
НАРЕДБА №

от …… юли 20…… г.

ЗА  УСЛОВИЯТА, РЕДА  И  ТЕХНИЧЕСКИТЕ  ИЗИСКВАНИЯ  ЗА  ИЗГРАЖДАНЕ  НА
РИБНИ ПРОХОДИ

Приета….,

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда условията, реда и изискванията при изграждането на рибни

проходи и съоръжения, осигуряващи непрекъснатостта на речните екосистеми.

(2) Наредбата урежда и условията, реда и изискванията за случаите на миграционни бариери,

при които изграждането на нови или преустройството на съществуващи рибни проходи не

може  да  осигури  непрекъснатост  на  речните  екосистеми  и  за  които  се  предвиждат

заместващи смекчаващи мерки.

Чл. 2. Цели на наредбата са:

1. Намаляване  на отрицателното  въздействие на  миграционните  бариери в  зоните  на

модифицираните  от  човешка  дейност  речни  участъци  и  регламентиране  на  начините  за

възстановяване на биологичната свързаност на речните екосистеми.

2. регламентиране на изискванията при проектиране и реда за съгласуване и одобряване

на проектите за изграждане на рибни проходи за нови инвестиционни предложения;

3. регламентиране на принципите, реда и сроковете за проектиране на преустройство на

съществуващи миграционни бариери, които нямат рибни проходи;

4. регламентиране  на  принципите, реда  и  сроковете  за  оценка  на  изградени преди

влизането в сила на наредбата рибни проходи на съществуващи съоръжения и привеждането

им в съответствие с изискванията на тази наредба;

5. определяне  на  изискванията  по  отношение  на  изграждането, експлоатацията,

поддръжката, мониторинга и контрола върху проходимостта на рибните проходи;



6. определяне  на  условията  и  реда  за  премахване  на  съществуващи  миграционни

бариери, които не изпълняват прeдназначението, за което са изградени.

Чл. 3. (1) Наредбата се прилага за всички инвестиционни намерения/предложения, които са

свързани с изграждане на нови миграционни бариери в речните корита.

(2) Наредбата се прилага и за всички съществуващи миграционни бариери в речните корита.

Чл. 4. (1) В рамките на своите райони на басейново управление, басейновите дирекции и

ИАРА правят анализ на съществуващите изкуствени прегради в речните корита.

(2) На основата на анализа на обектите по по ал.1,  при определянето  на съществуващите

изкуствени прегради като миграционни бариери, съответната басейнова дирекция, съвместно

с ИАРА, извършват преценка   кои от тях изпълняват предназначението си и трябва да се

запазят, и кои от тях не го изпълняват и следва да бъдат премахнати.

 (3) Резултатите от преценката по ал.2 се публикуват в списъци на интернет страниците на

басейновите дирекции.

Чл. 5.  (1)  Ако  преценката  по  чл.4,  ал.2  покаже,  че  миграционната  бариера  изпълнява

предназначението си и не подлежи на премахване:

1. Собствениците/ползвателите на обектите по чл.3, ал. 2, които имат изграден рибен проход,

са задължени да извършат оценка на съответствието му с изискванията на тази наредба и при

необходимост да извършат промени по реда на глава четвърта.

2. Собствениците/ползвателите на  обектите  по  чл.3,  ал.  2,  които нямат  рибен  проход,  са

длъжни да изградят рибни проходи по реда на глава пета.

3. За  обектите  по  чл.3, ал. 2 с  неизяснен  собственик, които  имат  рибни  проходи, от

съответната басейнова дирекция се извършва оценка на съответствието им с изискванията на

тази наредба по реда на глава четвърта,

4. Обектите по чл.3, ал. 2 с неизяснен собственик, които нямат рибни проходи,  подлежат на

преустройство с изграждане на рибен проход по реда на глава пета.

(2)  Ако  преценката  по  чл.4,  ал.2  покаже,  че  миграционната  бариера  не  изпълнява

предназначението си и подлежи на премахване:



1. Премахването  на  обектите  по  чл.3, ал. 2 с  изяснен  собственик  става  за  сметка  на

собственика по реда на глава пета.

2.  Премахването  на  обектите  по  чл.3,  ал.  2  с  неизяснен  собственик  се  изпълнява  като

заместваща  смекчаваща  мярка  от  собствениците  на  други  миграционни  бариери  или  от

компетентния орган на МОСВ по реда на глава пета.

Чл.6. (1) Рибни проходи за обекти и съоръжения по чл.3, ал.1 се изграждат като неразделна

част  от  цялостната  процедура  по  осъществяване  на  инвестиционното  предложение, след

съгласуване от съответната басейнова дирекция съгласно чл.58 от Закона за водите.

(2) За обекти и съоръжения по чл.3, ал.2 съществуващите рибни проходи се преустрояват или

се изграждат нови рибни проходи след:

1. Съгласуване със съответната басейнова дирекция съгласно чл.58 от Закона за водите.

2. По преценка на директора на съответната басейнова дирекция се уведомява инвеститорът с

писмо относно необходимостта от процедура  за издаване на разрешително по чл.44 и/или

чл.46 от Закона за водите

ГЛАВА ВТОРА

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РИБНИТЕ ПРОХОДИ, ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА

ТИП РИБЕН ПРОХОД

Чл. 7. (1) Основните типове рибни проходи съгласно Приложение № 2 са:

1. "близки до природата"

2. "технически"

(2) Описаните  в  Приложение  №  2  "близки  до  природата" видове  рибни  проходи  са

препоръчителни.

(3) Собствениците/Ползвателите на  съоръжения, представляващи  миграционни бариери  в

речните  корита,  могат  да  изграждат  и  други  видове  рибни  проходи  от  типа  "близки  до

природата", различни от посочените в Приложение №  2, при положение че последващият

мониторинг по глава шеста докаже тяхната проходимост.

(4) Като  "технически" тип  рибни  проходи  за  нови  инвестиционни  предложения  или  за

преустройство  на  съществуващи  миграционни  бариери  без  рибни  проходи, се  допуска



използването само на рибни проходи с вертикални прорези /vertical slot fish passes/, съгласно

приложение №2.

(5) Приемат се за допустими съществуващи "технически" рибни проходи от басейнов вид с

горни  прорези  и  дънни  отвори  /pool passes/ от  приложение  №2, само  в  случай, че

последващият  мониторинг  по  глава  шеста  докаже  тяхната  проходимост.  В  случай  че

резултатите от мониторинга са отрицателни, басейновият вид технически рибни проходи се

преустрояват в рибни проходи с вертикални прорези /vertical slot fish passes/.

(6) Всички  останали  съществуващи  видове  рибни  проходи  от  технически  тип, извън

описаните в ал.4 и ал.5 и приложение №2, се приемат за недопустими и се преустрояват в

рибни проходи от тип близки до природата, а когато условията по чл.9, ал.1 не позволяват - в

технически тип с вертикални прорези /vertical slot fish passes/.

Чл. 8. (1) Рибните проходи трябва да осигурят ефективен биокоридор за преминаване на

рибите и другите водни организми нагоре и надолу по течението целогодишно, при различни

режими на речен отток /включително минимален/ и различни температура и кислородни нива

на водата;

(2) Когато хидрологичният режим на реката не позволява да се поддържат биокоридорните

функции на рибните проходи целогодишно, е задължително да бъдат осигурени оптимални

условия за функционирането им в периодите на размножаване на рибите, населяващи речния

участък  под  и  над  миграционната  бариера, съгласно  Приложение  №  1 на  Закона  за

рибарството и аквакултурите.

(3) За постигане на целите по ал.1, при необходимост се осигуряват два входа на един и същ

рибен проход или два различни рибни прохода, съобразно способностите на мигриращите

видове в участъка да преодоляват препятствия.

(4) Когато  миграционната  бариера  е  е  под  ъгъл, по-малък  от 30 градуса спрямо

перпендикуляра  на  коритото  на  реката  и  речният  участък  е  по-широк  от 70 метра, се

предвиждат допълнителни рибни проходи  - по един за всеки 70 метра по широчината на

речното корито.

(5) Когато  миграционната  бариера  е под ъгъл, равен или по-голям от 30 градуса спрямо

перпендикуляра на коритото на реката, се използва един рибен проход, разположен в острия

ъгъл на миграционната бариера спрямо брега на реката, гледана в посока срещу течението.



Чл. 9. (1) Рибните  проходи  трябва  да  отговарят  задължително  на  следните  критерии  и

изисквания:

1. предоставяне на удобен достъп за всички мигриращи видове по цялата дължина на

прохода

2. скорост на водата в прохода, която да е съобразена с плавателния капацитет на „най-

слабите плувци“ сред различните видове риби и техния размерен състав.

3. осигуряване  на  възможност  за  поемане  на  масови  размножителни  или  трофични

миграции;

4. подходящо позициониране на рибния проход, за да бъде откриван лесно и бързо, както

и за да бъде достъпен и привлекателен за всички мигриращи видове. Същото се отнася и за

случаите, когато  входовете  на  рибния  проход  са  повече  от  един, заради  различните

мигриращи видове или рибните проходи са повече от един, заради широчината на речното

корито;

5. материалите от които е изграден рибният проход трябва да не причиняват нараняване

на рибите, при преминаването им през него;

6. достатъчна  отдалеченост  на  изхода  и  предприемане  на  предпазни  мерки  така, че

рибите да преминават далеч от преливници и турбини, като се сведат до минимум рисковете

рибите да бъдат повлечени към турбините или надолу по течението, или да бъдат наранени;

6. осигуряване на местата около долния и горния край на рибните проходи с предпазни

средства, с цел опазването им от бракониери;

Чл. 10. (1)Изборът на вида рибен проход и неговите параметри се извършва в зависимост от

видовия и размерен състав  на извършващите миграция риби и други водни организми,  за

които е предназначен, като се отчитат:

1. характеристиките на речния участък (ширина, дължина, наклон и скорост на течение,

максимално и минимално водно количество, дънен субстрат, характер на бреговете и др.);

2. измененията на основното корито и бреговете, разликата между водните нива от двете

страни  на  миграционната  бариера, която  трябва  да  бъде  преодолявана, наличното

пространство;

3. природните условия на района и мястото на изграждане на съоръженията (инженерно-

геоложки, топографски, хидроложки, биологически и други фактори на околната среда);



4. наличната инфраструктура в близост до съоръжението, например: пътища, подпорни

стени, устои и стълбове на мостове, стълбове на далекопроводи и др.

5. хидравличният режим на реката в участъците под и над миграционната бариера;

6. специфичните изисквания на видовете риби и другите водни организми към средата и

физическите им възможности за преодоляване на препятствия (биологията на видовете);

(2) Рибни проходи от тип  „близки до природата” или от „технически” тип са прилагат

при максимално  допустима  разлика  във водните нива  под и над  миграционната бариера,

както следва:

1. В шарановата зона - не повече от 6.0 метра

2. В преходната мряно-пъстървова зона - не повече от 8.0 метра.

3. В пъстървовата зона - не повече от 10.0 метра

(3) При две или повече поредни миграционни бариери, разположени на една река, рибни

проходи от тип „близки до природата” или от „технически” тип са прилагат при минимално

отстояние между всеки две от тях, от най-малко пет километра между предвидения в проекта

горен край на задбаражно езеро и следваща миграционна бариера нагоре по течението на

реката.

(4) В случай че разликата във водните нива не отговаря на ограниченията по ал.2 или

отстоянията  не  отговарят  на  ограниченията  по  ал.3, използването  на  рибни  проходи  е

нецелесъобразно.

(5)  Във  всички  случаи  когато  условията,  изброени  в  ал.1,  позволяват,  следва  да  се

прилагат „близки до природата” типове рибни проходи.

(6) Ако условията на ал.5 не са налице, за техническия тип рибни проходи с вертикални

прорези  се  отчитат  възможностите  за: избор  на  подходящите  параметри  за  изграждане

(размери на рибния проход и неговите отделни елементи, широчина, дължина и дълбочина,

размери  и  брой  на  местата  за  почивка,  степен  на  турболентност  на  водата  в  секторите,

размерите на вертикалните прорези за преминаване на рибите и другите водни организми,

скорост на течението в горния и долния край на рибния проход - създаваща необходимите

условия за привличане на мигриращите видове,  осигуряване на слой от дънен субстрат с

необходимата  дебелина  и  зърнометричен  състав, осигуряване  на  непрекъснатост  на

субстрата,  наклон,  оптимален  дебит,  допълнителни  водни  количества  за  привличане  към

долния край на рибния проход /ако е необходимо/, максимална скорост на преминаващата в

прохода вода, местоположението на прохода спрямо миграционната бариера, използването на



повече от един рибен проход съобразно широчината на речното корито или видовия състав на

мигриращите видове в реката.

(7) В  случаите  на  руслови  ВЕЦ  се  отчита  и  местоположението  на  изтичалото  на

преработените води. Независимо от типа на рибния проход, долният му край трябва да е

разположен в близост до изтичалото на преработените води, като са предприети мерки за

привличане на рибата към рибния проход.

(8) Когато рибните проходи са два или повече, изискването по ал.6 се отнася за един от

тях.

(9) Независимо от типа на избрания рибен проход, максималната скорост на водата при

навлизането й във водоотвеждащите решетки или отвори на водовземното съоръжение се

определя на:

0.50 метра/секунда в шарановата зона

0.75 метра/секунда в преходната мряно-пъстървова зона

1.00 метра/секунда в пъстървовата зона

(10)  Независимо  от  типа  на  избрания  рибен  проход,  навлизащата  в  горния  край  и

излизащата  от долния  край  на рибния  проход вода трябва  да  имат по-висока  скорост от

основният  воден  поток,  който  навлиза  в  турбини  или  минава  край  входа  или  изхода  на

прохода.

(11) Осветеността на рибните проходи трябва да е близка до естествената и без резки

промени.

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ

НА РИБНИ ПРОХОДИ. ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

Чл. 11 (1) За  откриване  на  процедура  по  чл.  6  се  подава  заявление  до  директора  на

басейновата  дирекция, на  чиято  територия  ще  се  реализира  инвестиционното

намерение/предложение и друго основание за водовземане/ползване (чл.  3,  ал.  1,  т.  4 от

Наредба за  ползването на  повърхностните води) по  образец, утвърден  от министъра на

околната среда и водите, публикуван на интернет страниците на басейновата дирекция и на

Министерството на околната среда и водите  (МОСВ), и съдържащ данните, посочени в чл.

60, ал. 1 от Закона за водите.



(2) За съгласуване  или издаване на разрешително по чл. 6 инвестиционното предложение

трябва да съдържа мотивиран избор на тип рибен проход от Приложение № 2, при отчитане

условията на чл.10.

1. Мотивираният избор на типа рибен проход се осъществява от автора на проекта по ал.6

2.  Мотивираният  избор  се  основава  на  предварителни  становища  на  лица,  притежаващи

професионална  квалификация  магистър  хидробиолог  и  съответния  професионален  опит,

включващ участие в теренни проучвания за срок, не по-малък от три години.

(3) Представянето на съгласувателно писмо по чл.6 на тази наредба и на разрешително по чл.

44 и 46 от Закона за водите е необходимо условие за одобряване на проекти за рибни проходи

и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

(4) Разрешително за водовземане от повърхностни води не се изисква, когато водовземането е

за  преобразуване  на  енергията  на  водата  без  отклоняването  й  от  водното  течение  в

електрическа енергия чрез турбини с мощност до 20 киловата (чл. 12, ал. 2, т. 3 от Наредба

за ползването на повърхностните води+Закона за водите). В тези случаи осигуряването на

възможност за миграция на рибите и другите водни организми се извършва в съответствие

с изискванията на тази Наредба.

(5) Предварителното (прединвестиционното) проучване или съответната разработена фаза на

инвестиционния проект с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата

и съдържанието на инвестиционните проекти за изграждане на нови миграционни бариери

в речните корита съдържат и проучване или разработен проект за рибен проход в съответната

фаза.

 (6)  Проектите  за  изграждане  на  рибни  проходи  се  изготвят  от  лица,  които  притежават

необходимата професионална квалификация и са регистрирани по реда на Закона за камарите

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

 (7) Всички  фази  на  проучване  и  проектиране  на  рибни  проходи  се  съгласуват  след

положителни становища на експерти, притежаващи професионална квалификация магистър

хидробиолог и съответния професионален опит, включващ участие в теренни проучвания за

срок,  не по-малък от три години.

 (8) Проектиране и изпълнение на нови миграционни бариери, с по-големи от определените в

чл.10, ал.2 разлики във водните нива или с по-малки отстояния от определените в чл.10, ал.3,

се  разрешава  от  министъра  на  околната  среда  и  водите, като  се  определят  заместващи

смекчаващи мерки по реда на глава пета.



(9) Проектите за изграждане на рибни проходи се съгласуват от директора на съответната

Басейнова дирекция и от началника на съответния регионален отдел „Рибарство и контрол”

на ИАРА(чл.30, ал.1, т.4 от ЗРА)

(10) Проектите за изграждане на рибни проходи се одобряват по реда на ЗУТ.

Чл. 12. (1) При проектиране на рибни проходи за съществуващи миграционни бариери или за

инвестиционни  предложения  за  строителство  на  нови  миграционни  бариери  в  речните

корита, инвеститорите следва да осигурят предварителни проучвания на определена зона от

речния участък, за установяване на:

1. видовете риби и другите водни организми, които обитават проучваната зона от реката;

2. наличие на мигриращи видове и обилие на техните популации понастоящем;

3. наличие на други мигриращи видове в миналото /по литературни данни/;

4. тегловни и размерни характеристики  за  видовете риби, осъществяващи миграция в

този участък;

5. Параметри на миграциите (сезонност, посока, интензивност)

6. основни характеристики на местообитанията (дълбочина, течение, субстрат и др.).

(2) Когато за някои от показателите съществува актуална научна информация от последните

пет години, за тях не е необходимо осъществяването на проучвания на терен.

(3) Зоната на подробно проучване на речния участък се определя от конкретните условия

(големина на реката, релеф, характер на дъното и др.), но следва да е не по-малка от:

1. един километър под миграционната бариера

2. един  километър  над  предвидения  в  инвестиционното  предложение  горен  край  на

задбаражното езеро или до извора, ако разстоянието до извор е по-малко.

(4) При предпроектните проучвания се отчитат и всички видове риби, извършващи миграция

на дълги разстояния, за които се очаква новото или съществуващото съоръжение в реката да

представлява миграционна барирера.

Чл. 13. (1) Преди  пускане  в  експлоатация  на  нови  или  преустроени  рибни  проходи

консултантът по смисъла на чл. 166 от Закона за устройство на територията, след извършване

на оценка на съответствието на новоизградения или преустроен рибен проход с одобрения

проект, информира писмено съответната Басейнова дирекция за резултатите от извършения

надзор.



 (2) В случаите на новооизграждани миграционни бариери, ако оценката на консултанта по

ал.1 е отрицателна, рибният проход се привежда в съответствие с одобрения проект, преди

пускането на строежа в експлоатация

(3) В  случаите  на  преустроени  или  новооизградени  рибни  проходи  към  съществуващи

миграционни бариери, ако оценката на консултанта по ал.1 е отрицателна, рибният проход се

привежда в  съответствие  с  одобрения проект,  в  срок от три месеца  след  представяне  на

писмото по ал.1 в съответната басейнова дирекция.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ РИБНИ

ПРОХОДИ

Чл. 14. (1)  В  срок  до  една  година  от  влизане  в  сила  на  тази  наредба,

собствениците/ползвателите на миграционни бариери, със съществуващи рибни проходи към

тях, са задължени да осигурят извършването на оценка за съответствието на рибния проход с

изискванията на тази наредба.

 (2) Ако оценката на съществуващи рибни проходи по алинея  1 е отрицателна, в срок от

една/две години след нейното извършване, собствениците на рибните проходи са длъжни да

ги приведат в съответствие с изискванията на тази Наредба.

Чл. 15. (1)  Всеки  съществуващ  рибен  проход,  изграден  преди  влизането  в  сила  на  тази

наредба, се подлага от собственика/ползвателя му на оценка на съответствието.

(2) Оценката по ал. 1 се извършва, като се оценяват параметрите на рибния проход и тяхното

съответствие с изискванията на тази наредба.

(3) Оценката  се извършва  от лица, които отговарят на  критериите по чл.11, ал.6, като  е

придружена от становища на лицата по чл.11, ал.7.

(4) За целите на оценката по ал.1, собственикът/ползвателят на съществуващата миграционна

бариера и рибния проход към нея, събира и предоставя на лицата по ал. 3 информацията по

чл.12, алинея 1.

(5) Ако оценката за съответствие покаже, че рибният проход не отговаря на изискванията на

тази наредба, лицата по ал. 3 издават протокол, съдържащ предписания за отстраняване на

пропуските, когато такива са констатирани, и изпращат копие от протокола до съответната



Басейнова  дирекция  и  до съответния  регионален  отдел  „Рибарство  и  контрол” на

ИАРА(чл.30, ал.1, т.4 от ЗРА)

 (6) Собственикът/ползвателят е задължен в срок до шест месеца да изпълни дадените му

предписания по ал. 5.

 (7) В едномесечен срок от изпълнение на предписанията по ал. 5, собственикът/ползвателят

е  длъжен да  уведоми писмено  съответната Басейнова дирекция и съответния  регионален

отдел „Рибарство и контрол” на ИАРА(чл.30, ал.1, т.4 от ЗРА)

 (8) Ако лицата по ал. 3 преценят, че степента на несъответствие налага значителни промени

в рибния проход, те предписват изпълнението на проект за преустройство или на нов проект,

които се изготвят по реда на глава трета.

чл.16. (1)  Когато  миграционната  бариера  е  с  неустановен  собственик  и  не  подлежи  на

премахване според анализа по чл.4, ал.2, съществуващият рибен проход към нея се оценява

за съответствие от съответната басейнова дирекция, съвместно с ИАРА, в срок до една/две

години от влизане в сила на наредбата или констатиране на съоръжението. Когато оценката е

отрицателна, рибният проход се  определя за привеждане в съответствие и миграционната

бариера се включва в списък за преустройство  като заместваща смекчаваща мярка за други

миграционни  бариери  по  реда  на  глава  пета, публикуван  на  интернет  страницата  на

басейновата дирекция.

(2) Оценката по ал.1 се извършва от лица, които отговарят на критериите по чл.11, ал.6, като е

придружена от становища на лицата по чл.11, ал.7.

(3)  За  целите  на  оценката  по  ал.1,  ИАРА  събира  и  предоставя  на  лицата  по  ал.  2

информацията по чл.12, алинея 1.

чл.17. (1) Ако  при  оценката  се  окаже, че  разликите  във водните  нива  на  съществуващи

миграционни бариери не отговарят на ограниченията на чл.10, ал.2 или отстоянията между

тях са по-малки от определените в чл.10, ал.3, оценката на съответствието е отрицателна и се

предписват заместващи смекчаващи мерки по реда на глава пета.

ГЛАВА ПЕТА



УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ

МИГРАЦИОННИ БАРИЕРИ БЕЗ РИБНИ ПРОХОДИ. ПРЕМАХВАНЕ НА МИГРАЦИОННИ

БАРИЕРИ, СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ

Чл. 18. (1) Собствениците/Ползвателите на съществуващи миграционни бариери без рибен

проход, които не подлежат на премахване съгласно чл.4, ал.2, в срок от три години от влизане

в сила на наредбата, са длъжни да изградят рибни проходи, отговарящи на изискванията на

тази наредба.

(2) Съществуващи миграционни бариери с неизяснен собственик без рибни проходи, които

не  подлежат  на  премахване  съгласно  чл.4,  ал.2,  се  включват  от  басейновата  дирекция  в

списък на обекти за изграждане на рибни проходи като  заместваща смекчаваща мярка на

други миграционни бариери, публикуван на интернет страницата на басейновата дирекция в

срок  до една/две  години  след  влизането  в  сила  на  наредбата  или  констатиране  на

съоръжението.

(3) За  условията  и  реда  за  проектиране  и  изграждане  на  нови  рибни  проходи  към

съществуващи миграционни бариери се спазва глава трета.

Чл. 19. (1) Съществуващите миграционни бариери със или без рибни проходи, които вече не

изпълняват  предназначението, за  което  са  изградени, и  е  преценено, че  подлежат  на

премахване съгласно чл.4, ал.2, се включват от басейновата дирекция в списък на обекти за

премахване, като заместваща смекчаваща мярка на други миграционни бариери, публикуван

на интернет страницата на басейновата дирекция в срок до една/две години след влизането в

сила на наредбата или констатиране на съоръжението.

(2)  Последователността  на  премахването  на  обектите  по  ал.1  се  отразява  в Плановете  за

управление на речните басейни.

(3) Когато  миграционните  бариери  по  ал.1 попадат  в  защитена  територия  или  зона,

последователността на премахването им се съгласува  от съответния компетентен орган на

МОСВ за защитената територия и/или зона и се отразява в нейния План за управление при

обявяването му или при първото му актуализиране.

Чл. 20. (1) За съществуващите преградни съоръжения с изяснен собственик/ползвател, които

не отговарят на ограниченията за изграждане на нови или преустройство на съществуващи



рибни проходи според чл.10, ал.2 и не могат да бъдат премахнати, от съответния компетентен

орган  на  МОСВ и  ИАРА се  определят  заместващи  смекчаващи  мерки  по критериите  от

приложение 3.

(2) За  съществуващи преградни съоръжения с  изяснени  собственици/ползватели, две  или

повече от които са по-малки отстояния между тях от определените в чл.10, ал.3 и не могат да

бъдат премахнати, се изпълняват заместващи смекчаващи мерки, определени по критериите

от приложение 3 от съответния компетентен орган на МОСВ и ИАРА.

Чл. 21. (1) За новопроектирани миграционни бариери по чл.11, ал.8, които не отговарят на

ограниченията  за  изграждане  на  рибни  проходи, определени  в  чл.10, ал.2 или  на

ограниченията  за  отстояние от съществуващи  миграционни бариери, определени  в  чл.10,

ал.3, инвеститорът  на  новата  миграционна  бариера  изпълнява   заместващи  смекчаващи

мерки,  определени от съответния компетентен орган на МОСВ и ИАРА по критериите от

приложение 3;

(2) Смекчаващите мерки по чл.17, ал.1 и чл.20, ал.1 се изпълняват за сметка на собственика

на съоръжението по чл.20, ал.1.

(3) Смекчаващите  мерки  по чл.20, ал.2 се  изпълняват  солидарно  за  сметка  на  всички

собственици  на  миграционни  бариери, отстоянията  между  които  не  отговарят  на

ограниченията, определени в чл.10, ал.3.

Чл. 22. (1) Смекчаващите мерки могат да бъдат изпълнявани за същото водно тяло или за

друго водно тяло в същия район на басейново управление.

(2) Смекчаващите мерки са:

1. Пренасяне на риби, уловени под съоръжението и пускането им в реката над горния край на

задбаражното езеро, и същото действие в обратна посока. Допуска се само след положителна

научна експертиза с предписание за извършването на дейността и последващ мониторинг за

ефективност.

2. Изграждане на рибни проходи на миграционни бариери с неизяснен собственик, които

нямат рибни проходи и за които е преценено, че не могат да бъдат премахнати.

3.  Преустройство в съответствие с изискванията на тази наредба на съществуващи рибни

проходи  на  миграционни  бариери  с  неизяснен  собственик, които  не  могат  да  бъдат

премахнати.



4. Премахване на други миграционни бариери по преценка на ИАРА и на компетентния орган

на  МОСВ  за  съответното  съоръжение  по  чл.11,  ал.8  или  по  чл.20,  ал.1  и ал.2,  за  което

големината на  компенсиращите  разходи по премахване  на  други  бариери трябва  да  бъде

пропорционална на нанесената щета.

(3) Мерките  по  ал.2,  т2,  т.3  и т.4  се  прилагат,  ако  преносът  на  риби по  ал.2  т.1  получи

отрицателна  оценка  или  последващият  мониторинг  докаже, че  пренасянето  на  риби  е

неефективно. В този  случай, при избора на смекчаваща мярка, приоритетно  са  определя

мярката по ал.2, т.4.

(4) При избора на миграционни бариери за премахване или за преустройство или изграждане

на нови рибни  проходи като  смекчаваща  мярка, приоритетно  се  определят  тези бариери,

които попадат в зоните за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите.

Чл.  23. (1) Премахване  на  съществуващи  преградни  съоръжения  в  речните  корита  се

извършва след преценка по чл.4, ал.2 и при наличие на изготвен и одобрен проект по реда на

ЗУТ.

ГЛАВА ШЕСТА

МОНИТОРИНГ НА РИБНИ ПРОХОДИ

Чл. 24. (1) Всички рибни проходи се подлагат на мониторинг за проходимостта им поне

веднъж на всеки три години.

(2) За целите на мониторинга, мигриращите видове риби и другите водни организми, за които

са проектирани рибните проходи, с техните периоди на миграция, следва да са описани в

записката  към  техническия  проект  на  рибния  проход,  в  съответствие  със  събраната

информация съгласно чл.12.

(3)  Мониторинг  на  проходимостта  на  рибните  проходи  се  извършва  за  сметка  на

собственика/ползвателя  от  лица, притежаващи  професионална  квалификация  магистър

хидробиолог, с  участието  на  упълномощени длъжностни лица  на  съответната  Басейнова

дирекция и на съответния отдел Рибарство и контрол на ИАРА, на чиято територия се намира

съоръжението.

(4) Директорът  на  съответната  басейнова  дирекция, на  база  на  местоположението  на

миграционната бариера и/или становища от други институции и НПО,  може да изиска от



собственика/ползвателя да извършва постоянно видеонаблюдение на миграцията през рибния

проход.

(5) Когато миграционната бариера е с неустановен собственик, мониторинг на проходимостта

на рибния проход се извършва от съответната басейнова дирекция и ИАРА.

Чл.25. (1) Методите за мониторинг, който да удостоверява проходимостта на рибния проход

са: директни  наблюдения, мрежи  на  изхода, маркиране  или  чрез  специални  броителни

камери/съоръжения, автоматична  видеокамера, като  се  придружават  от  контрол  на

хидравличните параметри - водни количества и скорост на преминаването им през рибния

проход, турболенция.

(2) Методите се прилагат, както следва:

1. В пъстървовата зона - в периодите на миграция на видовете;

2. В шарановата и преходната мряно-пъстървова зона - целогодишно.

(3) В  периодите  на  размножителна  миграция  на  видовете  не  се  допуска  мониторинг

посредством електроулов.

(4) Ако в два поредни случая на извършван мониторинг е доказана проходимостта на рибния

проход, последващ мониторинг може да се извършва през по-дълъг период от време, но най-

малко веднъж на всеки пет години.

(5) Ако два поредни случая на извършван мониторинг не се установи, че рибният проход

осигурява  възможност  за  миграция  на  рибите  и  другите  водни  организми, или  ако  се

установи, че рибният проход препятства  възможността за  миграция на  рибите  и другите

водни  организми, собственикът/ползвателят  на  миграционната  бариера  и  рибния  проход

възлага специализирана научна експертиза за установяване на причините и за предписване на

мерки  за  корекция, които  се  описват  от  експертите  в  протокол. Копие  от  протокола  се

представя в съответата басейнова дирекция.

(6) Собственикът/ползвателят е задължен в срок до една година да изпълни предписаните

мерки по ал. 5.

(7) В  едномесечен  срок  от  изпълнение  на  предписаните  мерки  по  ал. 5,

собственикът/ползвателят е длъжен да уведоми писмено съответната Басейнова дирекция и

съответния регионален отдел „Рибарство и контрол” на ИАРА(чл.30, ал.1, т.4 от ЗРА



ГЛАВА СЕДМА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА РИБНИ ПРОХОДИ

Чл. 26. Собствениците/ползвателите на съоръжения представляващи миграционна бариера са

длъжни да осигуряват предписаните в проекта хидравлични параметри на рибния проход -

водни количества, скорост на водата в  долния и горния край и на преминаването  й през

прохода, степен на турболентност.

Чл. 27. Собствениците/ползвателите на съоръжения представляващи миграционна бариера са

длъжни  да  поддържат  рибните  проходи  в  изправност,  като  извършват  дейности  по

предотвратяване и редовно почистване на задръствания с предмети, клони, листа, наноси и

др., както и да отстраняват щетите причинени от наводнения.

Чл. 28. Собствениците/ползвателите на съоръжения представляващи миграционни бариери

са задължени да осигурят и поддържат условия за отклоняване и предпазване на рибите от

попадането им във входове към турбини, водоотвеждащи съоръжения и др.

ГЛАВА ОСМА

ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл. 29. Забранява  се  запушването  на  рибните  проходи,   както  и  всички други  възможни

действия, които нарушават параметрите им и/или намаляват проходимостта им.

Чл. 30. Забранява се преустройството, частичното разрушаване и/или премахването на рибни

проходи, без  съгласуване от съответната басейнова дирекция, в чийто район на басейново

управление се намира съоръжението.

Чл. 31. Забранява се извършването на риболов и къпането в участъците от  500 метра под

долния край  и 500 метра над горния край на рибните проходи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „миграция” е движение между две функционални местообитания, което се осъществява
редовно през целия живот на отделната риба или друг воден организъм и включва по-
голямата част на популацията

2. „Миграционни  бариери” са  всички  видове  изкуствени  прегради  на  речните  корита,
създадени  от  човека  и  препятстващи  миграцията  на  рибите  и  другите  водни организми
(падове, прагове, баражи, прегради, бентове, водохващания, съоръжения за регулиране  на
речния  отток, язовири, водноелектрически  централи  (ВЕЦ) и  други  съоръжения, които
преграждат изцяло или частично речното корито).

3. “рибен проход” е биоинженерно съоръжение, за което е доказано по реда на глава шеста от
тази наредба, че осигурява непрекъснатостта на речните екосистеми и миграцията на рибите
и другите водни организми през налични миграционни бариери в речните корита, нагоре и
надолу по течението, целогодищно.

3. „скорост на течение”

4. „дебит”

6. „мигриращи видове”

7. „проходимост” е възможността рибите и другите водни организми от участъка на реката
под и над миграционната барирера, да преминават през рибния проход в посока нагоре и
надолу по течението.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл 44б. ал. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Приложение № 1 към чл. ……

Групиране на сладководните риби в зависимост от плавателните им способности

Вид Група Видове с
приоритет в

групата

Височина на
препятствието, което
физически могат да

преодолеят

Скорост (м/с2)
(трябва да

уточним коя
точно скорост)



(см)/височина на
скачане (не съм
убедена дали ни

трябва в таблица
тук)

Сем. Пъстървови:

1. Salmo trutta

2……….
I

Сем. Шаранови

1. Barbus petenyi

2…….

3…….

II

Сем. ………

1………

2……….

3………

III

IV

Приложение № 2 към чл. ……

Технически изисквания при изграждане на рибни проходи „Близки до природата”



„Байпасен канал”

Параметър I група II група III група IVгрупа

1. Дебит (м3/с)

2. Наклон (%
или 1:….)

3. Широчина (м)

4. Дълбочина (м)

5. Максимална
скорост (м/с2)

6. Друго

„Каменна рампа”

Показател I група II група III група IVгрупа

1. Дебит (м3/с)

2. Наклон (%
или 1:….)

3. Широчина (м)

4. Дълбочина (м)



5. Максимална
скорост (м/с2)

6. Друго

„Рибна рампа”

Показател I група II група III група IV група

1. Дебит (м3/с)

2. Наклон (%
или 1:….)

3. Широчина (м)

4. Дълбочина (м)

5. Максимална
скорост (м/с2)

6. Друго

*Същата идея и за техническите рибни проходи

ТУК ТРЯБВА ДА Е РЕШЕН ВЪПРОСЪТ  - КАКВА ЧАСТ ОТ МИНИМАЛНОТО ВОДНО
КОЛИЧЕСТВО ПО РАЗРЕШИТЕЛНО ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕМИНАВА ПРЕЗ
ПРОХОДА.

В ПРИЛОЖЕНИЕ  3 ТРЯБВА  ДА  ИМА  И  КРИТЕРИИ  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА
СМЕКЧАВАЩИТЕ МЕРКИ И РАЗХОДИТЕ ЗА ТЯХ.

Трябва да се намери решение и как ще се измерва водното количество, без да
се нарушава проходимостта, което никак няма да е лесно.



САНКЦИИ?


