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ПРОТОКОЛ 

От среща на Работна група 5 на КСЧМ - 10 май 2022 г.  

Тема: “ Любителски риболов ” 

 

На 10 май 2022 г. в хотел Континентал Форум, гр. Констанца и чрез видеовръзка 

в ZOOM се проведе среща на работна група 5 на КСЧМ на тема: „Любителски риболов“. 

На срещата присъстваха:, г-жа Яна Велина от Министерството на околната среда 

и водите, г-н Кольо Желев Дирекция Статистика на ИАРА, г-жа Димитрина Чакърова – 

ИАРА, г-н Константин Петров – представител на ГКРСМ в България, г-н Александру 

Симеонов – НАРА, Констанца.  

Срещата се откри от председателя  на КСЧМ г-н Даниел Бухай.  

Г-н Йордан Господинов направи кратък преглед на изпратената препоръка от 

КСЧМ във връзка с любителския риболов през 2021 г. до Министерствата на 

земеделието на България и Румъния и до ИАРА и НАРА. Направените предложения са 

били: 

• Нужда от събиране на данни за улова от любителски риболов, обусловено от 

информация за това, че едни и същи уреди се използват за любителски риболов 

и търговски риболов и понякога любителският риболов се трансформира в 

дребномащабен, защото се търси продажба и реализация на уловената риба; 

• По-добър контрол върху рибари, извършващи любителски риболов в Черно 

море с лодки – начин за отчитане на улова чрез СМС; 

• Информационни кампании за любители рибари, организирани от 

Министерството, с информация за допустими количества на улова за собствена 

консумация и разрешени риболовни уреди.  

• Ясно разграничаване на любителския риболов от спортния риболов. 
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Г-н Господинов поясни, че любителският риболов в Черно море в България 

нараства с всяка година, особено през есените месеци, когато се появяват 

проходните риби през Босфора. Съгласно закона в България от любителски 

риболов може да се задържи до 3 кг риба. Този вид риболов се осъществява с 

много модерни риболовни уреди и бързо-скоростни лодки и понякога уловените 

количества риба могат да достигнат до 100 – 200 кг. След това тази риба се продава 

нелегално на ресторантите. За любителски риболов от ИАРА се издава еднократен 

документ на физически лица, и тези хора не са под контрола на властите, т.е има 

законодателен пропуск. През годините назад, като и през 2021 г. и през 2022 г. 

правителството не е взело мерки за разрешаване на тази ситуация. За рибарите е 

притеснителна нелоялната конкуренция осъществявана от любители.  

Г-н Александру Симеонов: Любителският риболов в Румъния започва от месец 

май, като рибарите имат задължението да изпратят попълнен фиш за уловите, 

онлайн към НАРА. Към момента се актуализира онлайн платформата на 

Националната агенция за риболов. Информацията за уловените количества се 

изпращат към Института за събиране на данни. НАРА издава разрешителни за 

любителски риболов на физически лица, а не на лодка. Също така любителите 

рибари трябва да спазват забраните за улов в определените периоди през 

годината.  Количеството риба, което може да се задържи от този вид риболов е до 

5 кг, което е за лична употреба.  

Г-н Лауренциу Миря представител на „Федерация на Черноморските риболовни 

организации” в Румъния: Това което той е наблюдавал в морския град Мангалия, е 

че там има около 80 рибари, като по-голяма част от тях са любители. Когато се 

връщат от риболовен излет, любителите са с по-големи количества от стопанските 

рибари. Уловената риба се търгува ежедневно без документи и това е не само в 

Мангалия, но и в Констанца и Наводар. Може да се каже, че любителският риболов 

в Черно море е бракониерска дейност и е най-лошият феномен, защото тези 

рибари освен въдици използват и други уреди за риболов – кошове или мрежи. 

Предлага НАРА да въведе висока такса за заплащане на любителския риболов в 

Черно море осъществяван с лодки, защото това е един вид забавление, а не 

професия и по този начин би се намалил ННН риболова.  

Г-н Йордан Господинов: трябва да се направи законодателна промяна в 

България –  любителите рибари в Черно море да имат право да ловят от брега и от 

пристанищата, а тези, които ловят с лодки – за тях да се въведе разрешително както 

за ДМР и да имат дневници в които да записват улова. Тогава тази риба ще може 

да се продава легално и любителите ще са поставени наравно с дребно-мащабните 

рибари. Много е важно да се прави разграничение между спортен и любителски 

риболов. В България спортен риболов се извърша в регистрирани клубове и при тях 

уловената риба се претегля, измерва и се връща във водата. Предлага да се 

направи законодателна промяна и да се забрани любителския риболов от лодка, 

освен с харпун на определени видове, които не са обект на квотиране или сезонно 

забранени.  
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Г-н Даниел Бухай: предлага КСЧМ да направи препоръка към властите за по-

стриктен контрол на любителския риболов и в тази препоръка да се упоменат 

конкретни мерки като:  

• По-високи такси за любителския риболов извършван с лодки в Черно 

море; 

• Изхвърляне в морето на уловените количества риба над разрешените от 

закона – 3 кг за България и 5 кг за Румъния; 

• Лодките извършващи любителски риболов да са със специална 

сигнализация; 

• Да се ограничат излетите на море на любители рибари; 

• Да се попълва фиш за уловите, който да се изпраща по електронен път 

към Агенцията за риболов; 

• Да се изработи и набор от законодателни санкции за нарушителите; 

Като цяло любителският риболов в Черно море и за България и Румъния се е 

превърнал в един феномен, изпуснат от контрол, дори може да се каже, е е 

бракониерство и е нелоялна конкуренция на професионалните рибари.   

Г-н Йордан Господинов: идеята на г-н Бухай е много добра, за да се избегнат 

конфликтите между дребно-мащабните рибари и любители рибари наистина е 

необходимо върху последните да се упражнява по-голям контрол. В България дори 

има случаи когато любители рибари изваждат мрежите на стопанските оператори. 

ИАРА получава големи средства по Програмата за морско дело и рибарство за 

събиране на данни и може да създаде онлайн платформа за докладване на уловите с 

СМС.  

Г-н Константин Петров: темата за любителския риболов е много важна и на ниво 

ГКРСМ има експертна група за този вид риболов. На нея предимно се разглеждат 

аспекти от гледна точка на натиска на любителския риболов върху ресурсите, 

допирните му точки с дребно-мащабния риболов, както и случаи при които уловът на 

любителите рибари е по-голям от този на стопанските рибари, което от части се дължи 

на модерните уреди – радари, бързи лодки и т.н. Експертната група също разглежда и 

значението на любителския риболов за развитието на крайбрежните райони. На ниво 

ФАО е приет наръчник през 2021 г за събиране на данни от любителски риболов в 

Средиземно и Черно море. Основната му цел е да предостави една по-хармонизирана 

рамка, която да позволи на Черноморските страни да имат уеднаквен модел за анализ 

на измерението и отражението на любителския риболов върху рибарството в Черно 

море. В наръчникът могат да се видят и уеднаквени схеми за наблюдение на видовите 

риболов, той дава минимални критерии за информация, която да се събере от 

страните и на един последващ етап за да може да се отчете и да представи 

измерението на любителския риболов, като в същото време се съобразява с отделните 

специфики на всеки един от районите. Наръчникът е разделен на 5 раздела и ако има 

нужда в една следваща среща колегите на г-н Петров от ФАО могат да го презентират 

пред членовете на КСЧМ.  
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Г-жа Димитрина Костова: добре е да се види, дали предложенията на КСЧМ са в 

унисон с насоките включени в наръчника на ФАО за любителски риболов.  

Г-н Даниел Бухай: като заключение на работната група може да се каже, че е 

необходим много по-стриктен контрол и по-добро регламентиране на любителския 

риболов, с цел избягване на нелоялната конкуренция с дребно-мащабния риболов. Да 

се наблегне на нуждата от улесняване събирането на данни от тази дейност и не на 

последно място да се намали възможността за извършване на ННН риболов прикрит 

под любителски риболов.  

 

Следва закриване на срещата.  

 

Протоколирал срещата: г-жа Елена Пенева 

 

Председател на КСЧМ: г-н Даниел Бухай 


