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Проект FSHFARMING
ЦЕЛИ

ОСНОВНА ЦЕЛ :

Да се подобри методичната и нормативна основа за оценка
на натиска и въздействието от сладководно рибовъдство и
неговото ефективно управление за постигане на добро
екологично състояние/потенциал на водните тела на
територията на ИБР във връзка с прилагане на изискванията
на РДВ.



Проект FSHFARMING
ЦЕЛИ

3. ПОДЦЕЛИ :

3.1. По-добра оценка на натиска и въздействията върху
водните тела от рибовъдни дейности

3.2. Предлагане на методология за оценка на капацитета на
водните тела за осъществяване на сладководно
рибовъдство.

3.3. Предлагане на ефективни технологични схеми за
сладководно рибовъдство, ограничаващи негативното
въздействие върху водните тела.



Проект FSHFARMING
ЦЕЛИ

3. ПОДЦЕЛИ :

3.4. Оценка на процесите на биоакумулация в риби (метали и
органични замърсители).

3.5. Предлагане на мерки за защита на редките видове птици
в зони по НАТУРА 2000, в които се осъществяват рибовъдни
дейности и ограничаване на щетите, които нанасят на
рибовъдството.

3.6. Актуализиране на програмата от мерки в ПУРБ за
ограничаване на негативното въздействие от сладководно
рибовъдство.



Проект FSHFARMING
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН
1. Басейн на р.Марица:

яз.Цанков камък , яз.Батак
яз.Конуш, яз.Кавака,
яз.Тополница
(биоакумулация), рибарни
-ци за отглеждане на
пъстърва в района на
гр.Девин.

2. Басейн на р.Тунджа:
яз.Копринка

3. Басейн на р.Арда
яз.Кърджали и яз. Студен
кладенец
(биоакумулация).



Проект FSHFARMING

Изпълнени  дейности

Резултат: актуализирана програма и осигурено оборудване за мониторинг
включваща 9 водни тела (7 с рибовъдни дейности и 3 за биоакумулация).

q3 мониторингови мисии за анализ на БЕК и ФХ елементи във води и
седименти и биоакумулация;
qМониторинг на защитени видове птици в зони по Натура 2000 със
сладководно рибовъдство
Резултат: изпълнени 3 мисии за мониторинг на БЕК, ФХ и биоакумулация и
продължаващ мониторинг на птици.

Работен пакет 2: Провеждане на програмата за проучвателен мониторинг (3-8
месец)

Работен пакет 1: Актуализиране на програмата за проучвателен мониторинг
във връзка с оценка на негативното въздействие от сладководно рибовъдство
(1-2 месец)



Проект FSHFARMING

Текущи и предстоящи дейности

qОценка на натиска и въздействията от сладководно рибовъдство и
процесите на еутрофикация;
q Предложение за методология за оценка на потенциала на водните тела и
ефективни технологични схеми за сладководно рибовъдство;
q Предлагане на мерки за опазване на редки видове птици в зоните по
Натура 2000 с развито рибовъдство;
q Предлагане на промени в нормативната рамка за издаване на
разрешителни

q 2 срещи за провеждане на консултации със заинтересованите страни във
връзка с ПУРБ;
q Включване на резултатите от проекта и проведените консултации в ПУРБ;

Работен пакет 3: Оценка на натиска и въздействието от сладководно
рибовъдство и капацитета на водните тела за прилагане на различни
технологии за отглеждане на аквакултури (8-11 месец) :

Работен пакет 4: Актуализиране на програмата от мерки в ПУРБ и прилагане
на Плана за публичност (11-12 месец) :



PROJECT FISHFARMING

1. Замърсяване с биогени
1.1.Точково замърсяване :
Ø Населени места – с и без канализация
Ø Индустрия
1.2. Дифузно замърсяване
Ø Селско стопанство – земеделие и пасищно животновъдство
Ø Отглеждане на аквакултури
Ø Рибоядни птици – гнездящи и изхранващи се във водоема

2. Водоползване.

Оценка на натиска

3. Прогнозна оценка за количеството риба, изяждана от рибоядни
птици в стопанствата с полуинтензивно рибовъдство (яз.Конуш и
яз.Кавака)



PROJECT FISHFARMING

• Земеделие - 86% от водното тяло е заето с
обработваеми площи, като 20% с интензивно
земеделие

• Колония от сиви чапли и големи корморани
в съседство на язовира (180 дв) – 14 т./год риба

• Полуинтензивно отглеждане на аквакултури
(шаран)

• Водовземане - напояване

Водно тяло BG3MA500L125 Язовир Кавака
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PROJECT FISHFARMING

• Земеделие - >70% от водосбора, предимно с
интензивно земеделие, развито
животновъдство

• Населени места – частично заустване на
отп.води от 3 насeлени места (206 е.ж.)

• Полуинтензивно рибовъдство шаран,
толстолоб, б.риба – 23 т/год

• Най-голямата чаплова колония в басейна на
р.Марица (800 дв.) – 11,7 т. риба

• Водовземане за напояване

Язовир Конуш
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PROJECT FISHFARMING

• 1 курортно селище без пречистване (1050 е.ж.)
• Земеделие - 12% от водното тяло е заето с

обработваеми площи
• 1 ферма за садково отглеждане на шаран с

разрешено количество 120 т. / произведено - 80 т.
• Язовирът се използва за ПБВ
• Водовземане  - производство на електроенергия,

напояване 388 млн м3 през 2015 год.

Водно тяло BG3MA900L192 яз. Батак
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PROJECT FISHFARMING

• 1 курортно селище без пречистване (1050 е.ж.)
• Земеделие - 12% от водното тяло е заето с

обработваеми площи
• 1 ферма за садково отглеждане на шаран с разрешено

количество 120 т. / произведено - 80 т.
• 6 издадени разрешителни за садково рибовъдство –

разрешено количество 910 т/год
• Язовирът се използва за ПБВ
• Водовземане  - производство на електроенергия,

напояване 388 млн м3 през 2015 год.

Водно тяло BG3MA900L192 яз. Батак
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PROJECT FISHFARMING

• 2 населени места без пречистване (550 e.ж.)/
• Земеделие - 56% от водното, 13% с интензивно

земеделие, животновъдство)
• 2 индустриални предприятия (не-IPPC) -

инцидентно промишлено замърсяване
• 2 садкови стопанства – произведено количество

80 т/год продукция
• Водовземане  - производство на електроенергия,

напояване 380 млн м3 през 2015 год.

Водно тяло BG3TU900L047 яз. Копринка

Антропогенен натиск
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PROJECT FISHFARMING

• 2 населени места без пречистване (550 e.ж.)/
• Земеделие - 56% от водното, 13% с интензивно

земеделие, животновъдство)
• 2 индустриални предприятия (не-IPPC)

инцидентно промишлено замърсяване
• 2 садкови стопанства – 80 т/год продукция
• 4 разрешителни – разрешено количество 420 т/год
• Водовземане - производство на електроенергия,

напояване 380 млн м3 през 2015 год.

Водно тяло BG3TU900L047 яз. Копринка
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PROJECT FISHFARMING

• Населени места – курортен комплекс и населени
места (452 е.ж.)

• Индустрия – 1 разрешително за заустване на битово-
фекални отпадъчни води (не-IPPC)

• Земеделие - 24% от водното тяло е заето с
обработваеми площи, животновъдство

• 6 садкови стопанства за отглеждане на есетра и
шаран: произведено количество - 1610 т./год.

• Водовземане  - производство на електроенергия
1591млн м3 през 2015 год.

Водно тяло BG3AR570L021 яз. Кърджали

Антропогенен натиск
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PROJECT FISHFARMING

• Населени места – курортен комплекс и населени места
(452 е.ж.)

• Индустрия – 1 разрешително за заустване на битово-
фекални отпадъчни води (не-IPPC)

• Селско стопанство - 24% от водното тяло е заето с
обработваеми площи, животновъдство

• 6 садкови стопанства за отглеждане на есетра и
шаран: разрешено количество 2530 т/год

• Водовземане - производство на електроенергия 1591
млн м3 през 2015 год.

Водно тяло BG3AR570L021 яз. Кърджали
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PROJECT FISHFARMING

• 1 населено място без пречистване (Широка лъка),
вилно селище, хотелски комплекс (1883 е.ж.)

• Селско стопанство - 13% от водното тяло е заето с
обработваеми площи, животновъдство

• 2 индустриални предприятия (не-IPPC)
• 4 ферми за отглеждане на пъстърва – 470 т/год

продукция /

Водно тяло BG3MA600R141 Река Широколъшка преди вливане в яз.Цанков камък)
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PROJECT FISHFARMING

• Населени места – 2 населени места: 1 без ПСОВ
(гр.Девин) и 1 с ПСОВ (8824 е.ж.)

• Индустрия – липсват разрешителни за заустване
• Селско стопанство – липсва значим натиск
• Интерес към развитие на садково рибовъдство
• Водовземане - производство на електроенергия 768

млн м3 през 2015 год

Водно тяло BG3MA600L134 яз.Цанков камък
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Проект FSHFARMING
ПАРТНЬОРИ
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