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

Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т  И  П Ъ Р В О  Н А Р О Д Н О  
С Ъ Б Р А Н И Е  

 
Проект! 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 
 

(Обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. и доп., бр. 88, 94 и  105 от 2005 г., бр. 30,  65,  82,  
96 и  108 от 2006 г., бр. 36,  43 и  71 от 2008 г., бр. 12,  32,  42,  80 и  82 от 2009 г., 

бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и  19 от 2011 г. и бр. 38,  59 и 77 от 2012 г.) 
 

§ 1. В чл. 17, ал. 4 думите „и/или специално разрешително” се 
заличават. 

 
§ 2. В чл. 30, ал. 3, т. 1 след думите „забрани за” се добавя 

„стопански и”. 
 
§ 3. В чл. 56, ал. 1 след думата „разрешително” се добавя „или 

във воден обект, различен от Черно море и река Дунав” 
 
§ 4. В чл. 68, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо 

лице, което” се заменят с „Който”, думата „регистрирано” се заменя с 
„регистриран” и след думите „наказва с” се добавя „глоба, съответно”. 

 
§ 5. В чл. 69, след думите „чл. 27” се добавя „т. 1, 6, 7 или 8”. 
 
§ 6. В чл. 82, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо 

лице, което” се заменят с „Който” и след думите „наказва с” се добавя 
„глоба, съответно”. 

 
§ 7. В чл. 82в, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо 

лице, което” се заменят с „Който” и след думите „наказва с” се добавя 
„глоба, съответно”. 

 
§ 8. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице, 

което” се заменят с „Който” и след думите „наказва с” се добавя 
„глоба, съответно”. 



2. В ал. 2, думите „Едноличен търговец или юридическо лице, 
което” се заменят с „Който”,  думите „ал. 1 - 4” се заменят с „ал. 2 - 4”  
и след думите „наказва с” се добавя „глоба, съответно”. 

 
§ 9. В чл. 85 думите „Едноличен търговец или юридическо лице, 

което” се заменят с „Който” и след думите „наказва с” се добавя 
„глоба, съответно”. 

 
§ 10. В чл. 85а думите „Едноличен търговец или юридическо 

лице, което” се заменят с „Който” и след думите „наказва с” се добавя 
„глоба, съответно”. 

 
§ 11. Създава се чл. 88а: 
„Чл. 88а. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 

18г, ал. 3, чл. 18е, ал. 9, чл. 25в, ал. 2, чл. 27, т. 1, 6, 7 или 8, чл. 46а, ал. 
5, или чл. 46д, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 400 до 800 лв. 

(2) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 1, 
3, 4, 5 или 7, чл. 20, ал. 1, чл. 27, т. 3, 4 или 5, или чл. 46ж, ал. 1, се 
наказва с глоба в размер от 500 до 1200 лв. 

(3) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 6, 
чл. 46в, ал. 1 или чл. 47 се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв. 

(4) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 45, ал. 1 
или ал. 3, се наказва с глоба в размер от 2000 до 3000 лв. 

 
§ 12. В чл. 89 думите „чл. 80 – 88” се заменят с „чл. 80 – 88а”. 
 
§ 13. В Допълнителните разпоредби в § 1, т.  28 думите „ал. 2” се 

заменят с „ал. 3”. 
 
§ 14. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите 
(ДВ, бр. 59 от 2012 г.) в § 119 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1, думите „2012 г.” се заменят с „2013 г.”. 
2. В ал. 3 думите „2013 г.” се заменят с „2014 г.”. 
 
 

София, 8.11.2012 г.  Вносители: 
 

 
 
 
 



МОТИВИ 
към 

законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството 
и аквакултурите 

 
 

 С предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за рибарството и аквакултурите се цели по-прецизното и 
ефективно провеждане на политиката в областта на рибарството и 
уреждане на отношенията, свързани със собствеността, организацията, 
управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите 
на Република България, търговията с риба и други водни организми. С 
оглед осигуряването на устойчиво развитие на рибните ресурси, 
развитие на стопанския и любителския риболов и прилагане на 
правилата за отговорен риболов, възниква необходимост от промяна на 
някои от изискванията и санкциите, залегнали в сега действащия закон.  
 1. Удължава се срокът, предвиден  в § 119, ал. 1 от  Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 59 от 2012 г.) за 
регистрация на лицата, осъществяващи стопански риболов, развъждане 
и отглеждане на риба и други водни организми, дейност като 
регистриран купувач или център за първа продажба като еднолични 
търговци или юридически лица по смисъла на Търговския закон до 
31.12.2013 г. Социално икономическата обстановка в страната и  
широкият  кръг от субекти, за които възниква задължението за 
регистрацията съгласно § 119, ал. 1 от Преходните и заключителни 
разпоредби, и  съответно които следва да предприемат необходимите 
действия обуславят отлагателното условие. За успешното приключване 
по регистрацията, включваща административни процедури е 
необходим по-дълъг период от време. Към настоящият момент броят на 
регистрираните лица, осъществяващи стопански риболов е 2 325, от 
които 2 135 са физически лица, а едва 188 са със статут на юридически 
лица, включително и еднолични търговци; лицата регистрирани за 
дейност по развъждане и отглеждане на риба и други водни организми 
е 363, от които 66 са физически лица; дейност като регистриран 
купувач или център за първа продажба е 1 293, от които 443 са 
физически лица. Срокът за прекратяване на издадените разрешителни 
ще бъде съобразен с удължаването на срока по регистрацията.  
 Поради удължаването на срока за регистрация се въвеждат 
административнонаказателни разпоредби за нарушения, извършени 
както от юридически лица и еднолични търговци, така и от физически 
лица. 



 2. Прецизира се разпоредбата на чл. 17, ал. 4, като придобитото 
право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за 
съответната календарна година се удостоверява единствено с издадено 
от ИАРА удостоверение. Съгласно чл. 17а, ал. 5 размерът на таксата за 
специално разрешително за улов на квотиран вид риба не може да 
надвишава административните разходи за неговото издаване. В този 
смисъл, специалното разрешително няма ресурсен характер, то 
единствено идентифицира риболовните кораби, които имат право да 
извършват риболов на квотиран вид риба. 
 3. В чл. 30, ал. 3, т. 1 към временната забрана за извършване на 
риболов във водни обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 или отделни зони от 
тях се включва, освен любителският, и стопанският риболов. Целта на 
разпоредбата е да се защитят ресурсите от риба и други водни 
организми в обекти, за които има данни за техния регрес. Именно 
стопанският риболов, с оглед използваните уреди и средства и по-
големите количества улов, застрашава осезаемо популациите им. 
 4. В чл. 56 се добавя възможност за санкционирането на лица, 
които извършват стопански риболов в обекти, различни от Черно море 
и река Дунав. Със  Закона за изменение и допълнение на Закона за 
рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 59 от 2012 г.) изрично се 
регламентира, че стопански риболов се извършва само  в Черно море и 
река Дунав. Необходимо е в съответната административнонаказателна 
разпоредба  да се посочи ясно и категорично, че лицата, които 
извършват стопански риболов в различни от посочените обекти 
подлежат на санкция. 
 5. Добавя се административнонаказателна разпоредба, 
приложима за нарушенията по чл. 68, 82, 82в, 84, 85 и 85а, извършени 
от физически лица. 

 
 
 

София, 8.11.2012 г.  Вносители: 
 

 


