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З А П О В Е Д 
 

№556 
 

гр. Перник 30.04.2020 год. 
 

 На основание чл. 44в от ЗРА и писмо от Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури с Вх.№12-00-56/09.04.2020 г. до Областна администрация - Перник и 

последващо писмо от Областната администрация на гр. Перник с Изх.№08-00-

168/22.04.2020 г. и наш Вх.№20/СЛУ-2883/22.04.2020 г, във връзка с поддържане на 

оптимално ниво на водата във водни обекти по чл.3, ал.1, т.1  от Закона за рибарството 

и аквакултурите през размножителния период на рибите с цел създаване на 

благоприятни условия за естественото възпроизводство на рибните ресурси.  
 

НАРЕЖДАМ 
 
  

- С цел създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на 

пролетно – лятно размножаващите се видове риби и други водни организми 

съгласно предстоящият период на забрана в съответствие с чл. 32, ал.1 от 

ЗРА във водните обекти по чл.3, ал. 1,т. 1 и 2 е необходимо да бъде 

поддържано оптимално наличен воден обем. 

- На основание чл.44в от ЗРА и в съответствие с проект на заповед за 

въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми през периода 

на тяхното размножаване на Министъра на земеделието, храните и горите в 

рибностопански обекти по чл.3, ал. 1, т.2, собствениците и лицата, 

стопанисващи водните обекти са длъжни да поддържат оптимално ниво на 

водата при провеждане на мероприятия по контролирано изпускане с цел 

опазване на хвърления хайвер на размножаващите рибни популации. 

 
  

         Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересувани лица за 

сведение и изпълнение. 
 

          Контрол по изпълнение на гореизложеното, съгласно чл. 44в от Закона за 

рибарството и аквакултурите се осъществява на ниво концесионер, съгласно 

концесионния договор. 
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