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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВХ. № 302-01-25 / 10.05.2003 г.							   Проект!


З  А  К  О  Н

за  изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
(ДВ, бр. 41 от 2001 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата “свързани” предлогът “с” се заличава, добавя се “със собствеността” и се поставя запетая.
2. В ал. 2, т. 2 запетаята и думата “рибовъдство” се заличават.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 запетаята и думата “рибовъдство” се заличават.
2. В ал. 2 т. 3 се изменя така: 
“3 обектите по ал. 1, т. 2 и 3 се ползват за стопански риболов и аквакултури; същите обекти могат да се ползват и за любителски риболов при условия и по ред, определени от лицето, притежаващо разрешителното за стопански риболов, или от регистрираното лице, което развъжда и отглежда риба и други водни организми.” 
§ 3. В чл. 4, ал. 2, т. 3 буква ”а” се изменя така:
“а) технологично обслужване и техническо оборудване;”.
§ 4. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
“(1) Управлението, наблюдението и контролът върху рибарството, аквакултурите и търговията с риба и други водни организми се извършват от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към министъра на земеделието и горите.”
§ 5. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
“5. издаване и презаверка на билети за любителски риболов;”
2. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 7 и се изменя така:
“Чл. 7. Националното управление по горите към Министерството на земеделието и горите осъществява охраната на рибните ресурси във водоемите, ползвани за любителски риболов на териториите на действие на неговите териториални поделения и звена и контрол по спазване на правилата за любителски риболов, при условията и по реда на този закон и на Закона за горите.”
2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. В чл. 8, ал. 3 т. 3 се отменя.
§ 8. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
“(2) Въвеждането на неместни видове и повторното въвеждане на местни видове риби и други водни организми във водните обекти се извършва по реда на Закона за биологичното разнообразие.”
§ 9. В чл. 11, ал. 2 думите “регионални сдружения и национално сдружение” се заменят с “регионални и национални сдружения”.
§ 10. Заглавието на глава трета се изменя така:
“Рибарство и аквакултури”
§ 11. В чл. 13 след думите “разрешително за стопански риболов” думите “е собственик” се заменят със “става собственик”.
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: 
“Лицата, които извършват стопански риболов, трябва да притежават свидетелство за правоспособност.”
2. Алинея  2 се отменя.
3. В ал. 3 думите “и 2” се заличават.
§ 13. В чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 думата “рибовъдство” се заменя с “аквакултури”.
§ 14. Създават се чл. 15а – 15в:
“Чл. 15а. (1) Във всеки голям язовир – държавна собственост, се определят:
1.	зона/зони за стопански риболов;
2.	зона/зони за любителски риболов;
3.	зона/зони за естествени развъдници на риба и други водни организми;
4.	зона/зони за аквакултури.
(2) В комплексните и значимите язовири от приложение № 1 към Закона за водите задължително се определят технологични зони за експлоатация на водностопанските съоръжения.
Чл. 15б. (1) Зоната за стопански риболов обхваща до 50 на сто от бреговата ивица на водния обект и прилежащата й акватория, като площта на зоната не може да надвишава 60 на сто от общата площ на водния обект. Зоната за стопански риболов се определя извън зоните за естествени развъдници на риба и други водни организми.
(2) Зоната за любителски риболов обхваща бреговата ивица и площта на водния обект извън зоната за стопански риболов.
(3) Зоните за естествени развъдници на риба и други водни организми обхващат устията на вливащите се във водния обект реки в радиус 200 м независимо от моментното водно ниво в обекта и другите подходящи места за размножаване на рибата и другите водни организми.
(4) Зоните за аквакултури се определят в подходящи водни участъци извън границите на зоните за естествени развъдници на риба и други водни организми.
(5) Зоните на действие на техническите съоръжения за аквакултури се разполагат в зоните за аквакултури и обхващат площта на самите съоръжения и 100 м от прилежащата площ около тях. В зоната на действие на техническите съоръжения за аквакултури е забранен риболовът.
(6) Зоната на действие на техническите съоръжения за аквакултури може да бъде разширена по желание на лицата, регистрирани за аквакултури, съгласувано с ИАРА. Разширената зона не може да бъде по-голяма от определената по реда на чл. 15в зона за аквакултури. За разширяване на зоната на действие на техническите съоръжения за аквакултури се заплаща такса в размер 50 на сто от таксата по чл. 4 от Тарифата за таксите, събирани по ЗРА. В тази зона е забранен риболовът.
Чл. 15в. (1) Зоните по чл. 15а за всеки отделен воден обект се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят и параметрите на съответните зони по предложение на ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА съгласувано с лицето, стопанисващо водностопанските съоръжения.
(3) Предложението за определяне на зоните по чл. 15а се съгласува със съответната басейнова дирекция на МОСВ.
(4) При наличие на отстъпено право на ползване за извършване на рибностопански дейности за воден обект, подлежащ на зониране, правото на ползване се привежда в съответствие със зонирането.
(5) Зоните за стопански риболов или аквакултури, за които няма издадено разрешително за стопански риболов или регистрация за рибностопански дейности по чл. 25, се използват за любителски риболов."
§ 15. В чл. 16 ал. 3 се отменя.
§ 16. Създават се чл. 16а и 16б:
“Чл. 16а. (1) При подаване на заявление за извършване на стопански риболов с кораб ИАРА издава разрешителното по чл. 18 след проверка за вписването на кораба в регистровите книги на корабите, водени от Изпълнителна агенция ”Морска администрация” (ИА ”МА”) към министъра на транспорта и съобщенията. Проверката се извършва служебно.
(2) След издаването на разрешително за стопански риболов с кораб ИАРА предоставя на ИА ”МА” данните за кораба в 7-дневен срок от издаването му.
(3) Изпълнителна агенция ”Морска администрация” в срок 3 дни от получаване на данните вписва кораба в електронната база данни “Регистър на риболовните кораби”.
(4) Вписването по ал. 3 се извършва еднократно.
Чл. 16б. (1) Изпълнителна агенция “Морска администрация” предоставя на ИАРА извадка от регистъра на риболовните кораби в края на всяко тримесечие.
(2) Справката по ал. 1 съдържа информация относно оборудването, обзавеждането и техническите средства за риболов, преработка и съхраняване на улова на корабите и се включва в информационно-статистическата система по чл. 6, ал. 1, т. 4.
(3) Предоставянето на справки, данни, информация, издаване на документи, съгласувания и други действия в изпълнение на този закон или на разпоредбите по прилагането му между ИАРА и ИА "МА" се извършват служебно и не се заплащат такси.”
§ 17. Член 17 се изменя така:
“Чл. 17. (1) Стопански риболов могат да извършват физически лица – пълнолетни български граждани, юридически лица и чуждестранни риболовни кораби, които притежават разрешително за стопански риболов.
(2) Чуждестранни риболовни кораби могат да извършват стопански риболов при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.”
§ 18. Създават се чл. 17а и 17б:
“Чл. 17а. (1) Разрешително за стопански риболов се издава на физическо лице, което отговаря на изискванията на чл. 14.
(2) Разрешителни за стопански риболов се издават на юридически лица, когато член на екипажа или член на риболовната бригада отговаря на изискванията на чл. 14. 
(3) Разрешителни за стопански риболов се издават на чуждестранни риболовни кораби само с разрешение на Министерския съвет за ползване на неусвоен ресурс от определена квота.
(4) За издаване на разрешителни за стопански риболов се заплаща такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
Чл. 17б. (1) Разрешителни за стопански риболов се издават от:
1. ръководителите на териториалните звена на ИАРА – за физически лица – български граждани, и за юридически лица;
2. изпълнителния директор на ИАРА – за чуждестранни риболовни кораби.
(2) Разрешителните за стопански риболов се издават при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.”
§ 19. Член 18 се изменя така:
Чл. 18. (1) За издаване на разрешително за стопански риболов с кораб кандидатът подава в ИАРА или в съответното й териториално звено заявление по образец, към което се прилагат:
1. копие на позволителното за плаване, издадено от ИА "МА", или копие от акта за националност;
2. нотариално заверено пълномощно на капитана или на друго упълномощено лице;
3. копие на документ, удостоверяващ наличието на условията по чл. 14 - свидетелство за правоспособност или документ за завършено висше или средно образование по специалност, с която се придобива квалификация в областта на рибарството и аквакултурите за член на екипажа на кораба;
4. документ за собственост на кораба или документ, удостоверяващ основанието, на което се ползва;
5. документ за платена такса за издаване на разрешително за стопански риболов.
(2) За издаване на разрешително за стопански риболов в рибностопански обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 или в зона от него кандидатът подава в ИАРА или в съответното териториално звено заявление по образец, към което се прилагат:
1. копие на документ, удостоверяващ наличието на условията по чл. 14 - свидетелство за правоспособност или документ за завършено висше или средно образование по специалност, с която се придобива квалификация в областта на рибарството и аквакултурите за член на риболовната бригада;
2. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта или на зоната от него;
3. документ за платена такса за издаване на разрешително за стопански риболов.
(3) Разрешително за стопански риболов се издава и на лица - собственици или ползватели на обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 или на зони от тях, и в случаите, когато се използват само за организиране на любителски риболов.
(4) В случаите, когато кандидат за разрешително за стопански риболов е юридическо лице или едноличен търговец, се прилагат и:
1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2. копие на удостоверение за данъчна регистрация;
3. копие на картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ.
(5) В случаите, когато кандидатът за разрешително за стопански риболов е чуждестранен риболовен кораб, към документите по ал. 1 се прилага и разрешително (лицензия) за стопански риболов, издадени от държавата на знамето.”
§ 20. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 18à - 18ã:
“Чл. 18а. (1) Разрешителното за стопански риболов се издава в 
14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1.
(2) При наличие на технически причини, препятстващи обработката на информацията по издаване на разрешителното, срокът по ал. 1 може да бъде удължен от изпълнителния директор на ИАРА, но с не повече от един месец.
(3) Â ðàçðåøèòåëíîòî çà ñòîïàíñêè ðèáîëîâ ñå ïîñî÷âàò:
1. îðãàíúò, êîéòî å èçäàë ðàçðåøèòåëíîòî;
2. äàííè çà èäåíòèôèêàöèÿ íà ðèáîëîâíèÿ êîðàá;
3. äàííè çà ïðèòåæàòåëÿ íà ðàçðåøèòåëíîòî;
4. òåõíè÷åñêè äàííè çà ðèáîëîâíèÿ êîðàá;
5. ðåãèñòðàöèîííèÿò íîìåð íà àêòà çà íàöèîíàëíîñò èëè íà ïîçâîëèòåëíîòî çà ïëàâàíå;
6. äàòàòà íà èçäàâàíå è ñðîêúò íà äåéñòâèå íà ðàçðåøèòåëíîòî;
7. âîäíèòå îáåêòè èëè çîíèòå îò òÿõ çà ñòîïàíñêè ðèáîëîâ;
8. äðóãè äàííè, îïðåäåëåíè â Íàðåäáàòà çà óñëîâèÿòà è ðåäà çà èçäàâàíå íà ðàçðåøèòåëíè çà ðèáîëîâ è ðåãèñòðàöèÿ íà ëèöàòà, ðàçâúæäàùè è îòãëåæäàùè ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè.
(4) Изпълнителният директор или ръководителят на териториалното звено на ИАРА може да откаже с мотивирана заповед издаването на разрешително за стопански риболов:
1. íà ëèöà, êîèòî íå îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 14;
2. íà ëèöà, êîèòî êúì äàòàòà íà ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèåòî ñà ëèøåíè îò ïðàâî äà èçâúðøâàò ñòîïàíñêè ðèáîëîâ;
3. íà ëèöà, êîèòî íå ñà èçïúëíèëè âïèñàíèòå â ðàçðåøèòåëíîòî èì çà ïðåäõîäíàòà ãîäèíà íîðìè çà çàäúëæèòåëíî ìèíèìàëíî çàðèáÿâàíå íà ïîëçâàíèòå îò òÿõ îáåêòè;
4. çà êîðàáè, êîèòî íå ñà âïèñàíè â ðåãèñòðîâèòå êíèãè íà êîðàáèòå, âîäåíè îò ÈÀ “ÌÀ”;
5. çà ñïåöèàëèçèðàíèòå îáåêòè ïî ÷ë. 21 – êîãàòî êàíäèäàòñòâà ëèöå, êîåòî íå å ïðèòåæàòåë íà êîíöåñèîííîòî ïðàâî.
(5) Â 14-äíåâåí ñðîê îò äàòàòà íà èçäàâàíåòî íà çàïîâåäòà ïî àë. 1 çàÿâèòåëÿò ñå óâåäîìÿâà ïèñìåíî.
(6) Îòêàçúò çà èçäàâàíå íà ðàçðåøèòåëíî ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíîòî ïðîèçâîäñòâî.
(7) Âíåñåíèòå òàêñè çà èçäàâàíå íà ðàçðåøèòåëíî çà ñòîïàíñêè ðèáîëîâ ñå âúçñòàíîâÿâàò â åäíîìåñå÷åí ñðîê ñëåä âëèçàíåòî â ñèëà íà îòêàçà.
Чл. 18б. (1) Разрешителните за стопански риболов се подновяват за всяка следваща календарна година.
(2) Подновяването на разрешителното за стопански риболов се извършва по реда на чл. 18.
(3) Притежателят на разрешително за стопански риболов е длъжен да уведомява органа, издал разрешителното, за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 18 в 7-дневен срок от настъпването й.
Чл. 18в. (1) Изпълнителният директор на ИАРА или ръководителят на териториалното звено на ИАРА прекратява срока на действие на разрешителното за стопански риболов:
1. по искане на лицето, притежаващо разрешително за стопански риболов;
2. при смърт на физическото лице;
3. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице.
(2) Изпълнителният директор на ИАРА или ръководителят на териториалното звено на ИАРА може с мотивирана заповед да отнеме разрешителното за стопански риболов за срок до една година от установяване на нарушението, когато:
1. лицето, което притежава разрешително за стопански риболов, не спазва условията на издаденото разрешително;
2. лицето, което притежава разрешително за стопански риболов, лови риба и други водни организми в периода на забраната по чл. 32;
3. лицето, което притежава разрешително за стопански риболов, лови риба и други водни организми със забранени риболовни уреди, средства, принадлежности и приспособления в нарушение на чл. 35;
4. лицето, което притежава разрешително за стопански риболов, лови морски бозайници в нарушение на чл. 43;
5. лицето, което притежава разрешително за стопански риболов, не спазва изискването на чл. 18б, ал. 3.
(3) Заповедта по ал. 2 може да бъде обжалвана по реда на Закона за административното производство.
Чл. 18г. (1) При извършване на стопански риболов задължително участва лице, което отговаря на изискванията на чл. 14.
(2) При извършване на стопански риболов разрешителното за стопански риболов се съхранява от лицето по ал. 1.”
§ 21. ×ëåí 19 ñå èçìåíÿ òàêà:
“Чл. 19. (1) При извършване на стопански риболов се води дневник, в който се вписват данни за улова по видове и количества.
(2) Дневникът се издава от ИАРА. Образецът на риболовния дневник за всяка риболовна дейност и редът за воденето му се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.
(3) Â ðèáîëîâíèÿ äíåâíèê ñå íàíàñÿò äàííèòå çà óëîâà ïî âèäîâå è êîëè÷åñòâà, êàêòî ñëåäâà:
1. çà êàëêàíà - â áðîéêè è ïî ðàçìåðíè ãðóïè â êèëîãðàìè;
2. çà åñåòðîâèòå ðèáè - ïî âèäîâå, ïîë, òåãëî è ðàçìåðè çà âñÿêà ïîîòäåëíî;
3. çà îñòàíàëèòå ðèáè è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè - ïî âèäîâå è êîëè÷åñòâà â êèëîãðàìè, âêëþ÷èòåëíî äîïóñòèìèÿ ïðèëîâ.
(4) Èçïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð íà ÈÀÐÀ ìîæå äà îïðåäåëÿ è äðóãè ðèáíè âèäîâå, êîèòî ñå îò÷èòàò â ðèáîëîâíèÿ äíåâíèê ïî ðàçìåðíè ãðóïè, ïî ðàçìåðè íà îòäåëíèòå èíäèâèäè èëè ïî äðóãè ïîêàçàòåëè.
(5) Капитаните на риболовни кораби с дължина над 15 м отразяват в дневника и времето, координатите на районите и местата на извършване на риболова.
(6) При предаване на улов или на части от него от един на друг кораб в открито море капитаните на риболовните кораби с дължина над 15 м освен данните по ал. 3 поотделно за уловената и предадена риба и/или други водни организми и по ал. 5 отразяват в риболовния дневник и данни за мястото, където се предава уловът, за кораба, който приема улова, и за пристанището, за което е предназначен.
(7) Риболовният дневник се представя на контролните органи при поискване.”
§ 22. Â ÷ë. 21 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 ñëåä äóìàòà “Äàëÿíèòå” çàïåòàÿòà è äóìèòå “âîëèòå è òîíèòå” ñå çàëè÷àâàò è ñå äîáàâÿ “è àêâàòîðèÿòà íà îáåêòèòå çà àêâàêóëòóðè”.
2. Â àë. 2 ñëåä äóìèòå “ñòîïàíñêè ðèáîëîâ“ ñå äîáàâÿ “è àêâàêóëòóðè”.
3. Â àë. 4 äóìèòå “àë. 1” ñå çàìåíÿò ñ “àë. 2.”
§ 23. Създават се чл. 21а-21з:
“Чл. 21а. (1) Изпълнителният директор на ИАРА ежегодно до 31 март със заповед определя комисия, която да изследва възможностите и условията за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов или аквакултури в акваторията на Черно море за следващата календарна година.
(2) В 30-дневен срок от определянето й комисията по ал. 1 извършва проучвания и представя на изпълнителния директор на ИАРА писмено становище относно възможностите и условията за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов или аквакултури в акваторията на Черно море.
Чл. 21б. (1) В 30-дневен срок от представянето на становището по 
чл. 21а, ал. 2 и след съгласуване с изпълнителния директор на ИА "МА" и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия изпълнителният директор на ИАРА издава заповед, с която определя местата за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов или аквакултури в акваторията на Черно море.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят крайният срок за подаване на заявленията за откриване на нов експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов или аквакултури, както и условията, на които трябва да отговарят кандидатите.
(3) Заповедта по ал. 1 се обявява на видно място в тeриториалните звена на ИАРА и се публикува в един централен ежедневник.
Чл. 21в. Кандидат за откриване на експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов или аквакултури може да бъде само лице, което притежава разрешително за извършване на стопански риболов или регистрация по чл. 25 във водите на Черно море с риболовен кораб или в специализиран обект по чл. 3, ал. 1, т. 3.
Чл. 21г. (1) Кандидатите за откриване на експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов или аквакултури подават заявление до изпълнителния директор на ИАРА чрез ръководителя на териториалното звено на ИАРА, в чийто район се намира обектът.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документи, удостоверяващи правата на лицето върху техническите средства, с които ще бъде извършен експериментът;
2. документ, удостоверяващ, че кандидатът разполага с финансовите средства, посочени в заявлението;
3. други документи, определени в подзаконов нормативен акт.
(3) В случаите, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, към документите по ал. 2 се прилагат и:
1. удостоверение за актуално състояние;
2. копие на удостоверение за данъчна регистрация;
3. копие на картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
4. копия на годишния баланс и на отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година.
(4) Когато лицето действа по пълномощие, се прилага и нотариално заверено пълномощно.
Чл. 21д. (1) В 14-дневен срок от изтичането на срока за подаване на заявленията по чл. 21г изпълнителният директор на ИАРА издава мотивирана заповед, с която определя лицата, които могат да извършват експериментите за всеки от обявените обекти.
(2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
Чл. 21е. (1) Изпълнителният директор на ИАРА може да откаже мотивирано да разреши откриването на нов експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов или аквакултури.
(2) Лицата, на които е отказано откриването на нов експериментален далян или специализиран обект за стопански риболов или аквакултури, могат да обжалват заповедта по реда на Закона за административното производство.
Чл. 21ж. (1) В случаите, когато за един обект има повече от едно заявлениe, изпълнителният директор на ИАРА извършва комплексна оценка на предложенията на кандидатите въз основа на следните критерии:
1. финансови възможности за извършване на експеримента;
2. технически средства за извършване на експеримента;
3. професионален опит;
4. допълнителни условия, ако такива са определени в заповедта по 
чл. 21б, ал. 2.
(2) След извършване на комплексната оценка по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА чрез класиране определя кандидатите, които могат да извършат експеримента.
Чл. 21з. Условията и редът за откриване на експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов или аквакултури в акваторията на Черно море се определят с наредба на Министерския съвет.”
§ 24. Â ÷ë. 22 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ  2 ñå îòìåíÿ.
2. Äîñåãàøíàòà àë.  3 ñòàâà àë. 2.
§ 25. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 22à:
“×ë. 22à. (1) Áèëåòèòå çà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ ñå èçäàâàò îò ÈÀÐÀ ÷ðåç íåéíèòå òåðèòîðèàëíè çâåíà ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà íà ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå. Ïî ïðåäëîæåíèå íà ÈÀÐÀ ìèíèñòúðúò íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå ìîæå äà âúçëîæè èçäàâàíåòî è ïîäíîâÿâàíåòî íà áèëåòèòå çà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ íà äðóãà ñòðóêòóðà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå.
(2) Áèëåò çà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ ñå èçäàâà íà ôèçè÷åñêî ëèöå – áúëãàðñêè ãðàæäàíèí.
(3) Áèëåòúò çà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ å ëè÷åí è ïîèìåíåí è íå ìîæå äà ñå ïðåîòñòúïâà íà òðåòè ëèöà.
(4) Áèëåòúò çà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ ñå ïîäíîâÿâà çà ñëåäâàùàòà êàëåíäàðíà ãîäèíà îò ÈÀÐÀ èëè îò íåéíèòå òåðèòîðèàëíè çâåíà ÷ðåç ïðåçàâåðêà. 
(5) Ëèöàòà, êàíäèäàòñòâàùè çà èçäàâàíå èëè ïîäíîâÿâàíå íà áèëåò çà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ, ïîäàâàò çàÿâëåíèå ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà íàðåäáàòà ïî àë. 1.
(6) Îòêàçúò çà èçäàâàíå èëè ïîäíîâÿâàíå íà áèëåò çà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ ìîæå äà ñå îáæàëâà ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíîòî ïðîèçâîäñòâî.”
§ 26. Â ÷ë. 23 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 2 ñëåä äóìàòà “âúçðàñò” ñå äîáàâÿ “è èíâàëèäèòå”.
2. Ñúçäàâà ñå àë. 3:
“(3) Ëèöàòà íà âúçðàñò íàä 60 ãîäèíè çà æåíèòå è 65 ãîäèíè çà ìúæåòå ìîãàò äà èçâúðøâàò ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ ñðåùó çàïëàùàíå íà òàêñà çà áèëåò â ðàçìåð 50 íà ñòî îò òàêñàòà ïî ÷ë. 22, àë. 2.”
§ 27. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 23à:
“×ë. 23à. (1) ×óæäåíöèòå èçâúðøâàò ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ âúç îñíîâà íà ðàçðåøèòåëíî, èçäàäåíî îò ÈÀÐÀ èëè îò íåéíèòå òåðèòîðèàëíè çâåíà.
(2) Çà èçäàâàíå íà ðàçðåøèòåëíîòî ïî àë. 1 ñå ïîäàâà çàÿâëåíèå è ñå çàïëàùà òàêñà ïî òàðèôà, îäîáðåíà îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
(3) Ðàçðåøèòåëíîòî ñå èçäàâà çà ñðîê è ïðè óñëîâèÿ, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 17á, àë. 2.”
§ 28. Â ÷ë. 24 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 4 äóìèòå  “â òîâà ÷èñëî è” ñå çàìåíÿò ñúñ “ñ èçêëþ÷åíèå”.
2. Ñúçäàâàò ñå àë. 5, 6 è 7:
“(5) Ëþáèòåëñêèÿò ðèáîëîâ íà ïúñòúðâîâèòå ðèáè å ðàçðåøåí ïðåç ñâåòëàòà ÷àñò íà äåíîíîùèåòî ñàìî â ñúáîòà, íåäåëÿ è â ïðàçíè÷íèòå äíè èçâúí ïåðèîäà íà çàáðàíàòà ïî ÷ë. 32, àë. 1.
(6) Ïðè óëîâ íà ïúñòúðâîâè ðèáè íå ñå ðàçðåøàâà èçïîëçâàíåòî íà åñòåñòâåíà ñòðúâ.
(7) Ïðè èçâúðøâàíå íà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ, îðãàíèçèðàí ïî ðåäà íà 
÷ë. 3, àë. 2, ò. 3, ëèöàòà òðÿáâà äà ïðèòåæàâàò áèëåò çà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ, êàòî íå ñà äëúæíè äà ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà ÷ë. 24, àë. 1-4.”
§ 29. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 24à:
“×ë. 24à. (1) Ñïîðòíè ñúñòåçàíèÿ çà óëîâ íà ðèáà ñå ïðîâåæäàò ñëåä ðàçðåøåíèå îò èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà ÈÀÐÀ.
(2) Çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèåòî ïî àë. 1 îðãàíèçàòîðèòå ïðåäñòàâÿò â ÈÀÐÀ ðåãëàìåíòà è ïðîãðàìàòà íà ñúñòåçàíèåòî.
(3) Çà ïðîâåæäàíå íà ñïîðòíî ñúñòåçàíèå ïî óëîâ íà ðèáà ñå èçèñêâà ðàçðåøåíèå îò ñîáñòâåíèêà íà ðèáíèòå ðåñóðñè ñúãëàñíî ÷ë. 2.
(4) Ïðè ïðîâåæäàíå íà ñúñòåçàíèÿòà ïî àë. 1 åñòåñòâåíà ñòðúâ ñå èçïîëçâà ñàìî êîãàòî ðåãëàìåíòúò íà ñúñòåçàíèåòî ãî èçèñêâà.
(5) Óëîâåíàòà ðèáà ñå âðúùà âúâ âîäàòà ñëåä èçâúðøâàíå íà ñúîòâåòíèòå èçìåðâàíèÿ íåçàâèñèìî îò ñúñòîÿíèåòî é.
(6) Ó÷àñòíèöèòå â ñïîðòíèòå ñúñòåçàíèÿ çà óëîâ íà ðèáà òðÿáâà äà ïðèòåæàâàò áèëåò çà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ, âàëèäåí çà ñúîòâåòíàòà ãîäèíà. ×óæäåíöèòå, ó÷àñòâàùè â ñïîðòíî ñúñòåçàíèå çà óëîâ íà ðèáà, òðÿáâà äà ïðèòåæàâàò ðàçðåøèòåëíî çà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ.
(7) Ïðè ó÷àñòèå â ñïîðòíî ñúñòåçàíèå íå ñå ïîïúëâàò ïðèëîæåíèÿòà çà óëîâèòå â áèëåòà, ñúîòâåòíî â ðàçðåøèòåëíîòî çà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ.
(8) Óñëîâèÿòà è ðåäúò çà ïðîâåæäàíå íà ñïîðòíè ñúñòåçàíèÿ çà óëîâ íà ðèáà ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà ïî § 6 îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè.”
§ 30. Â çàãëàâèåòî íà ðàçäåë ²V îò ãëàâà òðåòà äóìèòå “ðèáîâúäñòâî è” ñå çàëè÷àâàò.
§ 31. Â ÷ë. 25 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 3 äóìàòà “Ïðè” ñå çàìåíÿ ñúñ “Çà”.
2. Създава се ал. 4:
“(4) Регистрацията на лицата по ал. 1 се извършва поотделно за всеки обект.”
§ 32. Създават се чл. 25а-25д:
“Чл. 25а. (1) За вписване в регистъра лицата по чл. 25, ал. 1 подават заявление до ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
2. положително решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от органите на Министерството на околната среда и водите, и съгласувателни скици с органите по чл. 25, ал. 2;
3. техническо описание на обекта и технологична схема на производство;
4. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, копие на удостоверение за данъчна регистрация и копие на картата за идентификация по БУЛСТАТ в случаите, когато се регистрират юридически лица или едноличен търговец;
5. документ за платена такса за регистрация.
Чл. 25б. (1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението лицето се вписва в регистъра и му се издава удостоверение за регистрация.
(2) При установени непълноти и/или неточности в представените документи ръководителят на съответното териториално звено на ИАРА може да даде срок за отстраняването им. При неспазване на срока той може мотивирано да откаже вписване в регистъра и издаване на удостоверение за вписване в регистъра.
(3) Отказът по ал. 2 подлежи на обжалване по Закона за административното производство.
Чл. 25в. (1) Регистрацията е безсрочна и е валидна до прекратяването на дейността.
(2) При промяна в данните по чл. 25а регистрираното лице в 30-дневен срок уведомява съответното териториално звено на ИАРА за вписване на промените в регистъра на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми.
Чл. 25г. (1) Изпълнителният директор на ИАРА със заповед заличава от регистъра лице при следните условия:
1. по молба на лицето; 
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
3. при смърт на физическото лице;
4. при преустановяване на дейността за повече от една година.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
Чл. 25д. Лице, което е било заличено от регистъра при условията на 
чл. 25г, ал. 1, може в 30-дневен срок от отпадане на причините за прекратяване на регистрацията да подаде заявление за вписване в регистъра по чл. 25, ал. 1.”
§ 33. Â ÷ë. 26 äóìàòà “ðèáîâúäñòâî” ñå çàìåíÿ ñ “àêâàêóëòóðè”.
§ 34. Â ÷ë. 27 ñå ñúçäàâàò ò. 3, 4, 5 è 6:
“3. äà âîäÿò ðèáîëîâåí äíåâíèê è ïðè ïúðâà ïðîäàæáà äà èçäàâàò äåêëàðàöèÿ çà ïðîèçõîä ïî ðåäà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 19, àë. 2;
4. äà ïðåäîñòàâÿò åæåìåñå÷íî íà äëúæíîñòíèòå ëèöà íà ÈÀÐÀ êîïèÿ íà èçäàäåíèòå äåêëàðàöèè çà ïðîèçõîä;
5. äà ñëåäÿò ãåíåòè÷íèòå õàðàêòåðèñòèêè íà îòãëåæäàíèòå âèäîâå ðèáè è äðóãè âîäíè æèâîòíè ïî ðåä, óòâúðäåí îò ÈÀÐÀ;
6. äà ïðåäîñòàâÿò ðèáîëîâíèÿ äíåâíèê íà êîíòðîëíèòå îðãàíè ïðè ïîèñêâàíå.”
§ 35. Â ÷ë. 30 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1: 
à) ñëåä äóìèòå “Çà îïàçâàíåòî“ ñå äîáàâÿ “è ïîääúðæàíåòî”;
á) ñúçäàâà ñå ò. 4:
“4. ñúãëàñóâà ïðîåêòè çà èçãðàæäàíå íà ñúîðúæåíèÿ, êîèòî ìîãàò äà íàðóøàò âîäíèÿ ðåæèì íà ðåêèòå è âîäíèòå îáåêòè.”
2. Â àë. 2 äóìèòå “âúç îñíîâà íà ñòàíîâèùå îò ÍÒÑÐÀ” ñå çàìåíÿò ñ “ïî ïðåäëîæåíèå íà ÈÀÐÀ”.
3. Â àë. 3 äóìàòà “âúçîáíîâÿâàíå” ñå çàìåíÿ ñ “âúçïðîèçâîäñòâî”.
4. Ñúçäàâà ñå àë. 4:
“(4) Ìèíèñòúðúò íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå âúçëàãà íà íàó÷íè îðãàíèçàöèè èëè íà àêðåäèòèðàíà ëàáîðàòîðèÿ çà ãåíåòè÷åí àíàëèç íà ðèáà äà èçâúðøâàò ìîíèòîðèíã íà ãåíåòè÷íèòå õàðàêòåðèñòèêè íà ðèáíèòå ïîïóëàöèè ÷ðåç ñïåöèàëèçèðàíè ëàáîðàòîðíè èçñëåäâàíèÿ è ñëåäè çà óñòîé÷èâîòî èì  ðàçâèòèå.”
§ 36. Â ÷ë. 31 ñëåä äóìàòà “íîðìàòèâè” ñå äîáàâÿ “è â ñðîêîâå”.
§ 37. Â ÷ë. 32 ñå ñúçäàâàò àë. 5 è 6:
“(5) Ìèíèñòúðúò íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå ñúãëàñóâàíî ñ ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå ïî ïðåäëîæåíèå íà èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà ÈÀÐÀ ïðîìåíÿ ñúñ çàïîâåä íà÷àëíàòà äàòà, êðàéíàòà äàòà èëè óâåëè÷àâà ñðîêîâåòå íà çàáðàíàòà ïî àë. 1 çà îïðåäåëåíè âîäíè îáåêòè ñúîáðàçíî íàäìîðñêàòà âèñî÷èíà è êëèìàòè÷íèòå îñîáåíîñòè íà ðåãèîíà.
(6) Çàáðàíèòå ïî òîçè ÷ëåí íå ñå îòíàñÿò çà óëîâ íà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè ñ íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêè öåëè.”
§ 38. Â ÷ë. 33 ñå ñúçäàâàò àë. 3 è 4:
“(3) Çàáðàíàòà ïî àë. 1 íå ñå îòíàñÿ â ñëó÷àèòå íà èçâúðøâàíå íà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ, îðãàíèçèðàí âúâ âîäíè îáåêòè èëè â çîíè îò òÿõ, îïðåäåëåíè çà èçâúðøâàíå íà ñòîïàíñêè ðèáîëîâ.
(4) Çàáðàíàòà çà ïðåíàñÿíå è ïðåâîçâàíå íà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè íå ñå îòíàñÿ çà ñëó÷àèòå íà óëîâ íà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè ñ íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêè öåëè."
§ 39. Â ÷ë. 35 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 3:
“(3) Ëþáèòåëñêèÿò ðèáîëîâ ñå èçâúðøâà ñàìî ñ óðåäèòå ïî ÷ë. 24, àë. 1, 
ò. 1 è 2 è ïðè óñëîâèÿòà íà àë. 2.“
2. Äîñåãàøíàòà àë. 3 ñòàâà àë. 4 è â íåÿ äóìèòå “ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå” ñå çàìåíÿò ñ “èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà ÈÀÐÀ”.
§ 40. Â ÷ë. 38 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 3, ò. 4 äóìèòå “è ðàïàíèòå” ñå çàëè÷àâàò.
2. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 3:
“(3) Çàáðàíàòà çà óëîâ, ïðåíàñÿíå è ïðåâîçâàíå íà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè ñ ðàçìåðè ïî-ìàëêè îò äîïóñòèìèòå ñúãëàñíî ïðèëîæåíèå ¹ 2 íå ñå îòíàñÿ çà ñëó÷àèòå íà óëîâ íà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè ñ íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêè öåëè.”
3. Äîñåãàøíàòà àë. 3 ñòàâà àë. 4.
4. Äîñåãàøíàòà àë. 4 ñòàâà àë. 5 è â íåÿ íàêðàÿ ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “ñ èçêëþ÷åíèå íà åñåòðîâè ðèáè”.
§ 41. Â ÷ë. 39 äóìèòå “ðèáîâúäñòâî è” ñå çàëè÷àâàò.
§ 42. Â ÷ë. 40 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 1 è â íåÿ äóìàòà “ìàëîìåðíà” ñå çàëè÷àâà.
2. Ñúçäàâàò àë. 2-7:
“(2) Çà èçäàâàíå íà ðàçðåøèòåëíîòî ïî àë. 1 ñå ïîäàâà îôèöèàëíî çàÿâëåíèå îò íàó÷íà îðãàíèçàöèÿ, â êîåòî ñå ïîñî÷âàò:
1. äàííè çà ëèöåòî, êîåòî ùå èçâúðøâà åêñïåðèìåíòà;
2. öåëèòå íà åêñïåðèìåíòà;
3. âîäíèòå îáåêòè;
4. ïåðèîäúò (ñ îáîçíà÷åíèå äàëè âêëþ÷âà ïåðèîäà íà çàáðàíàòà ïî 
÷ë. 32);
5. âèäîâåòå ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè ïî ñåìåéñòâà;
6. óðåäèòå, ñ êîèòî ùå ñå èçâúðøâà åêñïåðèìåíòúò.
(3) Ðàçðåøèòåëíîòî ñå èçäàâà çà ñðîê äî åäíà ãîäèíà.
(4) Ðàçðåøèòåëíîòî å ëè÷íî è íå ìîæå äà ñå ïðåîòñòúïâà.
(5) Ðàçðåøèòåëíîòî ñúäúðæà ñëåäíèòå äàííè:
1. òðèòå èìåíà, ëè÷íèòå äàííè, ìåñòîðàáîòàòà è äëúæíîñòòà íà ëèöåòî, êîåòî èçâúðøâà åêñïåðèìåíòà;
2. àêòóàëíà ñíèìêà;
3. âèäà íà ðàçðåøåíàòà çà óëîâ ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè – ïî ñåìåéñòâà è ðàçìåð;
4. öåëòà/öåëèòå íà åêñïåðèìåíòà;
5. ïåðèîäà, çà êîéòî âàæè ðàçðåøèòåëíîòî;
6. ïåðèîäà, çà êîéòî ìîæå äà ñå èçâúðøâà óëîâ;
7. âîäíèòå îáåêòè;
8. ðèáîëîâíèòå óðåäè è ñðåäñòâà.
(6) Ïðåäè âñåêè óëîâ ïðèòåæàòåëÿò íà ðàçðåøèòåëíîòî å äëúæåí äà óâåäîìè òåðèòîðèàëíîòî çâåíî íà ÈÀÐÀ, íà ÷èÿòî òåðèòîðèÿ ñå íàìèðà âîäíèÿò îáåêò.
(7) Ñëåä ïðèêëþ÷âàíå íà óëîâà â ðàçðåøèòåëíîòî ñå ïîïúëâàò äàííè îòíîñíî âèäà, êîëè÷åñòâîòî, ðàçìåðà è äðóãè çà óëîâåíàòà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè."
§ 43. ×ëåí 41 ñå îòìåíÿ.
§ 44. Â ÷ë. 42 ñëåä äóìàòà “óëîâúò” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “ïðåíàñÿíåòî, ïðåâîçâàíåòî è òúðãîâèÿòà” è ñëåä äóìèòå “ðå÷íè ðàöè” ñå äîáàâÿ “(Astacus astacus L.) è êàìåííè (ïîòî÷íè) ðàöè (Austropotamobius torrentius)”.
§ 45. Â ÷ë. 43, àë. 1 ñëåä äóìàòà “óëîâúò“ ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “ïðåíàñÿíåòî, ïðåâîçâàíåòî è òúðãîâèÿòà”.
§ 46. ×ëåí 44 ñå îòìåíÿ.
§ 47. Â ÷ë. 46 ñå ñúçäàâà àë. 3:
“(3) Ïúðâà ïðîäàæáà ìîæå äà ñå èçâúðøâà è íà ìåñòà èçâúí ïîñî÷åíèòå â àë. 1, êîãàòî ïðîäàæáàòà ñå èçâúðøâà íåïîñðåäñòâåíî ñëåä ñâàëÿíå íà óëîâà íà áðåãà.”
§ 48. ×ëåí 47 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 47. Ïðè äîñòàâÿíå íà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè êàòî ñóðîâèíà çà ïðåðàáîòêà, êîãàòî òÿ íå å áèëà ïðåäìåò íà ïúðâà ïðîäàæáà, äîñòàâ÷èêúò çàäúëæèòåëíî ïðåäîñòàâÿ íà ïîëó÷àòåëÿ íà ñóðîâèíàòà êîïèå íà äåêëàðàöèÿòà çà ïðîèçõîä. Êîãàòî ñóðîâèíàòà å îò âíîñ, äîñòàâ÷èêúò ïðåäîñòàâÿ âåòåðèíàðíî ñâèäåòåëñòâî.”
§ 49. Â ÷ë. 48 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(1) Ïðè ïðîäàæáèòå ïî ÷ë. 46 ïðîäàâà÷úò ïðåäîñòàâÿ íà êóïóâà÷à êîïèÿ íà äåêëàðàöèÿòà çà ïðîèçõîä è âåòåðèíàðíî ñâèäåòåëñòâî. Â ñëó÷àèòå íà ïúðâà ïðîäàæáà íà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè îò âíîñ ñå ïðåäîñòàâÿ âåòåðèíàðíî ñâèäåòåëñòâî.”
2. Àëèíåÿ 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(3) Ïðè ïðîäàæáà íà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè èçâúí ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 46 â ïëàòåæíèÿ äîêóìåíò ñå âïèñâà çàäúëæèòåëíî íîìåðúò íà äåêëàðàöèÿòà çà ïðîèçõîä. Êîïèÿ íà äåêëàðàöèÿòà çà ïðîèçõîä è íà âåòåðèíàðíîòî ñâèäåòåëñòâî èëè ïëàòåæíèÿ äîêóìåíò ñå ïðåäîñòàâÿò ïðè ïðîâåðêà íà êîìïåòåíòíèòå êîíòðîëíè îðãàíè è íà ïîòðåáèòåëèòå ïðè ïîèñêâàíå.”
§ 50. Â ÷ë. 51 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 ïðåäè äóìàòà “Ãåíåòè÷åí” ñå äîáàâÿ “Íîñèòåëè íà” è äóìèòå "ñå ïðîäàâà" ñå çàìåíÿò ñúñ "ñå ïðîäàâàò".
2. Â àë. 2 ïðåäè äóìàòà “ãåíåòè÷åí” ñå äîáàâÿ “íîñèòåëè íà”, à íàêðàÿ ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “êîèòî èçâúðøâàò äåéíîñòòà ñè âúç îñíîâà íà ÄÍÊ àíàëèç”.
§ 51. Â ÷ë. 52 ïðåäè äóìàòà “ãåíåòè÷åí” ñå äîáàâÿ “íîñèòåëèòå íà” è äóìèòå “å ïðåäíàçíà÷åí” ñå çàìåíÿò ñúñ “ñà ïðåäíàçíà÷åíè”.
§ 52. Â ÷ë. 53, àë. 2 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â ò. 3 ïðåäè äóìàòà “ãåíåòè÷åí” ñå äîáàâÿ “íîñèòåëè íà”.
2. Â ò. 4 äóìèòå “ðèáîâúäñòâîòî è” ñå çàëè÷àâàò.
3. Â ò. 9 äóìèòå “ ðèáîâúäñòâî è “ ñå çàëè÷àâàò.
§ 53. Â ÷ë. 54 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ  2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Èíñïåêòîðèòå ïî ðèáîëîâåí íàäçîð:
1. ïðîâåðÿâàò ðàçðåøèòåëíèòå çà ñòîïàíñêè ðèáîëîâ è áèëåòèòå çà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ;
2. êîíòðîëèðàò ïðîèçâîäñòâîòî, ïðåâîçâàíåòî è ðàçñåëâàíåòî íà íîñèòåëè íà ãåíåòè÷åí ìàòåðèàë;
3. êîíòðîëèðàò ñïàçâàíåòî íà ðåæèìà íà ïîëçâàíåòî íà ðèáíèòå ðåñóðñè;
4. êîíòðîëèðàò ðèáîëîâíèòå óðåäè, îáîðóäâàíåòî è ñïîìàãàòåëíèòå ìàòåðèàëè è äðóãèòå òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà çà èçâúðøâàíå íà ñòîïàíñêè è ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ;
5. êîíòðîëèðàò ñúñòîÿíèåòî è ïîääúðæàíåòî íà ãåíîôîíäà îò ðèáè è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè;
6. îòâåæäàò ïðèíóäèòåëíî íàðóøèòåëèòå ñ íåóñòàíîâåíà ñàìîëè÷íîñò â íàé-áëèçêîòî ïîäåëåíèå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè;
7. çàäúðæàò âåùèòå - ïðåäìåò íà íàðóøåíèåòî, êàêòî è âåùèòå, êîèòî ñà ïîñëóæèëè çà íåãîâîòî èçâúðøâàíå;
8. êîíòðîëèðàò òúðãîâèÿòà ñ ðèáà, äðóãè âîäíè îðãàíèçìè è ïðîäóêòè îò òÿõ ïî îòíîøåíèå íà ïðîèçõîäà è ïðàâèëàòà çà ïðîäàæáà;
9. èìàò ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà ïî ÷ë. 78, àë. 1, ò. 1, 2 è 3 îò Çàêîíà çà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè;
10. ïðîâåðÿâàò âñè÷êè äîêóìåíòè ïðè èçâúðøâàíå íà ðèáîëîâ, ðèáîâúäñòâî è àêâàêóëòóðè è òúðãîâèÿ è ïðåâîç íà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè;
11. ñúñòàâÿò àêòîâå çà êîíñòàòèðàíè íàðóøåíèÿ íà òîçè çàêîí ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ è íàêàçàíèÿ.”
2. Ñúçäàâàò ñå àë. 5, 6 è 7:
“(5) Íà èíñïåêòîðèòå ïî ðèáîëîâåí íàäçîð, êîèòî ñà ïðåòúðïåëè íåèìóùåñòâåíè âðåäè ïðè èëè ïî ïîâîä èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå ñè çàäúëæåíèÿ, ñå èçïëàùà åäíîêðàòíî ïàðè÷íî îáåçùåòåíèå â ðàçìåð 10 áðóòíè ìåñå÷íè âúçíàãðàæäåíèÿ ïðè òåæêà òåëåñíà ïîâðåäà è 6 áðóòíè ìåñå÷íè âúçíàãðàæäåíèÿ ïðè ñðåäíà òåëåñíà ïîâðåäà.
(6) Âèäúò íà òåëåñíàòà ïîâðåäà ñå îïðåäåëÿ ñúãëàñíî ðàçïîðåäáèòå íà Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.
(7) Íà ñúïðóã, äåöà èëè ðîäèòåëè íà çàãèíàëè ñëóæèòåëè ïðè èëè ïî ïîâîä èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå çàäúëæåíèÿ ñå èçïëàùà åäíîêðàòíî ïàðè÷íî îáåçùåòåíèå â ðàçìåð 12 áðóòíè ìåñå÷íè âúçíàãðàæäåíèÿ íà âñåêè ïðàâîèìàù.”
§ 54. Â ÷ë. 55, àë. 1 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ “è â òúðãîâñêàòà ìðåæà”.
§ 55. Â ÷ë. 57, àë. 1 äóìèòå “íà ðèáîëîâíèÿ êîðàá” ñå çàëè÷àâàò è äóìèòå “÷ë. 18, àë. 4” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 18ã, àë. 2”.
§ 56. Â ÷ë. 58 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìèòå “÷ë. 18, àë. 6, ò. 7” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 18à, àë. 3, ò. 7”.
2. Â àë. 2 äóìèòå “÷ë. 18, àë. 6, ò. 6” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 18à, àë. 3, ò. 6”.
§ 57. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 58à:
“×ë. 58à. (1) Êîéòî èçâúðøâà ðèáîëîâ â íàðóøåíèå íà ÷ë. 18ã, àë. 1, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 100 äî 400 ëâ.
(2) Êîãàòî íàðóøåíèåòî ïî àë. 1 å èçâúðøåíî îò þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 200 äî 500 ëâ.”
§ 58. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 58á:
“×ë. 58á. (1) Êîéòî îðãàíèçèðà èçâúðøâàíå íà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ â íàðóøåíèå íà ÷ë. 18, àë. 3, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 200 äî 500 ëâ.
(2) Êîãàòî íàðóøåíèåòî ïî àë. 1 å èçâúðøåíî îò þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 400 äî 
1000 ëâ.”
§ 59. Â ÷ë. 59 äóìèòå “÷ë. 19, àë. 1, 3 è 5” ñå çàìåíÿò ñ "÷ë. 19, àë. 1, 3, 4 
è 5 è ÷ë. 27, ò. 3 è 4” è äóìèòå “îò 200 äî 500” ñå çàìåíÿò ñ “îò 300 äî 800”.
§ 60. Â ÷ë. 61 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 ñëåä äóìèòå “÷ë. 19, àë. 7” ñå äîáàâÿ “èëè ÷ë. 27, ò. 6”.
2. Â àë. 2 ñëåä äóìèòå “â íàðóøåíèå íà ÷ë. 20” ñå äîáàâÿ “èëè ÷ë. 27, 
ò. 4”.
§ 61. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 63à:
“×ë. 63à. (1) Êîéòî íå èçâúðøè åêñïåðèìåíò â íîâ åêñïåðèìåíòàëåí äàëÿí èëè äðóã ñïåöèàëèçèðàí îáåêò çà ñòîïàíñêè ðèáîëîâ èëè àêâàêóëòóðè, çà êîéòî å ïîëó÷èë ðàçðåøåíèå ïî ðåäà íà ÷ë. 21 è ñëåäâàùèòå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 300 äî 600 ëâ.
(2) Êîãàòî íàðóøåíèåòî ïî àë. 1 å èçâúðøåíî îò þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 500 äî 1000 ëâ.”
§ 62. Â ÷ë. 64 ñëåä äóìèòå "÷ë. 22, àë. 1" ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ  “÷ë. 22à, àë. 4 èëè ÷ë. 24à, àë. 6”, à äóìèòå “îò 20 äî 100 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “îò 50 äî 200 ëâ.”.
§ 63. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 64à:
“×ë. 64à. (1) Êîéòî èçâúðøâà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ â íàðóøåíèå íà ÷ë. 23, àë. 1, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 200 äî 500 ëâ.
(2) Êîéòî èçâúðøâà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ â íàðóøåíèå íà ÷ë. 23à, àë. 1, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 500 äî 1000 ëâ.”
§ 64. Â ÷ë. 66 ñå ñúçäàâàò àë. 4, 5, 6 è 7:
“(4) Êîéòî èçâúðøâà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ â íàðóøåíèå íà ÷ë. 24, àë. 5, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 100 äî 300 ëâ., àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå.
(5) Êîéòî èçâúðøâà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ â íàðóøåíèå íà ÷ë. 24, àë. 6, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 200 äî 500 ëâ., àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå.
(6) Êîéòî èçâúðøâà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ âúâ âîäåí îáåêò èëè â çîíà îò íåãî, êàòåãîðèçèðàíè çà èçâúðøâàíå íà ñòîïàíñêè ðèáîëîâ, áåç áèëåò çà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ, â íàðóøåíèå íà ÷ë. 24, àë. 7, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 100 äî 300 ëâ., àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå.
(7) Êîéòî îðãàíèçèðà ñïîðòíî ñúñòåçàíèå â íàðóøåíèå íà ÷ë. 24à, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 200 äî 500 ëâ., àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå. Êîãàòî íàðóøåíèåòî å èçâúðøåíî îò þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 500 äî 1000 ëâ."
§ 65. Â ÷ë. 67 ñå äóìèòå “îò 50 äî 200” ñå çàìåíÿò ñ “îò 100 äî 500”.
§ 66. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 67à:
“×ë. 67à. (1) Êîéòî èçâúðøâà ðèáîëîâ â çîíèòå çà åñòåñòâåíè ðàçâúäíèöè íà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 500 äî 1000 ëâ.
(2) Êîãàòî íàðóøåíèåòî ïî àë. 1 å èçâúðøåíî îò þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 1000 äî 2000 ëâ.”
§ 67. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 68à:
“×ë. 68à. (1) Êîéòî ðàçâúæäà èëè îòãëåæäà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè â íàðóøåíèå íà ÷ë. 25â, àë. 2, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 100 äî 400 ëâ.
(2) Êîãàòî íàðóøåíèåòî ïî àë. 1 å èçâúðøåíî îò þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 300 äî 600 ëâ.”
§ 68. Â ÷ë. 69 äóìèòå “íàðóøåíèå íà ÷ë. 27” ñå çàìåíÿò ñ “íàðóøåíèå íà ÷ë. 27, ò. 1, 2, 3 è 5”.
§ 69. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 69à:
“×ë. 69à. (1) Êîéòî íå èçïúëíè çàäúëæåíèå ïî ÷ë. 31, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 100 äî 400 ëâ.
(2) Êîãàòî íàðóøåíèåòî ïî àë. 1 å èçâúðøåíî îò åäíîëè÷åí òúðãîâåö èëè þðèäè÷åñêî ëèöå, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 300 äî 800 ëâ.”
§ 70. Â ÷ë. 70 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìèòå “îò 100 äî 400” ñå çàìåíÿò ñ “îò 500 äî 1000”.
2. Â àë. 2 äóìèòå “îò 200 äî 800” ñå çàìåíÿò ñ “îò 1000 äî 2000”.
§ 71. Â ÷ë. 73 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 ñëåä äóìèòå “â íàðóøåíèå íà ÷ë. 35, àë. 1, ò. 3-5“ ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “àë. 2 è  3”, à äóìèòå “îò 200 äî 1000” ñå çàìåíÿò ñ “îò 500 äî 1500”.
2. Â àë. 2 äóìèòå “îò 200 äî 2000” ñå çàìåíÿò ñ “îò 1000 äî 2000”.
§ 72. Â ÷ë. 75 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 ñëåä äóìàòà ”ëîâè” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “ïðåíàñÿ, ïðåâîçâà è ïðîäàâà”.
2. Ñúçäàâà ñå àë. 3:
“(3) Ïðè çàäúðæàíå íà ïðèëîâ â íàðóøåíèå íà ÷ë. 38, àë. 5 ñå íàëàãà ãëîáà îò 100 äî 500 ëâ., à íà þðèäè÷åñêè ëèöà è åäíîëè÷íè òúðãîâöè - èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 300 äî 800 ëâ.”
§ 73. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 75à:
"×ë. 75à. Êîéòî èçâúðøâà åêñïåðèìåíò â íàðóøåíèå íà ÷ë. 40, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 100 äî 300 ëâ."
§ 74. Â ÷ë. 76 ñëåä äóìàòà ”ëîâè” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “ïðåíàñÿ, ïðåâîçâà è ïðîäàâà”.
§ 75. Â ÷ë. 77, àë. 1 ñëåä äóìàòà” ëîâè” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “ïðåíàñÿ, ïðåâîçâà è ïðîäàâà”.
§ 76. ×ëåí 78 ñå èçìåíÿ òàêà:
"×ë. 78. Êîãàòî íàðóøåíèåòî ïî ÷ë. 56 – 77 å èçâúðøåíî ïîâòîðíî â åäíîãîäèøåí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå, çà ñúùîòî ïî âèä íàðóøåíèå ãëîáàòà, ñúîòâåòíî èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ, å â äâîåí ðàçìåð."
§ 77. Â ÷ë. 82, àë. 1 ñëåä äóìèòå “àë. 1” ñå äîáàâÿ “è 3”.
§ 78. ×ëåí 84 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 84. Êîéòî íå ïðåäîñòàâè äîêóìåíòè â íàðóøåíèå íà ÷ë. 48, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 500 äî 1200 ëâ.”
§ 79. Â ÷ë. 90 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 ñëåä ÷èñëîòî “62” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “÷ë. 66, àë. 4 è 5”.
2. Ñúçäàâàò ñå àë. 3, 4 è 5:
“(3) Óðåäèòå è ñðåäñòâàòà ñ íåèçâåñòåí ñîáñòâåíèê, ïîñëóæèëè çà óëîâ íà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè â íàðóøåíèå íà òîçè çàêîí, ñå îòíåìàò â ïîëçà íà äúðæàâàòà.
(4) Îòíåòèòe â ïîëçà íà äúðæàâàòà óðåäè è ñðåäñòâà, êîèòî íå ìîãàò äà áúäàò ïðîäàäåíè, ñå óíèùîæàâàò ñúâìåñòíî îò îðãàíèòå íà ÈÀÐÀ è Àãåíöèÿòà çà äúðæàâíè âçåìàíèÿ.
(5) Ñëåä ïðîäàæáàòà íà îòíåòèòå â ïîëçà íà äúðæàâàòà óðåäè è ñðåäñòâà íà ÈÀÐÀ ñå âúçñòàíîâÿâàò íàïðàâåíèòå ðàçõîäè ïî òÿõíîòî ñúõðàíÿâàíå è òðàíñïîðòèðàíå.”
§ 80. Â ÷ë. 91, àë. 4 ñëåä äóìèòå “äî 100 ëâ.” ñå äîáàâÿ “âêëþ÷èòåëíî”.
§ 81. Â § 1 îò Äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Òî÷êà 2 ñå îòìåíÿ.
2. Òî÷êà 8 ñå èçìåíÿ òàêà:
“8. “Ãåíåòè÷åí ìàòåðèàë” ñà íóêëåîïðîòåèíîâè êîìïëåêñè, êîèòî íîñÿò ãåíåòè÷íàòà èíôîðìàöèÿ íà èíäèâèäà è îñèãóðÿâàò íåéíàòà åêñïðåñèÿ â õîäà íà ðàçâèòèåòî íà îðãàíèçìà.”
3. Òî÷êà 10 ñå èçìåíÿ òàêà:
“10. "Äàëÿí" å ñòàöèîíàðåí ìðåæåí óðåä çà èçâúðøâàíå íà ïàñèâåí ðèáîëîâ, êîéòî ñå ìîíòèðà â ìîðñêàòà àêâàòîðèÿ è ñå âðúçâà ÷ðåç õàâëèÿòà ñè çà òî÷êà íà áðåãà.”
4. Ñúçäàâà ñå ò. 36:
“36. "Íîñèòåëè íà ãåíåòè÷åí ìàòåðèàë" ñà ïîëîâè ïðîäóêòè, îïëîäåí õàéâåð, çàðèáèòåëåí ìàòåðèàë è ðàçïëîäíèöè, íîñåùè êîíòðîëèðàíè ãåíåòè÷íè õàðàêòåðèñòèêè.”
§ 82. Â § 8 îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñëåä äóìàòà “îðãàíèçìè” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “ìåäèêàìåíòè, êîìïîíåíòè çà ïðîèçâîäñòâî íà ôóðàæè, èçïîëçâàíè â ðèáîâúäñòâîòî”.
§ 83. Â ïðèëîæåíèå ¹ 1 êúì ÷ë. 32, àë. 1 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â áóêâà "Â" ñå ñúçäàâàò ò. 11 è 12:
“11. Ïàãóð (Eryphia spinifrons) 				îò 1 àïðèë äî 31 ìàé
12. Îáèêíîâåí (çåëåí) êðèâ ðàê (Carcinus maenas)  îò 1 àïðèë äî 31 ìàé"
2. Ñúçäàâà ñå áóêâà “Ã”:

"Ã. Ðèáíîñòîïàíñêè îáåêòè
13. Â ðèáíîñòîïàíñêè îáåêòè, íàìèðàùè ñå íàä 1500 ì íàäìîðñêà âèñî÷èíà
14. Â ðèáíîñòîïàíñêè îáåêòè, íàìèðàùè ñå äî 1500 ì íàäìîðñêà âèñî÷èíà

îò 1 îêòîìâðè
äî 31 ÿíóàðè
îò 15 àïðèë
äî 31 ìàé"

§ 84. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 êúì ÷ë. 38, àë. 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“Ïðèëîæåíèå ¹ 2 êúì ÷ë. 38, àë. 1

Ñïèñúê íà ìèíèìàëíî äîïóñòèìèòå ðàçìåðè
çà óëîâ íà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè
 
×ëåí åäèíñòâåí. Çàáðàíÿâàò ñå óëîâúò, ïðåíàñÿíåòî, ïðåâîçâàíåòî, ïðîäàâàíåòî è êóïóâàíåòî íà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè ñ ðàçìåðè, ïî-ìàëêè îò ìèíèìàëíî äîïóñòèìèòå, íàðè÷àíè ìàëîìåðíè, êàêòî ñëåäâà:
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Ðàçìåðè

ïî
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À. Ñëàäêîâîäíè ðèáè
 

Ñåì. Åñåòðîâè (Acipenseridae)


1.
×èãà (Acipenser ruthenus)
50 ñì


Ñåì. Ïúñòúðâîâè  (Salmonidae)


2.
Ðå÷íà (áàëêàíñêà) ïúñòúðâà (Salmo trutta  fario)
23 ñì

3.
Äúãîâà ïúñòúðâà (Oncorhynchus mykiss/ Salmo gairdneri irideus)
22 ñì

4.
Ñèâåí (Salvelinus fontinalis)
20 ñì

5.
Äóíàâñêà ïúñòúðâà (Hucho hucho)
70 ñì


Ñåì. Êîðåãîíóñîâè ( Coregonidae)


6.
×óäñêè ñèã (Coregonus lavaretus)
22 ñì

7.
Ïåëåä (Coregonus peled)
20 ñì


Ñåì. Ëèïàíîâè  (Thymallidae)


8.
Ëèïàí (Thymallus thymallus)
25 ñì


Ñåì. Ùóêîâè  (Åsocidae)


9.
Ùóêà (Esox lucius)
40 ñì


Ñåì. Øàðàíîâè  (Cyprinidae)


10.
Áàáóøêà (Rutilus rutilus)
15 ñì

11.
Ðå÷åí êåôàë (Leuciscus cephalus)
22 ñì

12.
Ìúçäðóãà (Leuciscus idus)
22 ñì

13.
×åðâåíîïåðêà (Scardinius erythrophthalmus)
15 ñì

14.
Ðàñïåð (Àspius aspius)
25 ñì

15.
Ëèí (Tinca tinca)
25 ñì

16.
Áðèÿíà (îáëåç, óêëåé) (Chalcalburnus chalcoides)
20 ñì

17.
Óêëåé (Alburnus alburnus)
10 ñì

18.
Ïëàòèêà (Abramis brama)
25 ñì

19.
Íåìñêè êîñàò (Abramis sapa)
20 ñì

20.
×èë êîñàò (Abramis ballerus)
25 ñì

21.
Ìîðóíàø (Vimba vimba)
25 ñì

22.
Ìàðèøêè ìîðóíàø (êàðàáàëúê) (Vimba melanops)
20 ñì

23.
Ñàáèöà (Pelecus cultratus)
20 ñì

24.
Ñêîáàð (Chondrostoma nasus)
20 ñì

25.
Áÿëà ìðÿíà (Barbus barbus)
25 ñì
 
26.
×åðíà (áàëêàíñêà) ìðÿíà (Barbus meridionalis petenyi) 
17 ñì

27.
Ìàðèøêà ìðÿíà (Barbus cyclolepis)
17 ñì

28.
Øàðàí (Cyprinus carpio)
35 ñì

29.
Çëàòèñòà êàðàêóäà (Carassius carassius)
15 ñì

30.
Ñðåáðèñòà êàðàêóäà (Carassius auratus gibelio)
15 ñì

31.
Áÿë òîëñòîëîá (Hypophthalmichthys molitrix)
40 ñì

32.
Ïúñòúð òîëñòîëîá (Aristhichthys nobilis)
40 ñì

33.
Áÿë àìóð (Ctenopharingodon idella)
40 ñì

34.
×åðåí àìóð (Mylopharingodon piceus)
40 ñì


Ñåì. Áóôàëîâè (Catostomidae)


35.
Áóôàëî (Ictiobus spp.)
30 ñì


Ñåì. Ñîìîâè (Siluridae)


36.
Ñîì (Sillurus glanis)
65 ñì


Ñåì. Àìåðèêàíñêè ñîìîâå (Ictaluridae)


37.
Êàíàëåí (àìåðèêàíñêè) ñîì (Ictalurus punctatus)
25 ñì


Ñåì. Òðåñêîâè (Gadidae)


38.
Ìèõàëöà (Lota lota)
25 ñì


Ñåì. Êîñòóðîâè (Percidae)


39.
Áÿëà ðèáà (ñóëêà) (Sander lucioperca/ Stizostedion lucioperca)
45 ñì

40.
Ðå÷åí êîñòóð (Perca fluviatilis)
12 ñì

41.
Ãîëÿìà âðåòåíàðêà (Zingel zingel)
25 ñì

 
Á. Ïðîõîäíè ðèáè
 

Ñåì. Åñåòðîâè (Acipenseridae)


42.
Ìîðóíà (Huso huso)
180 ñì

43.
Ïúñòðóãà (Acipenser stellatus)
120 ñì

44.
Ðóñêà åñåòðà (Acipenser guåldenstaedti)
120 ñì


Ñåì. Ðå÷íè çìèîðêè (Anguillidae)


45.
Åâðîïåéñêà ðå÷íà çìèîðêà (Anguilla anguilla)
50 ñì


Ñåì. Ñåëäîâè (Clupeidae)


46.
Êàðàãüîç, äóíàâñêà ñêóìðèÿ (Caspialosa pontica/Alosa pontica)
22 ñì

 
Â. Ìîðñêè ðèáè
 

Ñåì. Áîäëèâè àêóëè (Squalidae)


47.
×åðíîìîðñêà áîäëèâà àêóëà (Squalus acanthias)
90 ñì


Ñåì. Ñåëäîâè (Clupeidae)


48.
Öàöà (êîïúðêà, òðèöîíà, øïðîò) (Sprattus sprattus sulinus)
7 ñì

 
Ñåì. Õàìñèåâè (Ångraulidae)


49.
Õàìñèÿ (Engraulis encrasicholus ponticus)
9 ñì

 
Ñåì. Çàðãàíîâè (Belonidae)


50.
Çàðãàí (Belone belone)
35 ñì


Ñåì. Òðåñêîâè (Gadidae)


51.
×åðíîìîðñêè ìåäæèä (Merlangius merlangus euxinus)
12 ñì


Ñåì. Êåôàëîâè (Mugilidae)


52.
Ìîðñêè êåôàë (Mugil cephalus)
25 ñì

53.
Êåôàë ïåëèíãàñ (Mugil soiuy)
30 ñì

54.
Ïëàòåðèíà (Liza aurata)
25 ñì

55.
Èëàðèÿ (Liza saliens)
22 ñì


Ñåì.Àòåðèíîâè (Atherinidae)


56.
Àòåðèíà (Atherina spp.)
10 ñì


Ñåì. Ìîðñêè êîñòóðè (Serranidae)


57.
Ëàâðàê (Dicentrachus labrax/Morone labrax)
28 ñì


Ñåì. Ëåôåðîâè (Pomatomidae)


58.
Ëåôåð (Pomatomus saltatrix)
28 ñì


Ñåì. Ñàôðèäîâè (Carangidae)


59.
Ñàôðèä (Trachurus mediterraneus ponticus)
12 ñì
 
 
Ñåì. Ñìàðèäîâè (Centracanthidae)


60.
Ñìàðèä (Spicara spp.)
12 ñì


Ñåì. Áàðáóíîâè (Mullidae)


61.
Áàðáóíÿ (Mullus barbatus ponticus)
12 ñì
 

Ñåì. Ñêóìðèåâè ( Scombridae)


62.
×åðíîìîðñêà ñêóìðèÿ (Scomber scombrus )
22 ñì

63.
Ïàëàìóä (Sarda sarda)
28 ñì


Ñåì. Ïîï÷åòà (Gobiidae)


64.
Òðåâíî ïîï÷å (Gobius ophiocephalus)
12 ñì

65.
Äåáåëîóñòíî êàôÿâî ïîï÷å (Neogobius platyrostris)
12 ñì

66.
Øèðîêîãëàâî ïîï÷å (Neogobius cephalarges)
12 ñì

67.
Ñòðîíãèë (Neogobius melanostomus)
12 ñì

68.
Ëèõíóñ (Mesogobius batrachocephalus)
15 ñì


Ñåì. Êàëêàíîâè (Scophthalmidae)


69.
Êàëêàí (Psetta maxima)
45 ñì


Ñåì. Ïèñèåâè (Pleuronectidae)


70.
Ïèñèÿ (Platichthys flesus luscus)
 20 ñì
 
 
Ã. Âîäíè æèâîòíè
 

Êëàñ Çåìíîâîäíè ( Amphibia)


71.
Ãîëÿìà âîäíà æàáà (Rana ridibunda)
30 ã


Êëàñ Ðàêîîáðàçíè (Crustacea)


72.
Îáèêíîâåíè ñêàðèäè (Leander spp.)
5 ñì

73.
Ïÿñú÷íà ñêàðèäà (Crangon sp.)
5 ñì

74.
Åçåðåí ðàê (Astacus leptodactylus)
8 ñì

75.
Ïàãóð (Eryphia spinifrons)
5 ñì

76.
Îáèêíîâåí (çåëåí) êðèâ ðàê (Carcinus maenas)
4 ñì


Êëàñ Ìèäè (Bivalvia)


77.
Ìèäè ðå÷íè, ñåäåôêè (Unio spp.)
8 ñì

78.
Ìèäè ðå÷íè, áåççúáêè (Anodonta spp.)
10 ñì

79.
×åðíà ìîðñêà ìèäà (Mytilus galloprovincialis)
 7 ñì
 
80.
Áÿëà ïÿñú÷íà ìèäà (Mya arenaria)
5 ñì
"


ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ

§ 85. Íàâñÿêúäå â çàêîíà äóìèòå “âåòåðèíàðåí/âåòåðèíàðíèÿ ñåðòèôèêàò” ñå çàìåíÿò ñ “âåòåðèíàðíî/âåòåðèíàðíîòî ñâèäåòåëñòâî”.
§ 86. Âåòåðèíàðíèòå ñâèäåòåëñòâà, óäîñòîâåðÿâàùè çäðàâîñëîâíîòî ñúñòîÿíèå íà ðèáàòà è äðóãèòå âîäíè îðãàíèçìè, ñå èçäàâàò ñëåä èçñëåäâàíå, íàïðàâåíî îò àêðåäèòèðàíà ëàáîðàòîðèÿ.

ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÍÀ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÀ

§ 87. Ðàçïîðåäáèòå îòíîñíî àêðåäèòèðàíà ëàáîðàòîðèÿ çà ãåíåòè÷åí àíàëèç íà ðèáà è äðóãè âîäíè îðãàíèçìè è äîêóìåíòèòå, èçäàâàíè îò íåÿ, ñå ïðèëàãàò ñëåä àêðåäèòèðàíåòî íà òàêàâà ëàáîðàòîðèÿ.

Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕIÕ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà ……………………… 
2003 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.




ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Îãíÿí Ãåðäæèêîâ)
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Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ðèáàðñòâîòî è àêâàêóëòóðèòå




На 11 април 2001 г. Народното събрание прие Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41 от 2001 г.). Този закон отмени Закона за рибното стопанство от 1982 г.
Законът за рибарството и аквакултурите съдържа основните принципи на отрасловото законодателство на Европейския съюз и представлява правната основа за прилагане на всички важни аспекти на Общата политика за рибарството.
За по-бързо и всеобхватно прилагане на закона бяха разработени и приети девет наредби и една тарифа на Министерския съвет.
Законът за рибарството и аквакултурите въведе разрешителен режим за стопанския риболов и регистрационен режим за лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, регламентира воденето на регистър на риболовните кораби, въвеждането на сателитна система за контрол и др.
За година и половина от влизането в сила на Закона за рибарството и аквакултурите се установи, че в него са допуснати известни пропуски, има някои текстове, които не са ясни и позволяват двусмислие при тяхното тълкуване, неточно използване на терминологията в областта на рибарството и аквакултурите.
Във връзка с горните констатации и след провеждане на редица срещи и обсъждания с представители на държавни структури, професионални риболовци и неправителствени организации се стигна до заключението, че Законът за рибарството и аквакултурите трябва да претърпи известни промени.
След направената селекция и обработка на постъпилите предложения работна група изготви проекта за промени в Закона за рибарството и аквакултурите, които могат да се систематизират накратко в следните основни групи:
В раздел “Любителски риболов”
1. Предвижда се билетите за любителски риболов да се издават и презаверяват от териториалните звена на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Мотивите за това са главно да се избегне досегашната аномалия билетите да се издават от органите на Националното управление по горите, а средствата да постъпват по сметка на ИАРА. Агенцията изгради административния си капацитет и има офиси във всички областни центрове и инспектори по риболовен надзор в повече от
39 селища в страната. Ръководството на ИАРА счита, че със своя 210-членен състав ще може успешно да се справи с процедурата по издаването и презаверяването на билетите на любителите риболовци.
2. С изменението на някои текстове в закона ясно е регламентиран начинът, по който се извършва любителски риболов срещу заплащане. Този проблем се появи в случаите на отдаване под наем или на концесия на водни обекти, определени за извършване на стопански риболов, в които обаче ползвателите не извършват по съществото си такъв (съгласно определението на закона това е риболов с цел продажба на продукцията на пазара и реализиране на доход, независимо от това дали дейността се извършва постоянно, сезонно или временно). При липса на предлагане на продукцията на пазара и липса на записано задължение за регистрация или получаване на разрешително за стопански риболов държавата в лицето на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури не може да осъществи контрол върху извършвания риболов и количествата уловена риба. С направената промяна по отношение на задълженията на лицата, ползващи воден обект и предоставящи възможност на други лица да извършват любителски риболов, при условия, определени от тях самите, се осигурява възможност за контрол на уловената риба по отношение на количество и вид, а също така и по отношение на състоянието на рибните популации във всеки отделен воден обект.
3. Въвеждат се безплатни любителски билети за инвалидите и намаление с 50 на сто за лица в пенсионна възраст.
4. Определят се условия за извършване на състезания за улов на риба. С приемането на Закона за рибарството и аквакултурите стана необходимо да се разграничат терминологично и смислово двата вида любителски риболов – със спортно-състезателен характер и с цел набавяне на храна. В голяма част от европейските държави е познат и практикуван само първият вид, т.е. регламентиран е само риболов със спортен характер, при който уловената риба се измерва и се връща във водата. Традициите на риболова в България налагат да се запази и риболов, извършван за удоволствие, при който се запазва определено количество уловена риба. По тези причини се наложи регламентирането на правила, при които да се извършват спортни състезания за улов на риба, успоредно с регламентираните вече отношения, свързани с извършването на любителски риболов.
5. Определят се задълженията за чужденците, извършващи любителски риболов в България.

В раздел “Aквакултури”
1. В чл. 27 са регламентирани нови задължения на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми. Те са длъжни да водят риболовен дневник и при първа продажба да издават декларация за произход. Мотивите за това са следните: на пазара рибата от рибовъдните стопанства се продава без документ за произход. Това обстоятелство се използва от бракониери, които пласират незаконно уловена риба. С настоящото изменение всеки килограм риба ще се придружава при първа продажба с декларация за произход. При следваща продажба съществува задължението да има приложено копие от декларация за произход или номерът на декларацията да бъде вписан в платежния документ. Мотивите за това са, че при осъществяване на проверки в магазинната мрежа досега не съществуваше възможност за проверка на произхода на предлаганата риба. Също така в много от случаите се предлага риба в прясно или охладено състояние в периода на забраната и без задължителните документи за произход. Предвидените в закона мерки за контрол по отношение на търговията с риба представляват приложение на предвидените в европейското право изисквания, но за съжаление по отношение на тези правила Република България все още няма готовност със създаването на борси и тържища за риба и други водни организми. Засега по-чести са случаите на продажба на уловената прясна риба на улицата директно след улова, отколкото предлагане в магазинната мрежа.
2. В раздела за мерките и дейностите по опазване на рибните ресурси са въведени нови текстове, регламентиращи правилата за улов, пренасяне и превозване на риба и други водни организми за научноизследователски цели. Основният проблем при прилагането на действащите разпоредби беше, че уловът на маломерна и друга риба за научноизследователски цели в периода на забраната по чл. 32 беше невъзможен, с което на практика и всякакви изследвания върху рибните ресурси бяха невъзможни.
3. В глава пета “Търговия и превоз на риба и други водни организми” са формулирани правилата, с които се гарантира произходът на рибата по пътя от риболовеца и производителя до потребителя. Декларацията за произход има уникален номер и при втора и всяка следваща продажба този номер ще се вписва в платежния документ от продавача.
Новото в тази глава на закона е, че се разрешава продажба на риба и други водни организми непосредствено след извършването на улова – на кея, лодкостоянката, рибовъдния обект и др. Този начин на първа продажба обаче не освобождава риболовците и производителите от задължението да предоставят на купувача декларация за произход и ветеринарно свидетелство.
4. В законопроекта са развити текстове относно разрешителните и регистрационните режими, въведени с него. По-конкретно това са разрешителните режими за извършване на стопански риболов и любителски риболов от чужденци, регистрацията на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми, правилата за зониране на държавните язовири в рибностопанско отношение.
5. В глава седма “Контрол” са добавени нови текстове, уреждащи изплащането на парични обезщетения на инспектори по риболовен надзор, претърпели имуществени вреди при изпълнение на служебните си задължения.
6. В административнонаказателните разпоредби са извършени промени в посока на увеличаване на наказанията за някои нарушения на закона и по-ясно и точно формулиране на санкциите за нарушенията, за да станат текстовете по-достъпни както за контролните органи, така и за потенциалните нарушители на закона.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Симеон Сакскобургготски) 


