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ОБЩА ПОЗИЦИЯ  
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото 
на ЕС в областта на Глава 8 “Рибарство”. 
Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане 
пълноправен член на ЕС към 01.01.2007 г. 
В областта на Глава 8  “Рибарство” Република България не предвижда 
необходимост от изключения и преходни периоди. 
Република България е в процес на изграждане на всички необходими 
административни структури за ефективно прилагане на европейското 
законодателство по Глава 8 "Рибарство". В съответствие с acquis и на 
основание на проекта на Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА) до 
края на 2000г. ще бъде изготвена средносрочна стратегия за поетапно 
административно преструктуриране и повишаване на капацитета на 
държавните органи за пълно прилагане на acquis до края на 2006 г. 

ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС 
Основният действащ нормативен акт в областта на рибарството е Закона 
за рибното стопанство от 1982 г., включително подзаконовите нормативни 
актове към него. Законодателството на Р. България по рибарството 
съдържа редица разпоредби, аналогични на прилаганите по линия на 
Общата политика в областта на рибарството (ОПР) на ЕС. 
За постигане на пълна хармонизация с acquis Р. България ще въведе и 
приведе в действие следните нормативни актове и мерки: 
I. Нов Закон за рибарството и аквакултурите, който е внесен от 

Министерски съвет в Народното събрание на 3.07.2000 г. и ще влезе в 
сила в началото на 2001 г. Законът очертава правната рамка за 
въвеждане на най-важните области на Общата политика в областта на 
рибарството на ЕС - контрол и управление на риболовните дейности 
(регистър на риболовните кораби, лицензиране на риболовните 
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дейности, сателитна система за контрол, и др), международни 
споразумения, събиране и обработване на статистическа информация, 
опазване на рибните ресурси, търговски въпроси, организации на 
производители и др.; (проектозаконът е в съответствие с Решение 
619/93, Регламенти 3760/92, 2847/93, 894/97, 686/97, 1382/87, 2930/86, 
2090/98, 1382/91, 3759/92, 104/2000, 2636/95, 3690/93 и други) 

II. Подзаконови нормативни актове към ЗРА, които напълно ще 
хармонизират българското законодателството с европейското до края на 
2005 г.; 

III. В срок от една година от влизане в сила на ЗРА Министерския съвет 
ще утвърди първата тригодишна Национална програма за рибарството и 
аквакултурите, чиято цел е да идентифицира националните приоритети 
в сектора, и да допринесе за намирането на баланс между 
биологичните, социалните и икономически аспекти в областта на 
рибарството.  

 
Основната административна структура в Р. България, отговаряща за 
прилагане на законодателството в областта на рибарството е 
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към 
Министъра на земеделието и горите и 6-те регионални инспекции по 
рибарство към нея. ИАРА осъществява дейности по опазването, охраната и 
възпроизводството на рибните ресурси и контрола по спазването на 
утвърдените режими за риболова и рибностопанските дейности във 
вътрешните водоеми на страната и българската териториална зона на 
Черно море и река Дунав (контрол върху риболовните дейности, издаване 
на разрешителни за стопански риболов, участие в поддържането на 
регистъра на риболовните кораби, събиране и обработка на риболовни 
статистически данни и други). 
ИАРА ще прилага самостоятелно някои от елементите на Общата политика 
в областта на рибарството на ЕС, а останалите във взаимодействие с други 
държавни органи. В резултат от действащи и предстоящи за сключване 
споразумения с тези органи ИАРА ще предприеме допълнителни мерки за 
подобряване системата за контрол и координацията между отделните 
административни структури, с оглед ефективното прилагане на 
изискванията на ОПР. 
Р. България отделя средства от Държавния бюджет за финансиране на 
мерките, свързани с хармонизацията на законодателството и подобряване 
на административните структури в областта на рибарството. Щатният 
състав на ИАРА ще бъде значително увеличен от 01.01.2001 г., а 
материалната база на агенцията усъвършенствана с оглед на ефективното 
прилагане на acquis. 
Р. България кандидатства за двугодишен проект по Програма ФАР (по 
финансовия меморандум за 2001 г.), който включва техническо 
подпомагане (инвестиционна част) и институционално изграждане (в 
рамките на проект за побратимяване). Проектът ще допринесе за по-бързо 
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усъвършенстване на капацитета на ИАРА за изграждане на контролна и 
информационна системи в рибарството в съответствие с изискванията 
заложени в acquis, осигуряване на необходимата техника, хармонизиране 
на законодателството и обучение на експертния състав да работи с acquis. 

1) Опазване на рибните ресурси  
В областта на опазването на рибните ресурси, включително техническите 
мерки и ограничения, регламентиращи улова; лицензиране на риболовните 
дейности; определяне и контрол върху квотите за улов на някои видове 
риба и поддържане на дневник за риболовните дейности, българското 
законодателство се характеризира с висока степен на съответствие с 
acquis. 
Лицензиране на риболовните дейности 
Всички риболовни дейности в Черно море, река Дунав и вътрешните води, с 
изключение на рибовъдството, подлежат на лицензиране. Изпълнителната 
агенция по рибарство и аквакултури чрез своите регионални служби – 
регионалните инспекции по рибарство (РИР), издава поименни лицензи на 
всички лица, извършващи риболовна дейност. Към документите за 
издаване на лиценз се прилага копие от документите свързани с 
регистрирането на плавателния съд, издадени от Изпълнителна агенция 
“Морска администрация” (ИАМА) към Министъра на транспорта и 
съобщенията, където са описани всички технически данни на плавателния 
съд.  
Лицензът съдържа данни на собственика, данни за мястото, зоната, обекта 
на извършване на дейността, всички риболовни съоръжения и оборудване, 
вида, регистрационния номер и името на използваните плавателни 
средства.  
Контролните функции по отношение на прилагането на лицензионната 
система са на ИАРА. Агенцията по рибарство е в процес на изграждане на 
система за координация по отношение на риболовните лицензи с 
Министерство на транспорта и съобщенията, където се изгражда Регистъра 
на риболовните кораби. В случаите на нарушения, водещи до отнемане на 
лиценза за извършване на стопански риболов, ИАРА в срок от 48 часа 
уведомява ИАМА, която от своя страна отразява ограничението в 
Регистъра на риболовните кораби. 
Пълно съответствие с acquis по отношение на лицензирането на 
риболовните дейности ще бъде постигнато чрез подзаконови 
нормативни актове към ЗРА, които ще бъдат изготвени до края на 
2002г. 
Сателитна система за мониторинг и контрол на риболовните плавателни 
съдове с дължина 24 м и по-голяма 
Република България е предприела необходимите стъпки за изграждане на 
система за сателитно наблюдение на риболовните кораби.  
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ИАРА кандидатства за техническа помощ от ЕС по проекта по програма 
ФАР (посочен на стр. 3), във връзка с изграждането на системата за 
сателитно наблюдение на риболовните кораби. Изграждането на центъра 
за наблюдение ще започне през 2002 г. и ще завърши през 2003 г., когато 
се очаква да бъдат получени средствата по програма ФАР. Пилотен проект 
за прилагане на системата за наблюдение ще започне през 2004 г. и ще 
включи няколко риболовни кораба. Системата за сателитно наблюдение 
ще обхване всички риболовни кораби с дължина 24м и по-голяма през 
2005г.  
Подписаното на 28.09.2000 г. Споразумение за взаимодействие между 
Изпълнителна агенция "Морска администрация" и ИАРА, съдържа 
пояснителни клаузи свързани с изграждането и поддържането на система 
за сателитно наблюдение на риболовните кораби с дължина 24м и по-
голяма. 
Според това споразумение Изпълнителна агенция "Морска администрация" 
е отговорна за осъществяването на наблюдение на риболовните кораби с 
дължина 24м и по-голяма чрез система за сателитно наблюдение и контрол 
в съответствие с изискванията на Общата политика в областта на 
рибарството на Европейския съюз. ИАМА ще изпраща необходимата 
информация относно сателитната система на компетентните органи в ЕС. 
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще осигури 
техническото оборудване за контролен център в Министерство на 
транспорта и съобщенията (МТС), чрез който ще бъде извършвано 
сателитното наблюдение на риболовните кораби с дължина 24 м и над нея. 
Между ИАРА и ИАМА съществува висока степен на координация по 
отношение на дейностите свързани с бъдещото изграждане и прилагане на 
системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби. 
Прилагане на квоти за улов 
Черно море не е предмет на регулиране в рамките на ОПР и в него няма 
улов на видове, за които се прилага Общ допустим улов (ОДУ) в ЕС. 
България има практика и готовност за прилагане на подобен режим с оглед 
опазване на рибните ресурси и тяхното нормално възпроизводство. 
Годишни квоти за улов се прилагат по отношение на някои по-важни 
стопански видове риба (калкан и есетрови). Тези квоти се определят на 
базата на препоръки получени в следствие на научни изследвания за 
състоянието на ресурсите от посочените видове риба. 

Калкан 
Общият допустим улов се определя ежегодно от Министъра на 
земеделието и горите на база на изследванията на Института по рибните 
ресурси (ИРР) в гр. Варна за проучване на състоянието на запаса от 
калкан, по отношение на възпроизводствените възможности на 
популацията. За 2000 год. е въведена квота от 70 тона за улов на калкан.  

 4



Есетрови риби 
На базата на статистическите данни на ИАРА за уловите на есетрови риби 
през последните години се правят отчети пред органите на Конвенцията за 
международната търговия със застрашени видове от дивата флора и 
фауна /CITES/, които се изготвят от органите на Министерство на околната 
среда и водите (МОСВ). На базата на средногодишните улови на есетрови 
риби за последните години, които са в порядъка между 35 и 50 тона от 
всички видове (моруна, есетра, пъструга и чига), органите на Конвенцията 
CITES са определили за страната квота за износ на черен хайвер в размер 
на 2 500 кг., което съответства на улов от порядъка на 30 тона продуктивни 
есетрови риби. 
Контролът по спазването на квотния режим за калкан и есетрови риби се 
извършва предимно от ИАРА чрез физическа проверка (на място) на 
риболовните дневници и основните търговски пунктове. По отношение на 
контролните дейности “по вода”, ИАРА ползва за съдействие контролните 
кораби на МОСВ и Национална служба “Гранична полиция” към 
Министерство на вътрешните работи (МВР). Допълнителен контрол се 
извършва чрез ветеринарните сертификати, които се издават за уловените 
количества риба от Националната ветеринарно-медицинска служба. 
Износът на калкан и черен хайвер подлежи на  контрол и от Агенция 
“Митници” чрез данните на митническите декларации. 
Република България очаква, че след присъединяването си към ЕС 
прилаганите мерки, свързани с определянето на квоти за улов за видовете 
риба посочени по-горе, ще бъдат възприети от acquis, с оглед опазване на 
рибните ресурси. 
Контрол върху дейността на риболовните съдове 
ИАРА, съвместно с контролните кораби на МОСВ, ИРР и Национална 
служба “Гранична полиция” извършват контрол “по вода” на риболовните 
съдове за спазване на режима на улова. Предстои закупуване на нови 
контролни плавателни съдове за ИАРА с оглед подобряване ефективността 
на прилаганите мерки за контрол. За закупуване на част от новите 
контролни съдове се очаква да бъде получена техническа помощ  по 
предстоящия проект по програма ФАР (посочен на стр.3). 
Риболовни дневници 
В действащото законодателство е въведено изискването за риболовните 
съдове да водят дневник на уловите, в който ежедневно да се отбелязва 
следната информация: количество на улова, видове уловена риба, район 
където е извършен улова, вид на използваната риболовна техника.  
Контролните функции по отношение на спазването на задълженията 
свързани с воденето на риболовен дневник са на ИАРА. 
Изискванията свързани с воденето на риболовни дневници са в 
съответствие с Регламент 2847/93. Пълно съответствие с acquis ще бъде 
постигнато до края на 2001 г. 
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Прилагане на технически мерки по отношение на улова 
Съгласно действащия Закон за рибното стопанство и подзаконовите 
нормативни актове към него са въведени следните технически мерки, 
свързани с режима на улова: 
I. Регулира се минимално допустимия размер на окото на риболовните 

мрежи, като през 1997 г. той е увеличен с цел запазване на 
подрастващите риби; 

II. Налагат се забрани или ограничения при ползването на определени 
видове риболовни уреди, които допринасят за свръхулов или увреждат 
средата за обитаване и възпроизводство на ресурса; 

III. Определят се минимално допустими размери на рибите и другите 
водни животни, които могат да бъдат предмет на улов; 

IV. Определят се срокове и периоди през годината, когато риболова на 
отделни видове риба е забранен; 

V. Определят се специфични мерки по отношение на отделни видове 
риба и отделни риболовни зони; 

 
Контролните функции по отношение на спазването на задълженията 
свързани с техническите мерки по отношение на уловите са на ИАРА.  
МОСВ и НС “Гранична полиция” оказват съдействие при провеждане на 
контролни мероприятия. 
Техническите мерки за улов са базирани на същите принципи, които са 
заложени в acquis (по отношение на техническите изисквания) и са 
определени на базата на препоръки получени в следствие на научни 
изследвания, с цел запазване на запасите от основните видове риба. 
На основание на чл. 6 от Регламент 3760/92, Р. България желае да запази 
правото си в 12-милната териториална зона на Черно море да прилага по-
строги технически правила за риболов (предимно свързани с дънното 
тралиране и драгиране). 
Прилаганите технически мерки са насочени към опазване на рибните 
ресурси и са съобразени със спецификата на биологичното равновесие в 
Черно море. Всички рискове и последствия от комерсиалната експлоатация 
на 12-милната зона на Черно море следва да бъдат научно преценявани, 
тъй като поради своята пространствена ограниченост и естествена 
екологична обремененост тя е лесно уязвима, а антропогенното влияние 
(вкл. дънното тралиране) може да доведе до необратими последици. 
Прилаганите от България технически мерки биха могли успешно да 
допълнят съществуващото законодателство на ЕС в тази област. 
Статистика на уловите 
Статистика за уловите се събира и обобщава от ИАРА, в съответствие със 
съществуващите национални методики. Предстои въвеждане на 
методиките на Евростат (виж т. 4 - Структурни мерки)  
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2) Международни споразумения и конвенции 
Република България е подписала редица конвенции и международни 
споразумения в областта на рибарството. Пълен списък на 
международните споразумения и конвенции е представен в Приложение1. 
Въпреки липсата в настоящия момент на действащ риболовен флот за 
далечно плаване, Р. България очаква да има такъв към момента на 
присъединяване, който да ползва  риболовните права, произтичащи от 
действащите международните споразумения и конвенции, по които тя е 
страна.  
Република България декларира, че в съответствие с принципа за 
изключителна компетентност на Общността, към момента на 
присъединяване ще предостави право на ЕС да представлява интересите й 
във всички международни споразумения и конвенции.  
Р. България декларира, че желанието й за запазване на някои риболовни 
права ще се основава на нейния принос в увеличаването на общата квота 
на ЕС и че подобно искане няма да е за сметка на съществуващите 
риболовни права на останалите страни-членки на Съюза. 

• По отношение на Конвенцията за бъдещо многостранно 
сътрудничество в областта на риболова в Северозападния 
Атлантик (NAFO), Република България предявява искане за запазване 
на произтичащите й права за извършване риболов в зоната на 
конвенцията. Република България изразява желание относителния дял 
(квоти) за риболов, като страна-членка на ЕС, да бъде определен на 
базата на принципа за относителна стабилност.  

• По отношение на Конвенцията за бъдещо многостранно 
сътрудничество в областта на риболова в Североизточния 
Атлантик (NEAFC), Република България ще предприеме необходимите 
стъпки за възобновяване на правата (квотите) за риболов в зоната на 
Конвенцията, в случай че те са временно загубени. Република България 
предявява искане за запазване на бъдещите си права за извършване 
риболов в зоната на конвенцията. Република България изразява 
желание относителния дял (квоти) за риболов, като страна-членка на 
ЕС, да бъде определен на базата на принципа за относителна 
стабилност. 

• По отношение на Спогодбата между правителствата на Народна 
Република България и Канада в областта на риболова, Република 
България предявява искане за запазване на произтичащите права за 
извършване риболов в зоната на спогодбата. Република България 
изразява желание относителния  дял (квоти) за риболов, като страна-
членка на ЕС, да бъде определен на базата на общите принципи на ОПР 
и в съответствие с Меморандума за разбирателство между Общността и 
Канада.   
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• По отношение на Конвенцията за опазване на живите морски 
ресурси на Антарктика (CCAMRL), Република България има интерес от 
запазване на потенциалните си бъдещи права за извършване риболов в 
зоната на конвенцията.  

• По отношение на проекта на Конвенция за риболова и опазването 
на живите ресурси на Черно море, Република България има интерес 
от запазване на потенциалните й бъдещи права за извършване риболов 
в зоната на конвенцията.  

 

3) Организация на пазара 
Република България не предвижда отпускане на финансови средства за 
въвеждане на интервенционни механизми на пазара за риба и рибни 
продукти преди пълноправното й членство в ЕС.  
Новият закон за рибарството и аквакултурите дава възможност за 
създаване на организации на производители, отговарящи на европейските 
критерии, които след присъединяването на Р. България към ЕС  ще могат 
да бъдат инициатори при въвеждане на определени механизми на Общата 
организация на пазара.  
С оглед събиране и обработване на достоверна пазарна информация и 
създаване на адекватна пазарна структура в отрасъла ще бъдат изградени 
представителни пазари за риба и рибни продукти в някои пристанища по 
Черно море и река Дунав, а също така и в градове във вътрешността на 
страната.  

4) Структурни мерки 
Предприсъединителни фондове 
За започване прилагането на структурни мерки в областта на земеделието 
и рибарството на 6 юли 2000 г. с Постановление на Министерския съвет 
беше създадена Агенция по САПАРД (към Държавен фонд "Земеделие"). 
Агенцията ще съфинансира целеви проекти, които са от приоритетните 
области, включени в Националния план за развитие на земеделието и 
селските райони (2000-2006), и обхващат подобряване на производството, 
преработката и маркетинга на риба и рибни продукти (включително 
аквакултури), за да се осигури съответствие със стандартите на ЕС. Планът 
включва следните мерки, свързани с рибарството:  
I. Мярка 1.2 - Подобряване на преработката и маркетинга на 

селскостопански и рибни продукти. По нея ще бъдат финансирани 
преработвателни предприятия, с цел подобряване на хигиената и 
повишаване качеството на рибните продукти в съответствие с 
изискванията на ЕС; 

II. Мярка 2.1 - Развитие и диверсификация на икономическите дейности. 
По нея ще бъдат създадени възможности за развитие на многостранни 
дейности и получаване на алтернативни доходи (от селски туризъм, 
спортен риболов и др.). 
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На базата на опита от използването на предприсъединителните фондове 
по програма САПАРД, Р. България ще придобие практическа готовност за 
бъдещо прилагане на Финансовия инструмент за насоки в рибарството 
(ФИНР) на ЕС за осигуряване на структурни помощи, свързани с 
преструктурирането и модернизирането на риболовния флот (без 
увеличаване на риболовния капацитет след присъединяване на страната 
към Съюза), модернизация на пристанищните съоръжения, развитие на 
аквакултурите, преработка и маркетинг на риба и рибни продукти и 
прилагане на социално-икономически мерки. 
Регистър на риболовните кораби 
Към настоящия момент Изпълнителна агенция “Морска 
администрация”води регистри на малките кораби до 40 бруто тона и на 
големите над 40 бруто тона съгласно Кодекса за търговското мореплаване 
и  нормативни актове към него. На вписване в тези регистри подлежат 
всички кораби, които имат право да плават под българско знаме. България 
е страна по Конвенцията за измерване вместимостта на корабите 
(Лондонската конвенция) от 1969 г. и изцяло  е въвела изискванията на 
съответните европейски разпоредби в тази област.  
Действащото законодателство, свързано с регистъра на риболовните 
кораби, е в съответствие с Регламенти 2930/86, 2090/98, 3259/94 и 
Решение 84/95. 
На 28.09.2000 г. е подписано Споразумение за взаимодействие между 
Изпълнителна агенция "Морска администрация" и ИАРА, което съдържа 
пояснителни клаузи свързани с изграждането на Регистър на риболовните 
кораби и разделянето на компетенциите по неговото поддържане между 
двете агенции. 
Регистърът на риболовните кораби се изгражда в МТС в съответствие с 
изискванията на европейското законодателство и на базата на 
предстоящото изменение на Кодекса за търговското мореплаване, 
проектозакона за рибарството и аквакултурите и прилежащите към тях 
подзаконови нормативни актове.  
ИАМА ще е отговорна за изпращане на актуализирана информация на 
компетентните власти на ЕС относно Регистъра на риболовните кораби, в 
съответствие с изискванията на acquis. 
ИАРА ще предоставя на Изпълнителна агенция "Морска администрация" 
данни за риболовните уреди, зоните за риболов и лицензирането на 
риболовните дейности. В случаите на нарушения, водещи до отнемане на 
лиценза за извършване на стопански риболов ИАРА в срок от 48 часа 
уведомява ИАМА, която от своя страна отразява ограничението в 
Регистъра на риболовните кораби. 
Между ИАРА и ИАМА съществува висока степен на координация по 
отношение на дейностите свързани с изграждането и поддържането на 
Регистъра на риболовните кораби. 
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На базата на съществуващите данни за риболовните кораби и на 
извършената до момента подготвителна дейност от страна на МТС няма да 
се налага преизмерване на риболовните кораби. ИАМА разполага с 
характеристиките на риболовните корабите (стари и нови кораби)  в 
съответствие с изискванията на acquis. Единствено по отношение на 
изчисляването на тонажа на риболовните съдове с дължина 8-15 метра Р. 
България очаква потвърждение за това дали може да използва 
коефициента на Гърция, поради сходството на плавателните съдове (или 
ще е необходимо да се посочи друг коефициент, който да се използва).  
В момента се провеждат консултации с гръцки експерти във връзка с 
изграждането на Регистъра на риболовните кораби за предоставяне на 
необходимия софтуер. До края на 2000г. престоят две мисии на експерти от 
ЕС: от Гърция в рамките на проект по ФАР на Дирекция “Интеграционна 
политика” и от Швеция, финансирана от ТАЙЕКС.  В случай, че 
своевременно й бъде предоставен необходимия софтуер,  който се 
използва от страните-членки, Р. България ще има готовност за извършване 
на пробна трансмисия на данни от Регистъра на риболовните кораби до 
компетентните власти в ЕС до средата на 2001 г. 
Р. България не очаква да има трудности при обновяване на базата данни за 
Регистъра на риболовните кораби и за своевременното предоставяне на 
тази информация на компетентните органи в ЕС. 
Регистърът на риболовните кораби ще бъде напълно завършен до 
края на 2001 г. 
Статистическа информация 
Според сключения на 26.04.1999 г. Меморандум за разбирателство между 
Министерство на земеделието и горите и Националния статистически 
институт функциите по събиране и обработване на статистически данни по 
Раздел 8 "Рибарство" са отредени на МЗГ.  
На базата на този меморандум и на подписан на 04.10.2000г. протокол за 
взаимодействие между ИАРА и Отдел “Агростатистика” в МЗГ, агенцията 
ще организира и провежда статистически наблюдения съгласно следните 
модули от Statistical Requirements Compendium на Евростат - 691 
(статистика на риболовния флот), 692 (статистика на уловите), 693 
(статистика за разтоварената на брега риба и балансови отчети на 
доставките) и 694 (статистика на аквакултурите). Отдел “Агростатистика” 
ще оказва методическа помощ на ИАРА при обработването на събраната 
статистическа информация. 
ИАРА ще изпраща обработената статистическа информация до 
компетентните органи в ЕС според изискванията на Statistical Requirements 
Compendium на Евростат. Събраните от МЗГ/ИАРА статистически данни ще 
се предават и на НСИ.  
През 2001 г. ще бъде извършен анализ за начина, по който в Р. България 
ще бъде изградена системата за събиране и обработване на статистическа 
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информация в областта на рибарството. През 2002 г. предстои въвеждане 
на подзаконови нормативни актове към ЗРА относно статистиката, а 
тяхното практическо прилагане ще започне през 2003 г. Пълна 
хармонизация на законодателството по отношение на статистиката в 
областта на рибарството ще бъде постигната през 2003 г. 
5) Държавни помощи 
Р. България декларира, че  към момента на присъединяване ще 
преустанови прилагането на всички мерки за подпомагане, противоречащи 
на принципите на конкуренцията и на acquis. 
Към момента в сектора рибарство се отпускат следните държавни помощи: 
Съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица – в сила от 1 
януари 1998 г., не се облагат с данък доходите на земеделските 
производители - физически лица, включително извършващите дейност като 
еднолични търговци, за непреработената животинска продукция от 
сладководно рибовъдство в изкуствени водоеми. За лицата, занимаващи се 
с рибовъдство, данъчната основа се определя, като облагаемият доход за 
дейността се намалява със 60 на сто. 
Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 1 
януари 1998 г., преотстъпва се данък върху печалбата на земеделските 
производители - юридически лица, за непреработената животинска 
продукция от сладководно рибовъдство в изкуствени водоеми. 
Преотстъпеният данък е необходимо да се инвестира в посочената по-горе 
дейност.  
Съгласно Наредба №14 от 1998 г. за условията и реда за предоставяне на 
средства от държавния бюджет и от други целеви източници за издръжка 
на дейностите по създаване, съхраняване, опазване, отглеждане, 
обновяване и възпроизводство на генофонд от риби и други водни животни 
се определят условията и реда за предоставяне на средства за издръжка 
на генофонд от риби и други водни животни в специализирани племенно-
развъдни обекти (ферми). 
Средствата се предоставят за преки доставки на генофондов материал (от 
внос или от вътрешни източници) за отглеждане, опазване, съхраняване и 
възпроизводство; за осигуряване на необходимите фуражи за изхранване, 
на лекарствени средства за профилактика и лечение на болести и за други 
преки и непреки материални разходи за издръжка на производството, 
когато това е свързано с оцеляването, запазването и възпроизводството на 
генофонда. 
Средствата се предоставят, както следва: средствата от държавния 
бюджет се предоставят безвъзмездно под формата на субсидия или 
възмездно. В последния случай средствата се възстановяват чрез доставка 
на генофонд, специални фуражи, лекарства, премикси и други материали 
по определен от комисията ред, начин и срокове и за определени от нея 
обекти, на обща стойност, равна на предоставените средства. 
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Разпределението на средствата от държавния бюджет става от МЗГ чрез 
Централна комисия, която избира начина и формата за предоставяне на 
средствата и отчетността по тях. Субсидираните производства подлежат на 
постоянен контрол относно използването на средствата. Ако последните не 
са изразходвани по предназначение, те подлежат на възстановяване в 
пълен размер с лихва. 
Към момента предоставянето на държавни помощи подлежи на контрол от 
страна на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).  
Министерството на финансите е другата институция, която следи 
развитието в сектора. През 1996 г. бе създаден инвентарен списък 
(регистър) на предоставените държавни помощи, който бе актуализиран 
през 1998 г. Съгласно методиката на ЕК от началото на 1999 г. в регистъра 
се събират данни и за всички видове индиректни помощи. 
 

*       * 
* 

 
Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат 
временно затворени на базата на съществуващото законодателство на ЕС. 
България е готова да открие допълнителни преговори преди края на 
Междуправителствената конференция, ако възникне такава необходимост 
поради приемането на ново законодателство на ЕС. 
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Приложение 1 
 
Конвенция за бъдещото многостранно сътрудничество по риболова в 
Северозападния Атлантик (NAFO) 
Отрита за подписване в Отава на 24.10.1978 г. Депозитар - Канада. В сила 
от 01.01.1979 г., за България от 06.06.1979 г. Ратифицирана с Указ N 
821/25.05.1979 г.; Обн., ДВ, бр. 43/1979 г. Регистрация в ООН N 
17799/20.04.1979 г. 
След ратифицирането на тази Конвенция Р. България е участвала активно 
в работата на нейните органи. След обявяване на Държавното предприятие 
“Океански риболов” в ликвидация, български представител не е участвал в 
годишните срещи на страните-членки.  
Република България продължава да е член на Конвенцията, но от 1993 
година насам не изплаща годишния си членски внос към организацията, 
тъй като оттогава български риболовни кораби не работят в зоната на 
действие на Конвенцията и от 1998 г. квотата на страната ни е 
разпределена между другите страни-членки. 
Страната ползваше квота за улов в зоната на действие на Конвенцията в 
размер на 300 тона морски костур (Redfish/Sebastes marinus) и 500 тона 
калмари (squid). Квотата е използвана напълно през 80-те години и 
частично от 1989 до 1992 година, включително. 
Р. България се подготвя да предприеме необходимите стъпки за 
изплащане на дължимите задължения и за възстановяване на квотите си за 
улов на морски костур и калмари.  
Конвенция за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в 
Североизточния Атлантик (NEAFC). 
Подписана в Лондон на 18.11.1980 г. Депозитар - Великобритания. В сила 
от 17.03.1982 г., за България от 24.07.1984 г. Ратифицирана с Указ N 
1017/28.03.1984; ДВ, бр.28/1984 г. Декларация относно позицията на НРБ 
по отношение статута и правомощията на международните организации. 
Регистрация в ООН N 21173/27.07.1982 г. 
Р. България е член на Конвенцията и има права за риболов в нейната зона. 
След ратифицирането на Конвенция Р. България активно е участвала в 
работата на ръководните й органи. След 1990 година български риболовни 
кораби не работят в този район, поради което страната ни може да загуби 
произтичащите й права за риболов, след изтичане на определен срок, в 
който не се извършва риболов в зоната на Конвенцията. Поради 
съществуващ интерес от страна на частни фирми за извършване на 
риболов в района на конвенцията, Р. България ще предприеме 
необходимите стъпки за възобновяване на риболовните си права, в случай 
че те бъдат временно загубени. 
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Спогодба за създаване на Генерален съвет за риболова в Средиземно море 
(GFCM) 
Подписана в Рим на 24.12.1949 год., изменена в Рим на 03.09.1996 год. 
Депозитар - ФАО. В сила от 20.02.1952 год., за България - от 03.07.1972 год. 
(необнародвана). 
Одобрена с Решение N 186 на Министерския съвет от 16.05.1972 год. 
(резерва приложение, чл.13).  
Текст - сборник Договори на ООН, том 126, стр. 237, N 1691. 
От тази Спогодба не произтичат права, пряко отнасящи се до риболовните 
дейности, включително квоти. Същата е подписана от Р България с 
резерва по чл. 13, която е оттеглена от страната ни със Закона за оттегляне 
на резерви и декларации по международни конвенции относно 
задължителната юрисдикция на Международния съд и на международния 
арбитраж, приет от Народното събрание на 12 януари 1994 год., обн., ДВ, 
бр. 8 от 1994 год. Страната е участвала в работата на органите на 
Спогодбата като наблюдател. През 90-те години България не участва в 
работата на органите по спогодбата. 
Спогодба между Правителствата на НРБ, СРР и СССР за риболова в Черно 
море. 
Подписана във Варна на 07.07.1959 год. Депозитар - България. В сила от 
21.03.1960 год. 
Ратифицирана с Указ N 546 от 12.12.1959 год., обнародван в ДВ, брой 
101/1959 год. 
Текст - ДВ, бр. 33/1960 год.; сборник Договори на ООН, том 337, стр. 203; N 
5402. 
Разпоредбите на тази спогодба не засягат статута на териториалните и 
вътрешни води на договарящите се страни, а се отнасят за извършване на 
риболов в открито море. От спогодбата не произтичат права (квоти) за 
улов. 
Последната сесия на Смесената комисия за прилагането на Спогодбата 
беше проведена в България през 1993 година. На сесията беше взето 
решение и създадена работна група за подготовка на нова Конвенция за 
риболова и опазването на живите ресурси на Черно море. Работата по 
проекта на Конвенцията започна през 1995 година и продължава досега. На 
последната среща на работната експертна група през м. септември 2000 г. 
в Истанбул е взето принципно решение за действието и прилагането на 
Конвенцията под егидата на Организацията за Черноморско икономическо 
сътрудничество (ЧИС).  
Проектът на Конвенция предвижда възможността за определяне на общ 
допустим улов и национални квоти за улова на най-важните стопански 
ценни видове риби, най-вече на мигриращите такива, които следва да 
бъдат обект на особени международни мерки за опазване и контрол, както 
и на специфичен режим за ползване на ресурса. 
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Разпоредбите на проекта на конвенция засягат риболова в  териториалните 
и вътрешните води на договарящите се страни, както и извършването на 
риболов в открито море.  
Спогодба за сътрудничество в областта на морския риболов 
Подписана във Варшава на 28.07.1962 г. Депозитар - Полша. В сила от 
22.02.1963 г. , за България от 19.09.1964 г. Текст - сборник договори на 
ООН, т. 460, с. 219, N 6642. 
От тази Спогодба не произтичат права и задължения за България, пряко 
отнасящи се до риболовните дейности, включително квоти за улов. 
Няма въведени специфични международни регулации на риболова. 
Спогодбата не се прилага след разпадането на бившия социалистически 
лагер и прекратяването на дейността на Съвета за икономическа 
взаимопомощ. 
Спогодба между правителствата на СССР и НР България за взаимен 
риболов на хамсия и копърка в териториалните води на двете страни в 
Черно море. 
Подписана на 03.10.1978 г. в Москва.  
По тази Спогодба в миналото са произтичали права и задължения за 
България, пряко отнасящи се до риболовните дейности, включително квоти 
за улов, които са се определяли ежегодно. Кораби на НРБ и СССР са се 
ползвали от право за взаимен достъп до териториалните си води за 
извършване на стопански риболов. 
Спогодбата престана да действа спрямо България след разпадането на 
бившия СССР, тъй като произтичащите права за риболов се отнасят до 
риболовни райони, намиращи се под юрисдикцията на Украйна, Русия и 
Грузия.  
Предстои предприемането на стъпки за възобновяване на отношенията с 
Руската Федерация във връзка с рибното стопанство и евентуално 
актуализиране на действалите между Р. България и бившия СССР 
спогодби.(както това е направено между Украйна и Република България). 
Спогодба между правителствата на Република България и Украйна за 
сътрудничество в областта на рибното стопанство 
Подписана в София на 13.09.1993 година. В сила от 20.04.1994 година. 
Това е рамкова спогодба за България от която не произтичат права (квоти) 
за улов.  
Конвенция за опазване на живите морски ресурси на Антарктика  
Изготвена в Канбера, Австралия на 20.05.1989 г. Влязла в сила след 
депозирането на Осмото предложение за ратификация. Депозитар - 
Австралия. 
България се присъединява към Конвенцията с решение на Министерския 
съвет N 129 от 08.04.1992 год.; Ратифицирана със закон, приет от 36-то 
Народно събрание на 17.06.1992 год., обнародван с Указ N 146 от 
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23.06.1992 год. на президента на републиката, Обн., ДВ, бр. 43/1992 год. В 
сила за Република България от 30.09.1992 год. 
След ратифицирането на тази Конвенция България е участвала в работата 
на Комисията за опазване на антарктическите живи морски ресурси като 
наблюдател в годишните срещи на Комисията и на Научния комитет. 
Р. България възнамерява да предприеме в близко бъдеще стъпки за 
приемането й като член на Комисията, доколкото български фирми имат 
интерес да подновят работата си в зоната на действие на Конвенцията. 
Това ще даде възможност на страната да участва в разпределението на 
квотите за улов.  
Спогодба за риболова във водите на река Дунав между Правителствата на 
СССР, НР България, СР Румъния, Унгарска НР, Чехословашка ССР и СФР 
Югославия. 
Подписана в Букурещ на 29.01.1958 год. Депозитар - Румъния. В сила от 
20.12.1958 год.  
Ратифицирана с Указ N 304 от 16.08.1958 год.; ДР, бр. 17/1959 год. Текст - 
сборник Договори на ООН, том 339, стр.23, N 4845. 
I. Протокол от 29.06.1979 год. за изменение на чл. 17 на Спогодбата, в 

сила от 08.12.1980 год.; 
II. Протокол от 24.05.1984 год. за изменение на чл. 11 от Спогодбата, в 

сила от 12.09.1985 год. 
Това е рамкова спогодба за България от която не произтичат права (квоти) 
за улов.  
На последната сесия страните-участнички изразиха желание да се 
предприемат стъпки за разработването на нова Конвенция за риболова и 
опазването на рибните ресурси на р. Дунав, в която да участват всички 
Дунавски държави, вкл. Германия и Австрия и с влизането в сила която 
действащата спогодба да бъде денонсирана.  
Спогодба между правителствата на Народна Република България и Канада в 
областта на риболова 
Според клаузите на тази спогодба български риболовни кораби имат право 
да извършват риболовни дейности в рамките на 200 милната суверенна 
зона по канадското крайбрежие, извън териториалното море и определени 
зони (установени преди 1977 г.). Канадската страна предоставя на 
българските кораби съответни квоти, които съставляват част от излишъка 
на Общия допустим улов, който Канада не може да оползотвори. За да 
извършват риболов в рамките на квотите съгласно това споразумение, 
корабите на Р. България трябва да получат лицензи от компетентните 
органи на Правителството на Канада. 
След 1993 г. български кораби не са ловували в зоната на действие на 
споразумението. 
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Спогодба между правителствата на Народна Република България и Народна 
Република Мозамбик за сътрудничество в областта на риболова. 
Според клаузите на тази рамкова спогодба, Народна Република Мозамбик, 
при допълнително уточнени условия, предоставя на български риболовни 
кораби право да ловуват в нейната зоната на икономически права. Не 
произтичат конкретни квоти за улов. 
Спогодба между правителствата на Народна Република България и 
Ислямска Република Мавритания за сътрудничество в областта на морския 
риболов 
Според клаузите на тази рамкова спогодба български риболовни кораби 
имат право да ловуват в зоната на икономически права на Мавритания. Не 
произтичат квоти за улов. 
Спогодба между правителствата на Народна Република България и 
Обединена Република Танзания за сътрудничество в областта на туризма, 
горското стопанство, лова и риболова; 
Това е рамкова спогодба за сътрудничество, от която  не произтичат права 
(квоти) за риболов. 

 17



Приложение 2 
ОБЩА ОЦЕНКА НА СЕКТОРА  
Сектор "Рибарство" има важно значение за страната, особено в някои по-
слабо развити райони, както и по крайбрежието на Черно море и река 
Дунав. 
Реалната практика по отношение на стопанисването и управлението на 
рибностопанските води и водоеми в периода на прехода към пазарно 
стопанство се променя много динамично. В ход е активна приватизация на 
рибовъдни предприятия или техни обособени части (рибовъдни ферми), 
както и на предприятия от черноморския ни риболов, като към 30.06.2000 г. 
са приватизирани над 90 % от първите и практически 100 % от вторите. В 
тази област функционират над 70 частни, държавни и фирми със смесена 
собственост. Заедно с лицензираните индивидуални риболовци в Черно 
море и р. Дунав и със занимаващите се с рибовъдство и промишлен 
риболов в големите държавни язовири и язовирите - общинска собственост, 
броят на пряко заетите в сектора “Рибарство и аквакултури” надхвърля 7 
000 души.  
100 % от търговската дейност с риба и рибни продукти в страната, в това 
число внос, износ и ре-експорт, се извършва от частни фирми и лица.  
Океанският риболовен флот на страната е ликвидиран (в резултат от 
ликвидацията на държавното предприятие “Океански риболов”в град 
Бургас). В момента има само един транспортно-хладилен кораб, който е 
регистриран и е в действие. 
През последните години структурата на черноморския риболовен флот се е 
променила. На мястото на излизащите от употреба средни риболовни 
кораби с размер около и над 80 бр. т.1 навлизат по-малки и мобилни съдове 
от 10 до 50 бр. т. В следващите години ще бъде определено оптималното 
риболовно усилие за този флот и регулирана неговата численост, както 
това се прави в ЕС.  
Риболовната дейност в р. Дунав се извършва изцяло от частни 
“индивидуални” рибари, снабдени с разрешителни за промишлен риболов 
(лицензи), издавани от Изпълнителната агенция по рибарство и 
аквакултури (ИАРА) към МЗГ. Тя осигурява поминъка на повече от 1 100 
семейства и за някои от крайбрежните селища риболовът е определящ 
източник на доходи. Средногодишните улови от реката през последните 4-5 
години по официалните данни са около 1 200 тона.  
В Черно море риболовните дейности също се извършват практически от 
частни рибари (индивидуалният лодкарски риболов, далянският и другият 
крайбрежен риболов са 100 % частни, а корабният риболов – почти 95 %), 
които също са обхванати от въведената експериментално през последните 
години система за риболовно лицензиране. Тя се прилага по образец на 

                                                           
1 Бруто тона 
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действащите в света риболовни практики и в съответствие с конкретните 
изисквания на риболовното законодателство на ЕС.  
Промишленият риболов във вътрешните водоеми в по-голямата си част 
също се извършва от частни лица, които през 2001 година ще бъдат 
обхванати от лицензионната система с оглед определяне на условията и 
параметрите на тяхната дейност най-вече по отношение на охраната, 
контрола и възпроизводството на ресурса (изкуственото зарибяване). Тези 
вътрешни водоеми представляват солидна база за производство на храни с 
високо съдържание на протеин, както и за организиране на активен 
риболовен и агро-туризъм в планинските и полупланински райони, с оглед 
предоставяне на възможности за жителите на тези райони да получат 
доходи от тези дейности. В страната има 21 броя големи (над 5000 дка), 54 
броя средни (1000-5000 дка) и 4 686 броя малки язовири.  
В лошо състояние са запасите от някои стопански ценни видове риби в 
Черно море и р. Дунав (есетрови риби, калкан, паламуд и др.). В подобно 
състояние е и генофондът от някои стопански ценни сладководни видове 
риби, в това число и на основни за нашето рибовъдство видове като 
балканска и дъгова пъстърва, шаран, толстолоб, амур и др. След 1989 год. 
и до 1998 год. държавата не е финансирала никакви мероприятия за 
възпроизводството на ресурсите от риба и други водни животни в 
държавните води и водоеми. Първото зарибяване беше извършено през 
1998 год., като през 1999 год. беше извършено и ново масирано зарибяване 
на р. Дунав и редица големи държавни язовири. 

 
 

Издадени от ИАРА за 1999 г. разрешителни (лицензи) за промишлен риболов 

№ Издадени лицензи  Общо 

1. Река Дунав - рибарски 
лодки 

1 497

2. Черно море - общо 2 935

2.1 Риболовни кораби 43

2.2 Рибарски лодки 2 533

2.3 Грибове 43

2.4 Даляни 98

2.5 Рапани 216

2.6 Мидени инсталации 2

Източник: ИАРА 

 

Издадени от ИАРА за 2000 г. (към 31.07) разрешителни (лицензи) за промишлен риболов 

№ Издадени лицензи  Общо 

1. Река Дунав - рибарски 
лодки 

1 193

2. Черно море - общо 3 260
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2.1 Риболовни кораби 40

2.2 Рибарски лодки 2 688

2.3 Грибове 54

2.4 Даляни 100

2.5 Рапани 377

2.6 Мидени инсталации 1

Източник: ИАРА 

 

Риболовни съдове, регистрирани от Държавната инспекция по корабоплаване (01.10.2000) 

Брой риболовни съдове Бруто тона Дължина (м) 
26 90-2468 24<L<54 
36 20-40 8<L<24 

3 872 >20 L<8 
Източник: ИАМА 

 
Улови в Черно море за периода 1995-1999 (тона) 

Година Улов на риба Улов на мекотели Общ улов (тона) 
1999 5 154,1 3 902,0 9 054, 1 
1998 4 120,0 4 394,1 8 514,1 
1997 4 453,0 4 969,3 9 422,3 
1996 4 466,9 3 266,6 7 733,4 
1995 3 942,1 3 567,9 7 510,0 

Източник: ИАРА 
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Улови на Р. България по видове (в тона/MT)  
 

Species 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
A. Freshwater species                

Freshwater breams 
/Abramis spp/ 
-Платики 

70 63 60 - - - - 70 74 91 91 83 71  

Barbel 
/Barbus barbus/ 
-Бяла Мряна 

        92 120 112 113 93  

Common carp 
/Cyprinus carpio/ 
-Шаран 

10027 9527 9200 6189 6200 6200   19 16 16 20 22  

Grass carp 
/Ctenopharingodon idella/ 
-Бял Амур 

        3 8 8 17 20  

Silver carp + Bighead carp 
/Hypophthalmichthys molitrix 
+ Aristichthys nobilis/ 
-Бял + Пъстър Толстолоб 

959 960 960 960 1000 1000   415 488 471 553 488  

Cyprinids nei 
/Cyprinidae/ 
-др.Шаранови 

116 91 120 - - - - 250 14 19 25 33 38  

Wels(=Som)catfish 
/Silurus glanis/ 
-Европейски Сом 

8 2 10 10 10 10 18 20 30 27 13 8 56  

Pike-perch 
/Stizostedion lucioperca/ 
-Бяла Риба 

18 1 10 10 10 10 29 30 22 26 15 15 18  

Pike 
/Esox lucius/ 
-Щука 

        0 0 2 16 14  

Trouts nei 
/Salmo spp/ 
-Пъстърви  

1514 1554 1455 700 700 700         

Freshwater fishes nei 
/Osteichthyes/ 
-др.Сладководни риби     

1083 921 1200 1534 1500 1500 1576 1550 107 230 180 219 206  

               
 B. Anadromous species 
(Sturgeons and Herrings) 

              

Sturgeons nei 
/Acipenseridae/ 
-Есетрови 

21 1 28 13 10 10 10 10 29 33 50 56 51  

Pontic shad 
/Alosa pontica/ 
-Карагьоз, Дунавска 
скумрия 

23 34 84 77 77 80 56 45 143 233 165 171 73  

               
 C. Black sea species               
Gobies nei 
/Gobiidae/ 
-Попчета 

23 10 23 14 14 15 10 11 580 477 424 381 437  

Mullets nei 
/Mugilidae/ 
-Кефалови  

10 12 3 1 1 1 6 6 25 29 31 13 17  

Bluefish 
/Pomatomus saltatrix/ 
-Лефер 

4 1 - 6 6 6 8 8 12 10 12 10 8  

Black Sea horse mackerel 
/Trachurus mediterraneus 
ponticus/ 
-Черноморски Сафрид 

826 1677 1101 164 164 165 79 80 70 68 36 40 30  

European sprat 
/Sprattus sprattus/ 
- Копърка, Цаца, Трицона 

10979 6199 7403 2651 2651 2650 2174 2200 2874 3535 3646 3275 3595  

European anchovy 
/Engraulis encrasicolus 
ponticus/ 
-Хамсия 

13 115 - - - - - - 35 23 44 48 36  

Black sea bonito 
/Sarda sarda/ 
-Паламуд 

13 - 3 17 17 20 8 - 25 33 16 51 20  



 

Picked(=Spiny)dogfish 
/Squalus acanthias/ 
-Бодлива Черноморска 
Акула 

90 51 28 16 16 15 12 12 80 64 40 28 25  

Turbot 
/Scophtalmus maeoticus/ 
-Калкан 

        60 62 59 64 54  

Garfish 
/Belone belone/ 
-Зарган 

        - 2 2 4 4  

Black sea Shrimps 
/…/ 
-Скариди 

        1 1 3 2 2  

Mediterranean (Black) 
mussels 
/Mytilus galloprovincialis/ 
-Миди култивирани 

150 100 - - - - - - 265 5 67 92 100  

Rapana sea snail 
/…/ 
-Рапани 

        3120 3260 4900 4300 3800  

Sand(White) mussel 
/Venus gallina/ 
-Пясъчна(Бяла) мида 

- - - - - - - - 182 - - - -  

               
 D. Ocean species               
Turbot 
/Psetta maxima/ 
-Голям Калкан 

3 4 1 - - - - - - - - - - - 

Brazilian codling 
/Urophycis brasiliensis/ 
-Бразилски Налим 

- 19 5 - - - - - - - - - - - 

Haddock 
/Melanogrammus aeglefinus/ 
- 

- - - 3 - - - - - - - - - - 

Blue whiting(=Poutassou) 
/Micromesistius poutassou/ 
-Северно Путасу 

632 1729 360 31 30 30 - - - - - - - - 

Southern blue whiting 
/Micromesistius australis/ 
-Южно Путасу 

7766 2223 8468 20256 20311 8937 3138 - - - - - - - 

Silver hake 
/Merluccius bilinearis/ 
-Сребриста Мерлуза/Хек 

- - - 88 - - - - - - - - - - 

Argentine hake 
/Merluccius hubbsi/ 
-Аржентинска Мерлуза/Хек 

430 132 112 15 59 - - - - - - - - - 

Cape hakes 
/Merluccius capensis/ 
-Южноафриканска, Капска 
Мерлуза 

- - 179 2015 2000 2000 - - - - - - - - 

Patagonian grenadier 
/Macruronus magellanicus/ 
-Патагонски, Аржентински 
Макруронус 

9627 33595 9160 983 40 44 - - - - - - - - 

Grenadiers 
/Macrourus spp/ 
-Макруруси 

1378 1412 132 - - - - - - - - - - - 

Croakers, drums nei 
/Sciaenidae/ 
-Сцианидови 

- 10 - - - - - - - - - - - - 

Largeeye dentex 
/Dentex macrophthalmus/ 
-Голямоок  Зъбар 

- - 95 44 45 45 - - - - - - - - 

Patagonian toothfish 
/Dissostichus eleginoides/ 
-Патагонски Кликач 

95 51 331 8 1 - 223 - - - - - - - 

Grey rockcod 
/Notothenia squamifrons/ 
-Сива Нототения 

82 - - 1307 - - - - - - - - - - 

…А 
/Patagonotothen longipes 
ramsai/ 
-… 

- - 5698 - - - - - - - - - - - 
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Antarctic rockcods, noties nei 
/Nototheniidae/ 
-Нототениеви 

15 - - - - - - - - - - - - - 

Pink cusk-eel 
/Genypterus blacodes/ 
-… 

15 - - - - - - - - - - - - - 

Ruffs, barrelfishes nei 
/Centrolophidae/ 
-Центролофови  

60 363 417 - - - - - - - - - - - 

Beaked redfish 
/Sebastes mentella/ 
-Морски Костур 

12270 8769 4546 2739 2740 2740 3163 3600 - - - - - - 

Atlantic horse mackerel 
/Trachurus trachurus/ 
-Обикновен Сафрид 

- 8 - 44 45 45 226 260 - - - - - - 

Chilean jack mackerel 
/Trachurus murphyi/ 
-Перуански Сафрид 

- - - 1649 1600 1600 - - - - - - - - 

Cape horse mackerel 
/Trachurus capensis/ 
-Южноафрикански, Капски 
Сафрид 

49391 43791 43428 6459 6400 6400 - - - - - - - - 

Jack and horse mackerels 
nei 
/Trachurus spp/ 
-Сафриди 

- - - 10 10 10 - - - - - - - - 

Amberjacks nei 
/Seriola spp/ 
-… 

51 53 - - - - - - - - - - - - 

Butterfishes, silver pomfrets 
/Stromateidae/ 
-… 

1 322 - 24 - - - - - - - - - - 

Atlantic herring 
/Clupea harengus/ 
-Океанска Селда 

- - - 561 - - - - - - - - - - 

Sardinellas nei 
/Sardinella spp/ 
-Сардини 

- - 7 333 333 330 - - - - - - - - 

Clupeoids nei 
/Clupeoidei/ 
-др. Селдовидни 

19 - - - - - - - - - - - - - 

Tunas nei 
/Thunnini/ 
-Риби Тон, Тунеци 

- 6 - - - - - - - - - - - - 

Club mackerel 
/Scomber japonicus/ 
-Скумрия Колиос 

5 - - 191 191 185 - - - - - - - - 

Atlantic mackerel 
/Scomber scombrus/ 
-Обикновена Скумрия 

565 288 754 2404 1170 1170 1883 2140 - - - - - - 

Marine fishes nei 
/Osteichthyes/ 
-др. Морски Риби 

25 49 4 13 13 15 7 8 - - - - - - 

Marine crustaceans nei 
/Crustacea/ 
-Морски Ракообразни 

2 - - - - - - - - - - - - - 

Common squids 
/Loligo spp/ 
-Обикновени Калмари  

50 - - - - - - - - - - - - - 

Shortfin (Northern)squid 
/Illex illecebrosus/ 
-Сев. Късоопашат Калмар  

- - - 40 - - - - - - - - - - 

Argentineshortfin squid 
/Illex argentinus/ 
-Арж. Късоопашат Калмар 

3223 3875 7581 5524 1478 - 1062 - - - - - - - 

               
 E. Fresh water  fish from 
inland waters (fish farms and 
reservoirs/lake-dams) 
- Сладководна риба от 
рибовъдни стопанства и 
язовири  

              

Carp species(Common carp,         - - - 3600 7230  
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Chines carps- Grass,Silver, 
Bighead carp), 
Wels(=Som)catfish, Pike 
perch, Oth. 
-Шаранови(Шаран, 
Растителноядни и др.), 
Сом, Бяла риба и др. 
Trout species(Rainbow trout, 
Brawn Balcan trout, 
Salvelinus) 
-Пъстървови(Дъгова 
пъстърва, Балканка, 
Сивен) 

        - - - 560 450  

               
 F. Recreational 
fishing/angling(in the fresh 
water basins) 
-Спортен риболов(в 
сладководните водоеми) 

        - - - 1350 1590  

               
TOTAL 11165

2 
11801

8 
10296

6 
57103 48842 35933         
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