси.
Изпълнението на Националната програма за подпомагане устойчивото
развитие на рибните ресурси и провеждането на зарибителни мероприятия, научни
проучвания и други дейности ще доведе до формиране на стабилни популации във
водоемите на страната (реки, язовири и езера), ще осигури естественото
възпроизводство на рибните видове във водоемите и поддържането на устойчиво
биологично разнообразие и равновесие. Едновременно ще повиши ролята на
анализа и планирането в процеса на реализация на мерките по опазването и
управлението на живите водни ресурси.
4. Относно зарибяванията на реките, стоящите води и р. Дунав.
Различните типове водоеми изискват различен подход при определяне на
нормите и видовете подходящи за зарибяване. Определянето на видовете и
количествата подходящи за зарибяване в реките и язовирите ще бъде съобразено
със специфичното екологично състояние на водоемите, състоянието на
ихтиофауната в тях и потенциалната им рибопродуктивност, определени. със
съвременни методики за оценка на рибните запаси. Приоритетно ще се зарибява с
видове риби с висока стопанска и консервационна стойност.
Зарибителният материал, който ще се използва трябва да е с произход от
региона, в който ще се зарибява. Независимо, че все още няма изградена ДНКбанка, чрез която да се осъществява стриктен контрол за произхода на рибата,
необходимо е да се върви в тази посока и да се избягва генетично „замърсяване” на
популационно и видово ниво. Зарибяванията на реките от Дунавския водосбор ще
се извършва със зарибителен материал с произход от същия водосбор. Съответно,
в реките от Беломорския и Черноморския басейн ще се разселва зарибителен
материал с произход от тези басейни. Необходимо е да се завиши контрола и да се
преустанови безразборния внос на хайвер от местни видове от други държави,
които след това се използват за зарибяване на естествени популации. Трябва да се
засили контрола по спазването разпоредбите на ЗБР и при внасянето на чужди и
екзотични видове риба.
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При зарибяване на пъстървовата и пъстървово-мряновата зона на реките, ще
се разселва приоритетно речна пъстърва. Зарибяването с други видове пъстървови
риби е необходимо да бъде ограничено и осъществявано само с оглед намаляване
на риболовната преса върху популациите на речната пъстърва.
В шарановата зона на реките поради това, че в най-лошо състояние са
популациите на хищните видове и поради относително ограничените финансови
възможности на Националната програма основно ще се подпомагат приоритетно
тези видове, след оценка от експерти за необходимостта и последиците от такива
зарибявания. В шарановата зона на реките от Беломорския басейн внимателно ще
се подбират видовете и местата за зарибяване, тъй като част от зарибените
количества риба (от видове като амур, толстолоб и шаран) ще мигрират по
течението извън територияте на страната ни. С тези видове могат да се зарибяват
средните и долни течения на големите реки от Дунавския и Черноморския басейн.
В стоящите води (язовири и езера) основно ще се зарибява с традиционните
ценни видове: шаранови, растителноядни и хищни видове. Ще се извършват
зарибявания и с видове подходящи за биоманипулации /биомелиоратори и хищни
видове/ след внимателна преценка за последствията върху водните екосистеми.
Във водоемите, в които има свободни екологични ниши и са с подходящи
условия за живот за видове като чудски сиг, пелед, сивен и др. се предвижда
зарибяването им с такива видове като стриктно се спазват разпоредбите на ЗБР и
след внимателна преценка на потенциалните въздействия върху ихтиоценозата.
При зарибяване на река Дунав с есетрови видове риби е важно да се определи
ефекта от зарибяването и да се въведе строг контрол по отношение на генетичният
произход на рибите. Трябва да се осъществява зарибяване само с материал с
доказан дунавски произход. От голямо значение също така е зарибяването при
възможност с видове със силно намалени запаси като дунавска пъстърва, михалца
и др. При зарибяване с риби от далекоизточния комплекс (бял и пъстър толстолоб,
бял и черен амур), шаран, и хищни видове (сом, бяла риба, щука) освен, че ще се
подпомогне устойчивито развитие на популациите на тези видове, ще има
положителен ефект и върху стопанския риболов в р. Дунав.
4.1. Зарибяване с видове от сем. Пъстървови (Salmonidae).
Числеността и биомасата на популациите на речната пъстърва варират в
широки граници в отделните реки и водосбори в зависимост от екологичните
условия и начина на стопанисване. Средната численост варира от 700 до 1300
бр./ха, а средната биомаса от 35÷60 кг/ха. Тези стойности могат да се приемат като
критерии за средни запаси на вида в българските реки.
Зарибяването на пъстървовата зона на реките с речна пъстърва ще се
извършва основно с нулевогодишни рибки със средно единично тегло 0,3÷0,5 гр.
или с еднолетен зарибителен материал (ср. ед. тегло 5÷10 гр.) доотгледан при
естествени условия, в предварително подготвени за това ручеи и потоци.
Препоръчителните норми на зарибяване са 1000-1200 нулевогодишни рибки или
150 – 200 бр. еднолетки на 1 км речно течение. Тези норми са за поддържането на
запасите около средните нива.
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Необходимо е съвместно с ДАГ и НПО да бъдат определени ручеи и потоци в
основните водосбори за доотглеждане на зарибителен материал от речна пъстърва
при естествени условия. При необходимост ще се предвиди изграждане на рибни
прагове, укрития, разчленяване на дъното, залесяване на бреговата ивица и т.н.,
като се изготвят конкретни планове. Тези планове трябва да бъдат съобразени с
особеностите на самия воден обект и със състоянието на популациите на всички
видове населяващи обекта. Плановете ще се изготвят съгласувано с научните
организации, МОСВ и неговите подразделения, ДАГ и неговите подразделения и
неправителствените организации. Освен, че ще се разработят съвместно тези
планове с горепосочените структури, реализацията им също е необходимо да е
съвместна.
С цел намаляване на риболовната преса върху естествените популации в
пъстървовите и пъстървово-мряновите зони на реките е допустимо и зарибяването
с други видове като сивен, дъгова пъстърва, липан и др. като стриктно се спазват
разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените
територии.
При установяване намаляване на числеността на речна пъстърва в дадена
река под долната граница на средните стойности (обща численост под 500 бр/км
или на рибите с дължина над 18 см – под 120 бр/км), риболовът ще се забранява до
възстановяване на популацията.
В язовирите и езерата подходящи за зарибяване с речна пъстърва
ориентировъчната норма за зарибяване е в порядъка от 200 - 250 (еднолетки)
бр/дка.
4.2. Зарибяване с видове от сем. Шаранови (Cyprinidae).
За шарановата зона на течащите водоемите естествена рибопродуктивност
варира и е в границите на 2-25 кг/дка. Естествената рибопродуктивност на големите
язовири е относително ниска и варира в повечето случаи между 2-10 кг/дка. В
големите язовири ихтиофауната се формира главно в резултат на естественото
възпроизводство. Този тип водоеми са твърде разнообразни по конфигурация,
дълбочина, температурен режим, релеф на дъното, водна растителност и т.н.
Съществени разлики има и по отношение на видов състав, размерно-тегловни
групи и възраст на рибите, които ги населяват.
Нормите за зарибяване с шаранови видове риби се определят от естествената
рибопродуктивност на водоема, състоянието на рибните запаси, изходното тегло и
оцеляемостта на зарибителният материал. Нормите, възрастта и големината на
зарибителният материал, който ще се използва за зарибяване ще се определя
индивидуално за различните водоеми в зависимост от горепосочените фактори за
постигане на максимален ефект от извършеното мероприятие. Подходите при
определянето на нормите за зарибяване са два: първият подход е да се зарибява
със зарибителен материал с по-малко средно единично тегло, по-малко одомашнен
и по-ниска оцеляемост, но с повече бройки; вторият – зарибяване с риби с поголеми средни единични тегла (над 500 гр), с по-висока оцеляемост и с по-малко
бройки. Изборът на единия или другия подход е в зависимост от комплекс от
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фактори като наличие и численост на хищни видове риби, рибоядни птици,
конкурентни видове и т.н. Обикновено резултатите са по-добри и ефективността повисока при втория подход.
Ориентировъчните норми за зарибяване на вътрешните водни обекти, които се
намират в топловодната зона (под 800 метра надморска височина) са 15-50 бр/дка
зaрибителен материал от eднолетен шаран със средно единично тегло 30-50 грама
или с 3-5 бр/дка шаран със средно единично тегло над 500 грама. Допустимо е до
20% от тях да се заменят с риби от далекоизточния комплекс (бял и черен амур,
бял и пъстър толстолоб).
Специално внимание ще се обърне на това да не се зарибяват с култивиран
шаран водоемите, за които има данни, макар и несигурни за наличието на див
шаран. Съществува информация макар и непроверена, че дивата форма на шарана
се среща все още в р. Дунав, в крайдунавските езера и блата, в р. Тунджа, в р.
Марица и Дуранкулашкото езеро. Същевременно ще се търсят пътища за
възстановяване на дивия шаран, който практически е изчезнал от нашите водоеми
и е изместен от изкуствено развъжданите породи шаран.
4.3. Зарибяване с хищни видове риби.
Приоритетно с хищни видове риби ще бъдат зарибявани топловодни басейни
(с надморска височина под 800 метра), в които вследствие на интензивния риболов
(любителски, стопански и нераглемантиран) е нарушено равновесието между
хищни и мирни риби. Определянето на видовете и количествата подходящи за
зарибяване да се извършва след проведени проучвания на видовия състав и
състоянието на ихтиофауната в тези водоеми. Специално внимание ще се обръща
на потенциалното им въздействие върху популациите на консервационно значими
видове.
Количествата на зарибителния материал се определят в зависимост от
съотношението мирни/хищни риби, от размера на басейна и други фактори.
Видовете подходящи за зарибяване са: бяла риба, сом и щука на еднолетна
възраст, укрепнали рибки с тегло над 1 гр. или личинки. Ориентировъчните норми
за зарибяване на вътрешните водни обекти, които се намират в топловодната зона,
с укрепнали рибки в зависимост от хранителната база варират в широки граници:
сом от 20 до 100 бр./дка, бяла риба от 90 до 400 бр./дка, щука от 15 до 70 бр./дка.
4.4. Зарибяване с видове от сем. Есетрови (Acipenseridae).
Зарибяването с есетрови видове риби е с цел възстановяване и поддържане
на стабилност на популациите им в река Дунав. Мерките за опазването и защитата
им, провеждането на постоянен мониторинг на състоянието на популациите и
мероприятия за опазване на местата за размножаването им /мръстилищата/ се
изпълняват съгласно Плана за действие за есетрови видове риби в българската
акватория на Черно море и река Дунав, утвърден от Министъра на земеделието и
храните. Тези действия трябва да са съвместни със останалите дунавски страни и
основно с Румъния.
По отношение на големината на използвания зарибителен материал няма
еднозначно становище. Такова ще има едва след провеждането на съответните
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системни научни изследвания чрез маркиране на зарибителния материал и
събирането на достатъчна информация за ефекта от зарибяванията в зависимост
от средните единични тегла на рибите. Необходимо е също да се контролира
видовия състав на зарибителния материал, за да се избягва зарибяването с
хибриди. Зарибяванията на р. Дунав ще се извършват със зарибителен материал с
дунавски произход, доказан чрез генетичен сертификат съгласно ЗРА.
Въпреки, че в момента вниманието е фокусирано върху състоянието на
популациите от моруна и руска есетра, които са със силно намалени запаси, е
необходимо да се търсят пътища за възстановяване на критично застрашени или
изчезнали видове от ихтиофауната на реката като немската есетра и шипа.
Внимателно ще бъдат наблюдавани и видове като чигата и пъстругата, които са с
относително по-стабилни популации в сравнение с другите есетрови риби.
4.5. Зарибяване с други видове.
Освен подпомагане на популациите на посочените по-горе застрашени видове,
ще се търсят начини и за възстановяване и опазване на редки видове като
Черноморската пъстърва (Salmo labrax), Европейската змиорка (Anguilla anguilla),
Речният рак (Astacus astacus) и др.
5. Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
отстраняване на неблагоприятните последствия върху околната среда при
реализацията на Националната програма.
За предотвратяване на опасността от възникване на неблагоприятни
последствия от реализирането на Националната програма се предвиждат следните
мерки:
9
Определянето на видовете, размерите и количествата за зарибяване на
конкретните водни обекти ще става след извършване оценка на специфичното им
екологично състояние, определяне на рибопродуктивността им и проучване на
съществуващата ихтиофауна;
9
Стриктен контрол по отношение на здравословния статус на зарибителния
материал с цел недопускането на зарази, както на самия зарибителен материал,
така и разпространението им върху местната ихтиофауна;
9
Мерки за предотвратяване на случайно пренасяне със зарибителния
материал на нежелани, потенциално инвазивни видове;
9
Преди зарибяване с хищни видове ще се извършва предварителна оценка
на потенциалното им въздействие върху популациите на консервационно значими
видове;
9
Интродуцирането на нови видове риби ще се извършва след комплексна
екологична оценка на реките и стоящите води и при стриктно спазване на ЗБР и
подзаконовите нормативни актове;
9
Оценка на резултатите от зарибителните мероприятия и вземането им
предвид при изпълнението на следващи зарибявания или други мероприятия;
Мерки за недопускане на „замърсяване” на генофонда на местните видове
9
с природозащитна значимост.
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6. Развитие на нормативната уредба в областта на рибарството.
Въпреки промените в ЗРА през април 2008 г. и съответните подзаконови
нормативни актове необходимо е нормативната уредба да продължава да се
развива, за да се осигури успешната реализация на поставените приоритетни цели
в Националната програма.
Развитието на нормативната уредба в областа на рибарстото трябва да бъде в
следните направления:
По отношение опазването на живите водни ресурси:
9 Въвеждане на забрана за улов на есетрови риби в р. Дунав минимум за
десетгодишен период.
9 Въвеждане на забрана при зарибяване в подкрепа на естествените
популации, зарибителният материал да е с генетичен произход различен от
региона, който се зарибява и ефективни мерки за контрол от страна на държавата в
този аспект.
9 Актуализиране на списъка със защитените видове риби и други водни
организми.
9 С оглед на опазването естествените живи водни ресурси рестриктивните
мерки да са фокусирани върху ползването на естествени живи ресурси и
дейностите в сектора оказващи негативно влияние върху околната среда и водите.
9 Регламентиране на ролята на научно-изследователския сектор при
опазването и управлението на живите водни ресурси.
9 Нормативни изисквания при изготвяне на оценки за въздействие върху
околната среда и водите, разработването на очакваното влиянието върху живите
водни ресурси да се извършва с участието на експерти в областа на рибарството.
По отношение на любителския риболов:
9 Преференциално отношение към организирания характер на любителския
риболов;
9 Разработване на ясни критерии за нормите на представителност на
неправителствените организации на любители-въдичари и определяне на
представителните организации по тези критерии;
9 Изграждане на работещ механизъм за участие на представителните
организации
на
любители-въдичари
в
стопанисването,
опазването
и
възстановяването на рибните ресурси във вътрешните водни обекти, включително
делегиране на права от държавните институции към тези организации;
9 Разработване на ефективни механизми за контрол на неправителствените
организации от страна на държавните структури по отношение на предоставените
им права и изпълнението на задълженията им по опазване и подпомагане
устойчивото развитие на рибните ресурси;
9 Създаване на възможности за граждански контрол върху дейността на
държавните структури.
7. Развитие на гражданското общество.
Фундаменталната реформа, която трябва да се извърши преди всички други,
включително и преди развитието на нормативната уредба е промяна в съзнанието
на хората.
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Необходимо е да започне да се възприемат водните обитатели така, както се
възприемат и дивите животни на сушата. Хората трябва да погледнат на водните
организми като на диви създания, заслужаващи закрила не по-малка от тази на
бозайниците или птиците. Необходимо е също хората да спрат да гледат на живите
водни ресурси като на неизчерпаем източник.
Двигател за тази реформа трябва да са неправителствените и научните
организации, подкрепяни активно от държавните институции. Трябва да се
насърчават неправителствените организации да работят за изграждането на
екологично мислене у своите членове, да ги обучават по отношение опазването на
рибните ресурси и поддържат високо ниво на информираност у тях.
ХІ. Процедури по изпълнение на Национална програма за подпомагане
устойчивото развитие на рибните ресурси.
Разработването на процедури по изпълнението на Националната програма за
подпомагане на устойчивото развитие на рибните ресурси осигурява:
9
публичност и прозрачност при нейната реализация;
9
обществена подкрепа за изпълнението й;
9
висока степен на обществен контрол;
9
свободна и лоялна конкуренция между потенциалните изпълнители;
9
равнопоставеност и недопускане на дискриминация на кандидатите за
осъществяване на мероприятията по нея.
За постигане целите на Националната програма ежегодно се изготвят План за
зарибявания и други дейности за подпомагане на устойчивото развитие на рибните
ресурси и План за научно-изследователските дейности, осигуряващи ефективно
управление на рибните ресурси.
Годишните планове се изготвят от работна група определена със заповед на
изпълнителния директор на ИАРА, съобразно заложените цели и принципи в
Националната програма и предвидените финансови ресурси. Плановете се
утвърждават от министъра на земеделието и храните. Утвърдените Годишни
планове се публикуват на електронната страница на ИАРА.
За да се планира производството на необходимия зарибителен материал от
рибопроизводителите и предвидените други мероприятия и научни изследвания
залегнали в Годишните планове за зарибявания и други дейности за подпомагане
на устойчивото развитие на рибните ресурси и за научно-приложните изследвания
се разработват и изпълняват в две или при необходимост повече последователни
години. В текущата година се изработват Годишните планове, обявяват се и се
провеждат необходимите процедури по Закона за обществени поръчки (ЗОП) и
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и се сключват договори или
рамкови споразумения с участника, определен за изпълнител. В случаите, когато е
стартирана обществена поръчка, в която са заложени обособени позиции и за някои
от тях няма избран изпълнител, изпълнителният директор на ИАРА назначава
комисия, която предлага за какви мероприятия от Националната програма е
целесъобразно да бъдат пренасочени освободените финансови ресурси, като
същите се разходват при спазване изискванията на ЗОП. Практическото
изпълнение на Годишните планове се извършва през следващата календарна
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година. В случаите на изпълнение на дейности предвидени за повече от една
година, необходимите финасови ресурси за тях се предвиждат и заделят преди
определянето на финасовата рамка на Годишният план за съответната година.
Изпълнението на всички дейности и мероприятия по Годишните планове се
удостоверява със съответните документи предвидени в подписаните договори.
След реализацията на Годишните планове се изготвя отчетен доклад до
Министъра на земеделието и храните, който се публикува на електронната
страница на ИАРА.
1. По отношение на Плановете за зарибявания и други дейности за
подпомагане на устойчивото развитие на рибните реурси във вътрешните
водни обекти и река Дунав.
А. Подготвителен етап (в текущата година):
Изпълнителният директор на ИАРА със заповед назначава работна група,
която да определи водните обекти за зарибяване, видовете риба, размери на
предвидените за зарибяване видове риба, необходимост от специализиран
транспорт, срокове и начин на изпълнение на зарибяването, изискванията към
произхода на рибата и здравословния й статус, изисквания при получаването на
зарибителния материал, необходимата документация, критериите за оценка на
офертите за зарибителен материал, прогнозни цени и др., когато се отнася за
зарибяване. Когато обществената поръчка се отнася до други мероприятия,
подпомагащи устойчивото развитие на рибните ресурси и другите водни животни,
работната група изготвя техническите и технологичните параметри за съответната
дейност, срокове и начин на изпълнение, критерии за оценка на офертите,
прогнозни цени и др. При необходимост в работната група се привличат и външни
експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически
опит в съответствие с обекта на обществената поръчката.
Процедурите по изпълнение на Националната програма за подпомагане
устойчивото развитие на рибните ресурси и Годишния план за зарибявания и други
дейности за подпомагане на устойчивото развитие на рибните ресурси се
провеждат при спазване на ЗОП.
Произходът на зарибителният материал необходим за изпълнението на
Националната програма за подпомагане устойчивото развитие на рибните ресурси
и за зарибителни мероприятия по Годишния план е от стопанства регистрирани по
реда на чл. 25 от ЗРА. В случаите на внос на видове стриктно се спазват
разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и подзаконовите
нормативни актове.
След изтичане на срока за подаване на оферти Комисия назначена със
заповед на изпълнителния директор на ИАРА провежда класиране на подадените
оферти. Със заповед на изпълнителния директор се определят избраните
кандидати и с тях се сключват договори или рамкови споразумения. В условията на
договорите за услуга или доставка на зарибителен материал задължително се
включват изисквания, гарантиращи здравословното състояние на рибите, както и
документи удостоверяващи, че съответното рибовъдно стопанство е свободно от
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заболявания и зарибителният материал е клинично здрав, съгласно разпоредбите
на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и подзаконовите нормативни
актове.
Допустимо е да се извършват авансови или междинни плащания след
сключване на съответните договори.
Експерти от ИАРА могат да извършват проверки на място за хода на
изпълнение на договорените поръчки.
При специфични задачи е допустимо да се сключат споразумения за
съвместни действия между ИАРА, неправителствени организации, научни
институции, научно-изследователски екипи и др.
Б. Практическо изпълнение на договорените зарибявания и други
дейности (през следващата календарна година или няколко последователни
години).
9

Провеждане на зарибявания:

Комисия от експерти от ИАРА с необходимата професионална подготовка в
областта на рибарството приема зарибителния материал от съответното
рибовъдно стопанство. Агенцията може да привлече при необходимост и външни
експерти от научни или неправителствени организации при приемането на
зарибителния материал.
Комисията определя видовата принадлежност, средните единични тегла на
получавания зарибителен материал, контролира за нежелани видове риби, следи
за клинични и етологични признаци за заболявания, след което приема рибата от
рибовъдното стопанство. Подписва се приемо-предавателен протокол с лицето, с
което е сключен съответния договор. Задължително е присъствието на
ветеринарен лекар, удостоверяващ здравословния статус на зарибителния
материал.
В случаите, когато доставчика осигурява транспорта на зарибителния
материал, същият се приема в рибовъдното стопанство от Комисията и се
придружава от нейни членове до пристигането му на обекта за зарибяване.
Самото зарибяване се извършва като се спазват изисквания като темпериране
на водата, предпазване на зарибителния материал от нараняване при пускането
му, равномерното му разпределение във водния обект, последваща 24-часова
охрана на зарибения обект и т.н. На зарибяването присъства Комисия, съгласно
изискванията на Наредбата по чл. 15 на ЗРА и включваща представители на
Териториалното звено на ИАРА, местната администрация, представители на
НВМС, РИОСВ или структурата отговорна за опазване на горите, представители на
организациите по чл. 11 от ЗРА на чиято територия са зарибяваните обекти и др.
Изготвя се протокол за извършеното зарибяване, съгласно Наредбата по чл.
15, ал. 1 на ЗРА, подписан от Началник отдела на съответното ТЗ, на територията
на което се намира зарибявания обект.
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При извършване на зарибителните мероприятия се поканват представители на
медиите (на национално и на регионално ниво) да ги отразят.
При необходимост ИАРА предлага на Министъра на земеделието и храните,
след съгласуване с МОСВ да издаде заповед за въвеждане на временна забрана
за риболов в зарибените водни обекти. Заповедта се публикува по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
9
Други дейности като доотглеждане на рибки в естествени условия,
подобряване местообитанията на видовете, залагане на изкуствени
мръстилища и др.
Изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед експерти от
Агенцията с необходимата професионална подготовка и практически опит, които
текущо да контролират изпълнението на мероприятията, за които са сключени
договори или рамкови споразумения, съгласно ЗОП в изпълнение на Годишния
план. Агенцията може да привлече при необходимост и външни експерти от научни,
неправителствени организации или други структури за тази цел.
След приключване на изпълнението на съответните мероприятия, те се
приемат от Комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
Членове на комисията са експерти от ИАРА с необходимата професионална
подготовка. При необходимост като членове на комисията се привличат и експерти
от други държавни структури, научно-изследователски и учебни звена,
неправителствени организации и др. Приемането на изпълнението се удостоверява
със съответните приемо-предавателни документи, предвидени в сключените
договори.
За приетите от Комисията дейности се информират медиите (на национално и
регионално ниво).
2. По отношение на Плановете за научно-изследователски дейности,
осигуряващи ефективно управление на рибните ресурси във вътрешните
водни басейни и река Дунав.
А. Подготвителен етап (в текущата година):
Изпълнителният директор на ИАРА ежегодно определя работна група от
експерти с необходимата професионална подготовка, която изготвя Годишен план
включващ необходимите на Агенцията теми за научно-изследователски дейности,
които ще бъдат стартирани през следващата календарна година в рамките на
Национална програма за подпомагане устойчивото развитие на рибните ресурси.
При необходимост в работната група могат да бъдат привличани и външни
експерти от научни и/или неправителствени организации.
Утвърденият от министъра на земеделието и храните План за научноизследователски дейности, осигуряващи ефективно управление на рибните ресурси
се публикува в интернет сайта на агенцията като се указват началото, сроковете и
необходимите документи за кандидатстване по него.
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Научните екипи или научно-изследователските организации представят
проекти за научни изследвания по обявените теми, в указаните срокове, с
планираните дейности за следващата година (следващите години) и необходимите
финансови средства за реализиране на проекта (закупуване на апаратура,
екипировка, консумативи, провеждане на изследването и др.).
Със заповед на изпълнителния директор на ИАРА се определя състава на
Комисия, която да разгледа и класира, постъпилите проекти за научни изследвания.
Изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед избраните от
Комисията изпълнители, които да проведат необходимите проучвания и
изследвания.
С избраните екипи се сключва договор или рамково споразумение за
извършване на научни изследвания, в който се описват авансовото финансиране,
правилата за отчетност и приемането на извършените обеми работа по
договорените дейности, съобразено със сезонната специфика на изследванията.
Б. Практическо изпълнение на утвърдените за изпълнение научни
изследвания
(през
следващата
календарна
година
или
няколко
последователни години).
След приключване на изпълнението на съответните проекти за научни
разработки, научните екипи представят отчети за извършените изследвания и
резултатите от тях. Изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед
двама рецензенти (с необходимата професионална квалификация в областта на
рибарството), които оценяват резултатите от изследванията в представените
отчети. При противоречиви оценки се назначава трети рецензент. При положителни
оценки от рецензентите, отчетите на научно-изследователските екипи се приемат
от изпълнителния директор на ИАРА и се счита, че съответните проекти са
изпълнени.
В случаите на провеждане на научни изследвания в няколко последователни
години, в края на всяка календарна година се представят отчети за извършените
дейности и резултатите от тях. Финансирането за всяка следваща година по
одобрените теми за дългосрочни научни изследвания се извършва само при
наличие на одобрен отчет за предходната календарна година.
Изпълнителният директор на ИАРА има право да поиска от научните екипи
разработващи теми по Националната програма междинни отчети за извършваните
изследвания.
Резултатите от приключилите теми за научни разработки се обявяват на
интернет страницата на ИАРА.
ХІІ. Финансови източници на Националната програма.
Средства за финансирането на ежегодните планове за зарибявания и други
мероприятия за подпомагане на устойчивото развитие на рибните ресурси и за
научно-изследователските дейности, осигуряващи ефективно управление на
рибните ресурси се осигуряват съгласно ЗРА (чл. 53, ал. 2, т. 3 и т. 4) от приходите
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постъпили от таксите за издаване на билети за любителски риболов, НПРА или по
реда на чл. 8, ал. 3, т. 2 от ЗРА.
За база при определяне на средствата за финансиране на Националната
програма за подпомагане на устойчивота развитие на рибните ресурси се вземат
годишните приходи от таксите за издаване на любителски билети за предходната
приключила финансова бюджетна година.
Средствата за реализацията на ежегодните планове за зарибявания и други
мероприятия за подпомагане на устойчивото развитие на рибните ресурси са 25 %
от приходите от билети за любитески риболов и 5 % за научно-изследователски
дейности, осигуряващи ефективно управление на рибните ресурси (чл. 53, ал. 2, т.
3 и т. 4 на ЗРА).
ИАРА планира ежегодно средства за изпълнението на дейностите по
Националната програма, както и за популяризирането на нейните цели в
обществото.
ХІІІ. Връзка на Националната програма за подпомагане на устойчивото
развитие на рибните ресурси с други програми и планове.
Целите и приоритетите на Националната програма за опазване,
възстановяване и подпомагане устойчивото развитие на рибните ресурси
съответстват на стратегическите цели и приоритетите на Националната програма
за рибарство и аквакултури, Националния стратегически план за рибарството и
аквакултурите, Оперативна програма „Рибарство и аквакултури” – 2007-2013 г. и е
съобразена с националната нормативна уредба за рибарския сектор.
Мерките за опазване, възстановяване и защита на живите водни ресурсите
включени в Националната програма са релевантни и на стратегическите цели и
приоритети на Националната стратегия за околна среда и плана за действие 20052014 г., на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, на Националната
стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България до
2015 г. и на Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие.
Националната програма за опазване, възстановяване и подпомагане
устойчивото развитие на рибните ресурси ще се изпълнява успоредно с програми и
планове, които ще се допълват и подпомагат взаимно при реализацията на целите
им като: План за действие за есетрови видове риби в българската акватория на
Черно море и река Дунав, Стратегия за лабораторно-изследователската дейност на
ИАРА, Програмата за мониторинг и борба с инвазията на мидата-зебра в
Източнобеломорски район и др., както и с развитието на Националната екологична
мрежа НАТУРА 2000.
ХІV. Публичност и прозрачност на Националната програма.
Присъствието на медиите и участието на неправителствени организации при
реализацията на Националната програма ще допринесе за повишаване на нивото
на контрол и ще осигури необходимата прозрачност.
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В действащата web-страница (www.nafa-bg.org) на ИАРА ще бъде публикувана
Националната
програма,
извършваните
дейности
по
подготовката
и
осъществяването на заложените цели в нея. Ще бъдат публикувани и всички
действия съгласно процедурите по т. ХІ. Това също ще създаде предпоставки за
прозрачност и ще се увеличи обществената информираност за реализацията на
Националната програма.
ИАРА ще се придържа към принципите на публичност и прозрачност и ще
предприеме всички необходими за това действия.
ХV. Заключение.
Националната програма за подпомагане устойчивото развитие на рибните
ресурси очертава рамката и въвежда критериите за поддържане и гарантиране
опазването и развитието на рибните ресурси във вътрешните водоеми и река
Дунав.
Изпълнението на Националната програма ще доведе до:
9
Преустановяване на негативните тенденции в развитието на рибните
съобщества и компенсиране на отрицателните въздействия от различни
антропогенни и природни фактори;
9
Стабилизиране на съществуващите популации на стопански значими
видове и подобряване на тяхната размерно-възрастова структура;
9
Подобряване съотношението мирни/хищни видове;
9
Възстановяване на рибните съобщества във води, в които поради
различни причини ихтиофауната е била унищожена;
9
Увеличаване и поддържане на устойчиво биологично разнообразие;
9
Възстановяване и опазване на популации на видове с висока
консервационна стойност;
9
Изграждане на информационен масив за състоянието на популациите на
рибите и другите водни организми във вътрешните водоеми и река Дунав;
9
Определяне на възможностите за постигане на устойчиво развитие на
популациите на рибите и другите водни организми във вътрешните водоеми и река
Дунав;
9
Дефиниране и осигуряване на необходимото техническо и технологично
оборудване за изпълнение на предвидените дейности и зарибителни мероприятия;
9
Администриране на рамката за изпълнение на краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни проекти в областта на устойчивото развитие на
популациите на рибите и другите водни организми във вътрешните водоеми и река
Дунав;
9
Въвеждане на мерки за опазване на биоразнообразието във водните
екосистеми и за устойчиво развитие на рибните ресурси в тях;
9
Косвено влияние върху рибоядните птици и бозайници, част от които с
висока консервационна стойност, вследствие на подобрената трофична база;
9
Подобряване качеството на водата и ограничаване развитието на
фитопланктона в язовирите и езерата;
9
Увеличаване възможностите за използване на водните обектите за
рекреационни цели и превръщането им в атрактивни места за любителски риболов;
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9
Подобряване на общественото здраве, в резултат на увеличаване дела на
рибните продукти в хранителния режим на населението.

Приложения на Националната програма за подпомагане устойчивото развитие
на рибните ресурси:
1. Финансови средства за изпълнението на Националната програма за
подпомагане устойчивото развитие на рибните ресурси за съответната година.
2. План за зарибявания и други дейности за подпомагане на устойчивото
развитие на рибните реурси във вътрешните водни обекти и река Дунав – изготвя
се ежегодно.
3. План за научно-изследователските дейности, осигуряващи ефективно
управление на рибните ресурси във вътрешните водни басейни и река Дунав –
изготвя се ежегодно.
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