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1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото издание е резултат от ре-
ализацията на Пилотния проект: „Мер-
ки за подпомагане на дребномащабния 
риболов“ по Договор за безвъзмездна 
финансова помощ  от Европейския 
съюз: MARE/2014/04 – SI2.724176 и „ЕС 
ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД.

Финансовата помощ се предоставя с ог-
лед повишаване на осведомеността на 
широката общественост за ролята на 
дребномащабния риболов в бъдещите 
решения по отношение на съответните 
политики на национално и европейско 
равнище, чрез възпроизвеждането на 
добри практики, подходящи за региона 
на Черноморския басейн.

В рамките на проекта основно се пред-
вижда да бъде учредена Европейска 
Асоциация на рибарите в Черно море, 
да се извършат анализи и проучване, 
в следствие се разпишат наръчници, 
статии и др. п., които да подпомогнат 
изследвания сектор. Ще бъдат обуче-
ни и информирани над 130 представи-
тели на дребномащабния риболов от Р 
България и Р Румъния. Предвижда се 
и обмен на опит във Великобритания, 
като страна с утвърдени традиции в 
този бранш.

Изданието е предназначено за пред-
ставителите на Организации на дреб-
номащабните рибари и други заинте-
ресовани страни в този сектор. В него 
е отразена единствено позицията на 
съставителя, като Комисията не носи 
отговорност за употребата на съдър-
жащата се  в него информация.

Наръчникът „Малка ферма за аквакул-
тура“ е предназначен за бъдещи пред-
приемачи с интерес към аквакултурата. 
За целите на наръчника е използвано 
следното определение за аквакултура:

„Аквакултурата представлява дей-
ност, която има за цел размножава-
нето и отглеждането на различни 
водни организми. Неин обект са ши-
рок спектър от растения и животни, 
които се различават не само по своя-
та биология, но и по местообитание-
то си и средата, в която се отглеж-
дат – океани, морета, реки, езера, 
блата,  изкуствени водоеми и разли-
чен тип съоръжения. Независимо от 
това разнообразие, при всички съ-
ществува един обединяващ елемент 
– водата като жизнена среда. В све-
товен мащаб обект на отглеждане 
са над 150 вида водни организми, сред 
които има представители както на 
животинския, така и на растител-
ния свят. Най-многобройни са риби-
те  - морски и сладководни, мидите, 
ракообразни и различни водни расте-
ния.  За обект на аквакултурата се 
считат и някои земноводни от рода 
на жаби, костенурки и крокодили, при 
които определени етапи от разви-
тието задължително се извършват 
във водна среда. Освен за храна, хи-
дробионтите се използват от хора-
та и като суровина за производство 
на различни промишлени продукти.“ 
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Изданието разглежда настоящото със-
тояние на аквакултури в България и 
Румъния, видовете риба и други во-
дни организми, които са подходящи 
за отглеждане в зоната на Черно море, 
видовете технологии за аквакултура 
в малки ферми. Представена е прак-
тически ориентирана информация в 
полза на предприемачите, свързана с: 
(i) факторите, които трябва да бъдат 
предвидени и отчетени при изгражда-
нето на малка ферма за аквакултура; 
(ii) фактите, с които трябва да сме за-
познати; (iii) изискванията към ферми-
те. В заключение е разгледана перс-
пективата в развитието на този вид 
производство.

Науката за правилното хранене обръща 
сериозно внимание на изключително 
високата хранителна стойност на ри-
бата и рибните продукти и ползите от 
редовната им консумация за човешко-
то здраве. Омега-3 мастните киселини 
се считат за едни от най-ценните хра-
нителни вещества за организма. Освен 
това те съдържат редица витамини - 
сред които  А, D, E, K, B1, B2, а също и 
B12 в черния дроб и хайвера – а също и 
полезни минерални вещества като кал-
ций, фосфор, сяра, калий, магнезий, 
мед, селен, цинк, йод, кобалт, манган, 
фосфор. Консумацията на риба/риб-
ни продукти подпомага функциите на 
щитовидната жлеза и усвояването на 
въглехидратите; ускорява горенето на 
мазнини и мускулния растеж; намаля-
ва мускулното разграждане, риска от 
инсулт, нарушения сърдечен ритъм и 
запушването на артерии, и риска от ра-
кови заболявания.

Според информация от Изпълнителна-
та агенция по рибарство и аквакултури 
(ИАРА) консумацията на риба в Бълга-
рия намалява през последните годи-
ни. Данните на НСИ показват, че през 
2014 г. консумацията на риба на глава 
от населението е била 5,7 кг., което е 
спад от 14% спрямо 2013 г. За разлика 
от нея в Румъния след период на ко-
лебания по време на икономическата 
криза, потреблението отбелязва (ма-
кар и малък) ръст и очакванията са той 
да продължава. Първоначалната база 
обаче е значително по-ниска от тази в 
България (4.09 кг за 2014 г.). 

Възможно е една от причините за това 
състояние да са намаляващите коли-
чества местна продукция. Според да-
нните на ИАРА уловът в Черно море, 
реките и язовирите спада. През 2015 г. 
морето е дало по-малко риба в срав-
нение с предходната, с изключение на 
улова на цаца. Уловът на калкан напри-
мер е далеч под квотата. Както в пове-
чето европейски държави, недостигът 
се допълва от внос: например за Бур-
гас има издадени 82 броя сертификати 
за внос на риба за 3 000 тона. Риба и 
рибни продукти се внасят основно от 
Аржентина, Чили, Канада, Китай, Ин-
донезия, Турция, Еквадор, Исландия, 
Индонезия и Корея. Все още делът на 
местните видове, например бяла риба 
и костур, е незначителен спрямо общо-
то производство.
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Румънските потребители традиционно 
предпочитат месни продукти, вслед-
ствие на което консумацията на риба 
и аквакултури е много под средната за 
ЕС. И все пак, тенденцията е обещава-
ща: през 2015 г. консумацията е дости-
гнала 6.3 кг. Увеличението се дължи на 
редица фактори, не на последно мяс-
то намаляването на ДДС върху рибата 

от 1 юни 2015 г. от 24% на 9%. Рибата и 
рибните продукти се разпространяват 
почти изцяло в хипер- и супермарке-
тите. Трите най-предпочитани вида са 
пъстърва, шаран и скумрия, но пазарът 
е доминиран от внос.
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2. АКВАКУЛТУРАТА В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

тона продукция. С евросредства ще се 
насърчава разнообразяването на видо-
вете в аквафермите, както и производ-
ството на застрашени морски видове 
като калкан и черноморска стрида.

Какво е настоящото състояние? Реги-
стрираните в ИАРА рибни ферми са 
общо 451. Общото количество продук-
ция на аквакултури през 2014 г., в т.ч. 
общо количество зарибителен матери-
ал и риба за консумация, се равнява на 
11 207 тона, което е с 8% или 971 тона 
по-малко в сравнение с 2013 г. Този 
спад касае основно 16-те ценни вида, 
тъй като те съставляват 99% от аква-
културата в България. Видовете, при 
които се отчита увеличение в произ-
водството през 2014 г., са черна морска 
мида с 694 тона, дъгова пъстърва с 270 
тона, африкански сом със 135 тона, бял 
толстолоб с 72 тона и барамунди с 4,3 
тона спрямо 2013 г.

Аквакултурата в България е доми-
нирана от производството на риба, 
следвано от производството на черна 
мида. От ракообразните основен обект 
на култивиране е езерният рак, чие-
то производство за 2012 г. е 3,4 т, или 
0,05% от общата продукция аквакулту-
ри за страната за същата година. През 
последните години е регистрирано и 
производство (под 1 т) на защитен от 
българското законодателство вид ре-
чен рак.

Аквафермите в България трябва да по-
стигнат годишно производство от 20 
хиляди тона към 2020 г. Тази цел е за-
ложена в Националния стратегически 
план за развитието на аквакултурите в 
България на Изпълнителната агенция 
по рибарство и аквакултури (ИАРА). От 
стратегията става ясно, че при еврофи-
нансирането приоритет ще имат фер-
мите с годишно производство над 100 
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През последните 5-10 г. видовете се 
обогатяват. Причините за това са основ-
но две – забраните за улов на есетро-
ви риби и навлизането на съвременни 
технологии, позволяващи отглеждане-
то на екзотични видове. След забрана-
та започна да се развива есетровъд-
ството, навлязоха и нови видове като 
африканския и каналния сом, както и 
барамунди в затворени системи.

Ситуацията в България се характери-
зира със сериозен превес на големите 
производства в общите количества на 
годишната продукция. 13 големи про-
изводства в страната дават близо 65%, 
или над 4 870 тона от общото количе-
ство. Приносът на малките ферми – 59 
на брой – е 16.8%, а на „микро“ пред-
приятията с продукция до 10 тона го-
дишно – 139 на брой – едва 6.7%. 

В Румъния аквакултурата се развива 
практически ексклузивно в сладко-
водна среда и от технологична гледна 
точка се наблюдават две тенденции: 
(i) интензивно отглеждане (особено 
на пъстървови; (ii) екстензивно и по-
лу-екстензивно отглеждане на шарано-
ви в езера. Според Регистъра на аква-
културите в сектора са регистрирани 
518 производства, сред които 19 за 
производство на зарибителен матери-
ал, 324 за отглеждане на риба и 175 с 
лиценз и за двете. За 2015 г. секторът е 
произвел 11 016 тона, като нарастване-
то на националната продукция е резул-
тат основно от повишените количества 
шаранови. 

Общият брой производствени центрове 
към 2015 г. е 625, от които 501 са за 
шаранови, 132 за пъстървови и други 
сьомгови видове, 1 за калкан, 1 миде-
на и 4 за производство на зарибителен 
материал. През 2016 г. има вече и 29 
ферми за органично производство. 
Друго ново развитие е въвеждането 
на услуги във фермите за екстензив-
но производство от рода на екологичен 
туризъм, любителски риболов, образо-
вателни дейности, свързани с опазва-
нето на водното разнообразие. 

Политиката на ЕС за намаляване на сто-
панския риболов в морски води с оглед 
доказаното намаляване на естестве-
ните популации и увеличаващото се 
търсене на риба и рибни продукти на 
европейско (и световно) ниво посочва 
необходимостта от преструктуриране 
на отрасъла и в двете държави. Ак-
вакултурите, и в частност морските, 
се явяват най-добрият заместител на 
рибата. Отглежданите видове трябва 
да се разнообразяват, като се насър-
чават фермите за соленоводни видове 
(в това число квотирани и застрашени 
видове като калкана и черноморската 
стрида), подходящи за обработка и с 
експортен потенциал. Препоръчително 
е например фермите за производство 
на шаран, които нямат добър експор-
тен потенциал, да се пренасочат към 
нови видове с по-добри възможности 
за пазарна реализация. 
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Традиционният риболов не е достатъ-
чен, за да направи рибата по-масова и 
по-конкурентна част от менюто, особе-
но на българите и румънците. По тази 
причина отглеждането на риба става 
по-скоро необходимост, отколкото въз-
можност. Рибните ферми в естествена 
среда не са новост за морските страни, 
а отскоро съществуват и в България и 
Румъния. Нещо повече – на много мес-
та те осигуряват по-голямо количество 
риба, отколкото традиционния рибо-
лов. В Кипър например 92% от предла-
гането идва от морски ферми, в Гър-
ция, Испания и Италия съотношението 
е по-малко, но също впечатляващо. 
Всъщност е почти сигурно, че голяма 
част от рибата, която си купуваме в ма-
газина, е отгледана, а не уловена.

По мнение на специалистите там, къ-
дето в морето има съоръжения за аква-
култури, наоколо има концентрация на 
риба. Морските ферми могат да дос-
тавят жива риба в ресторантите, при 
това качествена и на изгодна цена. Ос-
вен това растителните фуражи, с които 
се изхранва рибата във фермите, имат 
всички необходими сертификати и 
подлежат на контрол. Макар този факт 
да не е много популярен, рибните фер-
ми, също както и мидените, чистят мо-
рето. Освен това отглеждането на риба 
става по-навътре в морето и не пречи 
на крайбрежните плавания и туристи-
ческите морски атракции. Колкото до 
икономическия ефект, разкриването 
на нови работни места винаги е добре 
дошло. А ако рибната ферма развие 
естественото си продължение база за 
преработка на морската продукция, те 
няма да са малко.

Рибата е много подходяща за отглеж-
дане. Тя преобразува храната в телес-
на маса по-ефективно от повечето сто-
пански животни - до 70%. Освен това 
рибата има търговски качества, защото 
средно около 60% от телесното й тегло 
е продаваем продукт и има по-голям 
дял ядивно крехко месо от повечето 
животни. Рибата може да бъде интен-
зивно отглеждана в сравнително малки 
количества вода. Отглеждана във фер-
ми, тя предоставя алтернатива, която 
би могла потенциално да замени други 
видове, чиято популярност или доход-
ност намалява. Здравата риба, отгле-
дана във ферма, която гарантирано 
няма заболявания, пестициди и други 
вредни токсини е по-желан заместител 
на дивата риба от потенциално замър-
сени води. 

Сред черноморските видове, подхо-
дящи за отглеждане във ферми, са 
лаврака, каракудата, барбуна и кал-
кана. 

Подобно на повечето видове ферми, 
рибните ферми съдържат бизнес риск, 
който изисква специални знания, уме-
ния и внимателна подготовка. Някои 
от най-важните фактори за решение-
то дали да започнем бизнес с рибна 
ферма са посочени тук. Трябва да се 
има предвид, че отговор „да“ на всич-
ки или повечето въпроси не гарантира 
успех, нито пък отговор „не“ гарантира 
провал. Предприемачи с малък или без 
никакъв опит и малък ресурс могат да 
станат успешни рибопроизводители, 
но трябва да започнат от малко и да се 
разширяват постепенно, а също и да 
са готови да инвестират много време 
и усилия.

3. РИБА, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ОТГЛЕЖДА 
В ЧЕРНОМОРСКИ ФЕРМИ
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ОТГОВОРЕТЕ С „ДА“ ИЛИ „НЕ“

ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ:

1. Разполагате ли с достатъчен финансов ресурс?

2. Притежавате ли подходящ терен с качествена вода?

3. Имате ли достъп до достатъчно вода и земя за едно пече-
лившо предприятие?

4. Има ли търсене и достатъчен пазар за вашия продукт?

5. Разполагате ли с нужното оборудване и машини?

6. Очакваната печалба от рибната ферма по-голяма ли е от ал-
тернативна употреба на терена? 

7. В състояние ли сте наистина да посветите необходимите сред-
ства, време и труд?

ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

l. Познавате ли националните закони, свързани с рибните ферми?

2. Знаете ли къде да подадете заявления за нужните разреши-
телни и лицензи?

3. Запознати ли сте с персоналната отговорност, която трябва да 
поемете?

ОЦЕНКА НА РИСКА:

l. Можете ли да си позволите да загубите целия си улов?

2. Можете ли да направите тестове за качеството на водата?

3. Имате ли на разположение диагностика за болести сред риба-
та?

5. Възможно ли е заразяване с пестициди, метали или петрол?

6. Можете ли да се справите с вандали?

7. Знаете ли къде можете да получите информация и помощ?
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Във водите на България семейство 
пъстървови е представено с пет вида. 
Един от тях е речната пъстърва, която 
е основен обитател на нашите планин-
ски реки и езера /в Рила и Пирин/, а в 
повечето от тях е единствен предста-
вител на ихтиофауната. Проучвания 
върху числеността й показват, че на 
един хектар речна площ у нас се сре-
щат средно 1125 броя речна пъстърва.

Друг вид, който се среща в български-
те води, е черноморската пъстърва. Тя 
обитава основно някои кавказки реки и 
навлиза за отхранване в Черно море. По 
нашето черноморско крайбрежие попа-
дат единични екземпляри. Река Дунав 
се обитава от дунавската пъстърва. В 
незначителни количества в страната се 
отглежда изкуствено сивенът, който е 
пренесен от Северна Америка в Европа 
през 1889 г.

На последно място в този списък, но на 
първо по значимост за родното пъстър-
вовъдство е дъговата или американ-
ска пъстърва. Тя е пренесена и акли-
матизирана в Европа от Калифорния 
през 1882 г. Сега дъговата пъстърва 
се отглежда изкуствено като основен 
обект в пъстървовите ни стопанства. 
С масовото развитие на аквакултурите 
промишленият интерес към нея про-
дължава да расте. Това е свързано с 
биологичните й особености. Дъговата 
пъстърва има бърз темп на нараства-
не, добре усвоява изкуствени храни и 
при необходимост може да се адаптира 
към води с по-висока соленост. Черно-
морската соленост се оказва напълно 
поносима за нея. Направените експе-

рименти показаха, че дъговата пъстър-
ва от всички възрастови групи може да 
бъде прехвърляна от сладка в морска 
вода и обратно, без да се получи дори 
един процент смъртност при рязката 
промяна на солеността. Освен това тя 
се адаптира бързо към новите жизнени 
условия, започва активно да се храни 
и расте, като запазва своя бърз темп 
на наддаване на тегло. Определена е 
като перспективен обект за развитие 
на морско рибовъдство по българското 
черноморско крайбрежие.

След предварителна експериментал-
на работа при аквариумни условия в 
Института по рибни ресурси са прове-
дени редица опити за угояване на дъ-
гова пъстърва в клетки в морето при 
полупромишлени условия. Цел на екс-
периментирането e създаване на био-
техника за отглеждане на дъгова пъс-
търва в  клетки в условията на нашето 
черноморско крайбрежие и в басейни 
на сушата, подхранвани с морска вода. 
Във връзка с това сa проверявани въз-
можностите за получаване на стокова 
продукция от еднолетна и едногодиш-
на пъстърва, угоявана през различни 
периоди от време, свързани със сезон-
ните хидрологични и хидрометеороло-
гични особености. Стремежът е да се 
установи през кой период от годината 
угояването е най-рентабилно, да се оп-
редели темпа на нарастване и оптимал-
ното тегло на зарибителния материал, 
който ще се използва при зарибяване 
на клетките през отделните угоителни 
периоди.

	 A.	 Отглеждане	на	видове	от	семейство	 
пъстървови	във	водите	на	България
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Особено внимание е отделено на ре-
шаването на проблема с храненето на 
пъстървата при новите жизнени усло-
вия, а изобилието от малоценна черно-
морска риба е наложило проучване на 
ефективността от използването й като 
основна храна за пъстървите.

Опитите са проведени през периодите 
ноември – май (юни), март – юли, март 
– ноември със зарибителен материал 
със средно единично тегло от 7 до 37,5 
гр. Рибите са угоявани в мрежени клет-
ки с размери 6/4/4 м, при гъстота на 
посадката 70, 100 и 140 броя на куби-
чески метър. Хранени са основно със 
смляна риба – трицона и меджид три–
четири пъти дневно, а при аквариумни 
условия многократно с количество до 
18% от теглото на тялото им, в отделни 
експерименти до засищане. Експери-
ментирано е и хранене с гранулирани 
фуражни смески.

Показателите за нарастването на дъго-
вата пъстърва в морска вода се оказ-
ват добри. За кратък угоителен период 
– април – юни – най-високи линейни и 
теглови показатели (25,86 см. и 281,60 
гр.) са получени при угояване на зари-
бителен материал със средно единич-
но тегло 34 гр. при многократно хра-
нене до насищане със смляна храна, с 
хранителен коефициент 5-6 (при аква-
риумни условия). При същите условия 
пъстървата с начално тегло 11 гр. е 
достигнала 96 гр, а с 21,10 гр – 134 гр.

Тримесечното пролетно угояване при 
полупромишлени условия в Созопол-
ския залив, което е проведено през 
периода март-май, за да се избегнат 

температури на морската вода, по-ви-
соките от 20оС, характерни за летните 
месеци, също е дало добри резултати. 
Зарибителният материал със средно 
тегло 24 гр. е достигнал 155 гр. средно 
единично тегло в края на май. Най-до-
бро тегловно нарастване е регистри-
рано през по-продължителния есен-
но-пролетен период на угояване, през 
който в течение на седем месеца (но-
ември – май) пъстървите с начално те-
гло 28 гр. са достигнали 324 гр. средно 
единично тегло при трикратно дневно 
хранене в месеците с подходящи тем-
ператури и минимално през студените 
зимни месеци, когато температурата 
на морската вода се снижава под 4оС. 

Установено е, че при черноморските 
условия дъговата пъстърва се храни и 
нараства при температура на водата до 
около 18оС. След това до 20оС се про-
явява известно снижение в темпа на 
храненето, при 20-22о то е по-чувстви-
телно, а температурите над 22оС са не-
благоприятни за храненето и нараства-
нето й, тъй като при тях тя практически 
престава да поема храна.

Ето защо оставени в угоителните клет-
ки през летните месеци, пъстървите 
силно се изтощават. Прави впечатление 
обаче, че рибите с по-големи телесни 
размери през юни бързо възстановяват 
теглото си след изтощителния летен 
период и достигат пазарни размери 
през есента. По-дребните екземпляри 
обаче се изтощават пределно и загуб-
ват възстановителните си способности, 
поради което при тях се наблюдава ви-
сока смъртност. 
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Многократно проведените експеримен-
ти през отделните угоителни периоди 
с различен по тегло зарибителен мате-
риал са показвали, че при български-
те черноморски условия трябва да се 
използва пъстървов зарибителен мате-
риал с тегло над 35 гр. Само по този 
начин угояването на пъстърва в морска 
вода може да бъде ефективно и да се 
спази определения норматив за разход 
на зарибителен материал от еднолетна 
и едногодишна пъстърва за получава-
нето на 1 кг рибно месо.

За да се спази нормативът, минимал-
ното тегло на добитата за консумация 
двулетна пъстърва не трябва да бъде 
по-ниско от 167 гр, и то при най-благо-
приятни случаи, когато липсва смърт-
ност. При залагането на зарибителен 
материал с тегло над 35 гр. нормативът 
се запазва дори при смъртност на уго-
яваните риби 30%.

Високите летни температури на мор-
ската вода създават условия за раз-
витие на бактериални вирусни забо-
лявания сред пъстървите. Някой от 
експериментите са прекратени пора-
ди голяма смъртност сред заболелите 
риби. Този проблем е разрешим, тъй 
като са открити средства за профи-
лактика и борба с тези заболявания на 
пъстървовите.

Смъртност при сладководното отглеж-
дане на пъстървата в морето се по-
лучава и през зимните месеци. Тя е 
свързана основно с травматизиране на 
рибите по време на силни вълнения и 
течения в мрежени установки. С въ-
веждането на щормо-устойчиви клетки 
опасността от смъртност вследствие 
зимните щормове в крайбрежната зона 
може да бъде отстранена.

Употребата на миджита и трицоната 
като храна в морското пъстървовъд-
ство е доказала своята целесъобраз-
ност от гледна точка на все още недос-
татъчно рационалната експлоатация на 
тази белтъчна суровина у нас. Тези ви-
дове са особено подходящи за басей-
ново угояване на пъстърва в морска 
вода.

Установено е още, че годишната дина-
мика на черноморския температурен 
режим и хидрометеорологичните ус-
ловия често причиняват нарушаване на 
ритмичността в храненето, което води 
до снижаване на запланувания при-
раст. Експериментираните варианти на 
хранене със смляна риба показват, че 
високи добиви могат да се постигнат 
само при интензивно хранене на пъс-
тървата до насищане през сравнително 
краткия период с подходящи темпера-
турни условия за угояване на пъстърва 
по българското Черноморие.
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Има много начини за осигуряване на 
необходимото финансиране за ферма-
та. Необходимо е да се подготви биз-
нес план и оценка за осъществимост, 
която отчита всички бъдещи разходи и 
приходи. Това ще ни помогне за при-
вличането на средства, инвеститори 
и партньри. Трябва да се опитаме да 
преценим всички възможни факто-
ри и да решим дали рибната ферма е 
най-добрия бизнес за нас. И най-вече 
да натрупаме колкото се може повече 
знания и ресурси.

Има оценки, според които аквакултура-
та е най-бързо растящият фермерски 
сектор в света в момента. В глобален 
мащаб много държави разчитат на ри-
бата като основна храна и за пръв път в 
историята през 2012 г.глобалната рибна 
продукция надхвърли количеството на 
произведено говеждо месо с 3 мили-
она тона.

Рибните ферми са отговор на нараства-
щото търсене на протеини в световен 
мащаб. То е отговор на глада в съвре-
менния свят, като в същото време е 
щадящо за околната среда и помага 
за съхраняването на запасите от дива 
риба в световния океан.

Пет факта за аквакултурата/рибните 
ферми, които трябва да знаем:

1. Рибата, отглеждана във ферми, 
има различна хранителна стойност

Освен че е основен източник на храна 
в много държави по света, рибата се 
консумира и заради ползите за здра-
вето, особено заради съдържанието 
на мастни киселини Омега-3, които са 
полезни за сърцето. Дивата риба се 
храни с диви растения, водорасли, во-
дни растения и малки водни животни, 
поради което има по-висока хранител-
на стойност от отгледаната във фер-
ма. Например сьомгата от ферма може 

Б.	 Какво	трябва	да	обмислим,	преди	да	се	захва-
нем	с	рибна	ферма?
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да съдържа 50% по-малко количество 
Омега-3 киселини в сравнение с дива-
та, защото е хранена предимно с фу-
раж на основата на соя и зърнени кул-
тури от рода на царевица. Дори когато 
е по-едра и тлъста, рибата от ферма 
съдържа много по-малко хранителни 
вещества от дивата.

2. Рибата усеща болка и тревога 

Подобно на хората, животните и пти-
ците, рибите също изпитват болка и 
тревога. Проучванията показват, че от-
глеждането на риба в малки ферми и 
в пренаселени развъдници, където не 
се осигурява подходяща грижа, води 
до болезнена и тревожна среда за нея. 
Освен това шансовете за болести сред 
нея са много по-големи и тя може да 
умре от глад или задушаване. Затова 
малките ферми трябва да гарантират 
подходяща среда за отглеждане на ри-
бите с достатъчно храна и чиста вода, 
която им позволява да дишат.

3. Хранене на рибата с риба 

Някои ферми хранят рибата, която от-
глеждат, с фураж, направен от друга 
риба. Например някои хищни риби като 
рибата тон и сьомгата трябва да ядат 
големи количества риба. За да ги хра-
нят, фермерите трябва да ловят или да 
купуват дребни риби. Така на местата с 
концентрация на ферми за тези видове 
херингата и трицоната рязко намаляват 
и са на ръба на оцеляването.

4. Бягство на риба от фермата 

Всяка година милиони риби от фермите 
бягат и това може да създаде пробле-
ми за дивата популация. Обикновено 
подобни неща се случват в крайбреж-
ни ферми - такива, които могат да се 
наводнят и рибата да премине във во-
дния басейн. Отглежданата във ферма 
риба обикновено е по-слабо жизнеспо-
собна от дивата. Поради тази причина 
на места се използват техники на ген-
ното инженерство за увеличаване на 
устойчивостта им. В резултат при бяг-
ство те могат да „замърсят“ генотипа 
и биоразнообразието на дивата риба.

5. Въздействие върху околната среда 

Когато са разположени в крайбрежните 
райони, рибните ферми могат да про-
менят екосистемата. Например много 
от фермите за скариди и миди в солени 
води в Шри Ланка, Япония, Бангладеш, 
Тайланд, Виетнам и Китай са предизви-
кали промени в екосистемите и хаби-
татите. Манговите гори, който са слож-
ни екосистеми и заемат големи площи 
от тези райони, са част от екологичния 
баланс. Климатът на тези райони може 
да пострада, ако рибните ферми не се 
управляват отговорно без дългосрочни 
екологични въздействия. 
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Доброто управление, наблюдението и 
строгото прилагане на регулацията и 
правилата за фермите са необходимо 
условие по целия свят. Необходимо е 
също да се повиши обществената осве-
доменост и да се образова население-
то за екологичните опасности, които 
крие неспазването на правителствени-
те регулации, спецификации и проце-
дури за безопасност. Устойчивите риб-
ни ферми ще играят все по-важна роля 
в решаването на проблемите с изхран-
ването на населението и опазването на 
водните ресурси на земята. 

Изборът на видове за отглеждане тряб-
ва да бъде направен много внимател-
но. Ето някои от правилата, от които се 
ръководи този избор:

• предпочитание към местните за 
сметка на екзотичните видове;

• запълване на пазарни ниши в оп-
ределени области;

• диверсификацията е приоритет, 
особено когато няколко бързо рас-
тящи вида заемат една и съща ин-
фраструктура, която затваря жиз-
нения им цикъл.
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Системите за отглеждане на аквакулту-
ри варират от много екстензивни през 
полу-интензивни и високо интензивни 
до хипер-интензивни. Разграничение-
то между тях не е точно и нивата на 
интензификация са донякъде спорни. 
Системите биват също:

• Водни (клетки и кошари);

• Сухоземни (дъждовни езера, на-
появани или поточни системи, ре-
зервоари и улеи);

• Рециклиращи системи (затворени 
системи с високо ниво на контрол, 
по-отворени системи за рецирку-
лация);

• Интегрирани ферми (напр. живот-
ни и риба, аквакултури и напои-
телни резервоари).

Различните водни организми се от-
глеждат по различен начин:

• Риба (езера, резервоари, интегри-
рани системи)

• Водорасли и макрофити (плаващи/
висящи конструкции, резервоари/
езера на брега)

• Черупчести (дънни, колонни, ре-
шетъчни, салове, корди, в естест-
вена среда)

• Ракообразни (езера, резервоари, 
водни улеи, в естествена среда)

4. ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 
 АКВАКУЛТУРИ В МАЛКИ ФЕРМИ

Фазите на стопанското отглеждане 
включват люпене, инкубаторно произ-
водство на размножителен материал, 
отглеждане на младите екземпляри, 
отглеждане на рибите и водните орга-
низми и период под карантина.

Всички тези изисквания са предпостав-
ка за голямото разнообразие от тех-
нологии и системи за аквакултура в 
малки ферми. За да се постави начало 
на рибна ферма са  необходими реди-
ца ресурси като: млади рибки, храна, 
помпи, средства за аериране, мрежа, 
оборудване за сортиране, оборудване 
за проверка на водата и т.н. Същест-
вуват разнообразни производствени 
системи и способността да се избере 
най-подходящата е много важна стъп-
ка, когато се създава рибно стопан-
ство. Някои производствени системи  
са подходящи за морска среда, други 
за среда с прясна вода. Производстве-
ните системи се различават и по своята 
структура и видовете, за които са под-
ходящи.

Фермите в естествена морска среда 
например осигуряват по добър обмен и 
разпръскване на отпадъците, могат да 
бъдат технически обезопасени, но се 
нуждаят от по-добро оборудване за на-
блюдение и дистанционен контрол на 
храненето. Производствените разходи 
са високи и повечето налични приме-
ри все още са прототипи. Появяват се 
обаче обещаващи разработки с висока 
степен на автоматизация, иноватив-
ност и грижа за околната среда, вклю-
чително български.
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Компютъризацията на отглеждането на 
аквакултури обхваща финансовия кон-
трол, системи в помощ на планиране-
то, управленски софтуер за фермата, 
по-добро оборудване за наблюдение и 
надеждно калибриране и самодиагно-

за (за биомаса и параметри на околна-
та среда). Също така в управлението се 
въвеждат ГИС системи, методологии за 
оценка на въздействието, прилагане на 
ваксини и отстраняване на паразити.
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СИСТЕМА НА МОРСКОТО РАНЧО 

При тази производствена система младите екземпляри се хранят по естествен 
начин без участието на фермера.

Характеристики: 

Морското ранчо вкарва младите екземпляри (произведени или уловени) в ес-
тествена среда, където те да растат без конструкции, които ги ограничават. 
Малките рибки се поставят на морското дъно с помощта на тръба или ръчно. 
Средата им осигурява всичко, от което се нуждаят и не е необходимо допълни-
телно захранване. 

Видове, подходящи за морско ранчо: 

Морското ранчо е подходящо за отглеждане на различни видове бодлокожи. В 
такива системи се отглеждат морски краставици и миди, като произведени от 
хайвер млади екземпляри се поставят на дъното и се оставят да пораснат до 
продаваем размер. Морските краставици се събират на ръка или с гмуркане, 
или в плитките води при отлив. Мидите обичайно живеят в дълбоки води и се 
вадят с траулерни лодки. 

Какво трябва да имаме предвид:

Морското ранчо за миди и морски краставици е успешно само ако: 

• мястото на отглеждане е близо до индустриален риболов по време на про-
цеса; 

• те останат в определената зона за отглеждане до събирането им.
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СИСТЕМА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ КОРДИ 

По системата на повърхностните корди се отглеждат молюски с филтърно 
хранене на конструкции, поставени на колони във водата. 

Характеристики: 

Системата на повърхностните корди за аквакултура са направени от серии от 
успоредни въжета, поставени на повърхността с шамандури и закотвени към 
дъното. Молюските се отглеждат в кошници, малки клетки или върху въже-
та, спуснати от плаващи по повърхността корди. Редиците корди и шамандури 
обикновено са видими и оцветени така, че да се сливат с околната среда.

Морското дъно остава свободно от препятствия (с изключение на местата на за-
котвяне) и под фермата могат да се развиват естествени процеси. Въздействи-
ето върху околната среда от повърхностните корди се намалява чрез правилно 
разполагане и адекватно разстояние между тях, за да се намали до минимум 
намесата на дъното. 

Видове, подходящи за морско ранчо: 

Повърхностните корди се използват основно за отглеждане на черупчести от 
рода на стриди, различни видове миди, ципести, морски водорасли и морски 
гъби. 

Какво трябва да имаме предвид:

Тази производствена система е екологична, тъй като намалява негативните ефек-
ти върху дивите водни животни. Кордите се поддържат опънати и с добро разстоя-
ние помежду им, за да се намали риска от преплитане.
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СИСТЕМА НА ПОДПОВЪРХНОСТНИТЕ КОРДИ 

При системата на подповърхностните корди хоризонталните/основни корди 
и окачените панели са разположени доста под водната повърхност.

Характеристики: 

Тъй като кордите и шамандурите са под водата, единствените видими конструк-
ции са ъгловите маркери и евентуални междинни шамандури, посочващи места-
та на подводните корди и котви. Панелите за отглеждане са отделени от дъното 
с поредица от шамандури по основната линия. Подводните корди помагат за 
защита на организмите от действието на вълните и от приливи.

Както и повърхностните корди, те се поддържат опънати и на подходящо раз-
стояние, за да могат водните животни да се движат свободно и да се намали ри-
ска от оплитане. Широкото пространство между линиите позволява добър при-
ток, добро проникване на светлина до дъното и под кордите могат да протичат 
естествени процеси. 

Видове, подходящи за морско ранчо: 

Системата на подповърхностните корди се използва предимно за отглеждане на 
перлени стриди или миди. 

Какво трябва да имаме предвид:

Тъй като основните линии са под водата, плавателните съдове могат свободно 
да се движат по повърхността над фермата. 
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РЕШЕТЪЧНИ СИСТЕМИ 

Решетъчни системи се използват например в Австралия за отглеждане на 
ядивни стриди. 

Характеристики: 

Стандартът за решетъчните системи е приспособима система, при която стри-
дите са затворени в пластмасови мрежи, окачени на въжета, опънати между 
дървени или метални стълбове. Мрежите за стриди са окачват високо във во-
дната ивица между приливите така, че отдолу да могат да протичат естествени 
процеси. 

Приспособимите системи с дълги корди позволяват повдигане и снишаване на 
мрежите по кордата, като така предоставят на фермерите управленска техника 
за контрол на растежа, състоянието и чистотата на черупката. Тъй като кон-
струкциите обикновено са тесни и разредени, светлината може да прониква, 
за да намали въздействието върху морската трева и други дънни растения и 
животни.

Видове, подходящи за морско ранчо: 

Скална стрида. 

Какво трябва да имаме предвид:

Фермите с решетъчни системи имат минимално въздействие върху околната 
среда, но правилното определяне на мястото е важно за минимална намеса по 
дъното.
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СИСТЕМА С МОРСКИ КЛЕТКИ 

Морските клетки са обичайна производствена система, използвана за ин-
тензивно отглеждане на риба. Това е една от най-успешните и печеливши 
системи, която е демонстрирала значими икономически ползи в междуна-
роден мащаб.

Характеристики: 

Видът, размерът и дизайнът на клетките зависи от редица фактори, в това число 
морските видове, условията на мястото и характеристиките на околната среда. 
Клетките обикновено се правят от найлонова мрежа. Използват се също полут-
върд полиестер с PVC покритие, мрежи от месинг и галванизирана стомана, 
които са по-устойчиви на удар и предотвратяват набези на акули и други морски 
животни. 

Видове, подходящи за морско ранчо: 

Сред видовете, които могат да се отглеждат в морски клетки, са треска, кобия, 
барамунди, коралова пъстърва, раци, червен луциан, сребриста японска горби-
ла.

Какво трябва да имаме предвид:

Опитът показва, че отглеждането на риба във ферми с морски клетки може 
да бъде направено по екологично устойчив начин. Добре управлявана ферма с 
дoбrи размножителни практики не би имала голяmо въздействие върху околната 
среда. Техническите иновации помагат на индустрията да се разраства бързо. 
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СИСТЕМА НА МОРСКИ ЕЗЕРА И ИЗКУСТВЕНИ ВОДОЕМИ 

Целенасочено изградените земни езера по крайбрежната ивица или в бли-
зост до естуари на реки се използват за интензивно отглеждане на морски 
скариди и бяла риба. 

Характеристики: 

Солена вода се изпомпва във фермата, където след това се зарежда гравита-
ционно към серия от езера за отглеждане на рибата. Водата изтича от тях и 
се влива в пречиствателно езеро, където твърдите отпадъци се утаяват преди 
водата да бъде върната обратно в морето. В някои случаи системата за рецик-
лиране връща част от водата си чрез системата на фермата.

Езерата имат леко наклонено дъно, за да се осигури оттичането и улова на про-
дукцията и периоди на цялостно изпразване между реколтите. Дълбочината им 
варира на 1.5-2.0 м. Размерът може да бъде различен, но повечето езера за 
скариди са с размер около 1 хектар.

Видове, подходящи за морско ранчо: 

Различни видове скариди и бяла риба. 

Какво трябва да имаме предвид:

Трябва да се обмисли внимателно планирането, изграждането и поддържането 
на земните езера.
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ИНКУБАТОРИ ЗА АКВАКУЛТУРА 

Инкубаторите са съоръжения, в които се отглеждат аквакултури поне за 
част от жизнения им цикъл. Инкубаторите за аквакултура често осигуряват 
посадъчен материал за индустриалните ферми, търговията с аквариуми и 
програмите за зарибяване.

Характеристики: 

Инкубаторите създават контролирани условия за излюпване, за да стимулират 
размножаването и производството на хайвера. Дизайнът на инкубатора се оп-
ределя от изискванията на мястото, от отглежданите видове и от наличното 
финансиране. Инкубаторът може да произвежда малки екземпляри за продажба 
или да бъде част от по-мащабна аквакултурна дейност.

Един инкубатор обикновено съдържа зони за поставяне на хайвера и за излюп-
ване, място за хранене, място за ларви, място за младите екземпляри, помпи, 
лаборатория и карантинна зона.

Видове, подходящи за морско ранчо: 

Повечето инкубатори произвеждат по-голям брой видове за аквакултурната ин-
дустрия за отглеждане, както и за търговията с аквариуми. 

Морски инкубатори: декоративни рибки и безгръбначни; барамунди, скариди, 
бисерни и скални стриди, раковини, черни тигрови скариди.

Сладководни инкубатори: декоративни рибки и безгръбначни; различни видове 
костур; треска, раци. 

Какво трябва да имаме предвид:

Някои от фермите имат собствени инкубатори, други разчитат на продажбата на 
материал за зарибяване. 
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Независимо какъв конкретен метод ще 
се използва, има определени правила, 
които трябва да следваме. Мидите на-
пример е добре да се отглеждат в бога-
ти на планктон зони. Мидата се храни 
по естествен път с тези микроорганиз-
ми, като постоянно филтрира морската 
вода. Отглеждането й до момента на 
събиране отнема около година. По ев-
ропейското крайбрежие за нея се из-
ползват четири метода:

• Дънно или чрез разстилане (главно 
в Холандия) – Младите екземпляри 
се разстилат върху плоскости на 
неголяма дълбочина, обикновено 
в заливи или защитени места, и се 
прикрепват към дъното. Събират се 
чрез драгиране от специално прис-
пособени кораби.

• На колове (във Франция наричани 
„bouchots“) – Този вид култивира-
не се прави на редици от дървени 
колове, разположени в покриваната 
от прилива зона. Около коловете се 
навиват и закрепват 3–5 м. въже за 
улов или профили, пълни с излю-
пени личинки. Всичко се покрива с 

мрежа, за да се избегне изпадането 
на мидите, докато растат на коло-
вете. Събирането се прави с ръчно 
или механично изстъргване – опера-
ция, при която струпаните на гроз-
дове миди се отделят от дървената 
повърхност.

• На въжета (в Испания и Средизем-
номорието) – Мидите се прикрепят 
към въжета, които висят отвесно 
във водата от неподвижна или пла-
ваща конструкция. Тази техника е 
подходящо за моретата със слаби 
приливи като Средиземно море, но 
започва да се прилага и в Атланти-
ческия океан едновременно с раз-
витието на отглеждането на миди в 
открито море във Франция, Ирлан-
дия и Белгия например. Събиране-
то става с отделяне на гроздовете 
миди след изваждане на въжето от 
водата.

• На опорни конструкции – На някои 
места мидите се култивират като 
стридите - в торби върху опорни 
конструкции, прикрепени върху 
приливната ивица или върху самото 
дъно.
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5. ИЗИСКВАНИЯ И ФАКТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ 
 НА ФЕРМА ЗА ВОДНИ ОРГАНИЗМИ В ЗОНАТА 
 НА ЧЕРНО МОРЕ

А.	 Изисквания,	които	влияят	на	избора

При избора на място за морска аквакул-
тура по крайбрежието трябва да имаме 
предвид следните общи изисквания: 

Изисквания към почвата 

Преди избора на място е добре да се 
направи проучване на почвата. Почви-
те трябва да бъдат непромокаеми (с 
повече от 20% глина), за да се осигури 
минимална загуба на вода от просмук-
ване. Глинестите или глинесто-черно-
земните почви са идеални за целта.

Добре е да избягваме следните видове 
почви:

• с едрозърнести/песъчливи слоеве 
или скални образувания;

• пропускливи, с високо съдържа-
ние на утайки, пясък или органич-
на материя, които ерозират;

• киселинни или с високо съдържа-
ние на селитра.

Изисквания към водата

Повечето дейности за морска аква-
култура са разположени в близост до 
брега или речни естуари, макар да се 
разработват и места на сушата, където 
солени води се явяват селскостопан-
ски проблем. Степента на соленост на 
водата в близост до мястото определя 
какви видове могат да бъдат успешно 
отглеждани. Морската вода обикнове-

но има соленост от около 35 части на 
хиляда. При речните системи обла-
стите на възсолена или естуарна вода 
обикновено намаляват солеността си 
нагоре по течението. 

Солеността и качеството на водата чес-
то се променят съобразно силата на 
прилива, размера на реката при слаб 
прилив, валежите, наводнения и из-
куствени бариери. Други фактори са 
морските течения и дълбочината на 
водата, суспенсии от рода на глина и 
органична материя, разтворени нутри-
енти и токсични химикали. Докато ня-
кои видове предпочитат мътни води, 
други се нуждаят от по-висока соле-
ност. Необходим е и приток на прясна 
вода за някои инкубатори и преработ-
ващи предприятия. Източниците могат 
да бъдат язовири, канали, подземни 
водоизточници.

Препоръчително е да избягваме след-
ните видове води:

• чешмяна вода (може да съдържа 
хлор и е скъпа);

• вода с високо съдържание на ор-
ганична материя;

• приливна вода с твърде високо съ-
държание на азот, въглерод, раз-
творени соли, минерали и газове.
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Топографски изисквания 

Топографията на мястото влияе на про-
ектирането на езерата. Най-добри са 
леко наклонените терени (1-3%) с добро 
оттичане, защото позволяват лесно из-
граждане на полегати езера. Ако тере-
нът е много плосък, трябва се изградят 
стени на езерото доста над високите 
водни маркери и да се наклони дъно-
то (за да се осигури възможност за ця-
лостно оттичане).

Проверка за химическа зараза: трябва 
да се осведомим за предишната упо-
треба на мястото, за да е сигурно, че 
няма риск от зараза с химически оста-
тъци. Те могат да засегнат производ-
ството, шансовете за продажба и безо-
пасността на продукцията. 

Изисквания към видовете 

Видовете, които планираме да отглеж-
даме, ще определят конкретните из-
исквания към мястото и особено към 
солеността на водата. Трябва да сме 
сигурни, че видовете ще се чувстват 
добре при местния климат (ако се от-
глеждат в езера) и могат да понесат 
обичайните за района екстремни кли-
матични условия. Трябва да проучим 
какви индустрии в района генерират 
замърсяване, както и други явления, 
които могат да окажат отрицателно 
въздействие върху популацията, на-
пример от рода на вибрациите от взри-
вове. 

Изисквания към производствената 
система 

Преди да изберем мястото, трябва 
да вземем решение за подходящата 
производствена система. По принцип 
производствените системи за мор-
ска аквакултура използват специално 
изградени езера на брега. Солената 
вода се изпомпва и системата работи с 
подмяна на водата, за да се гарантира 
качеството й. 

Източената от езерото вода се изхвър-
ля обратно в морето или реката (след 
като твърдите отпадъци се утаят в пре-
чиствателната зона). Някои системи 
включват системи за циркулация на во-
дата, които намаляват зависимостта от 
доставка на вода.

Изборът на терен за морска аквакул-
тура изисква отчитането на множество 
аспекти. Качеството на солената вода, 
близостта до защитени морски зони 
или рибни хабитати и разстоянието до 
пазари са някои от факторите, които 
могат да повлияят на окончателното 
решение. 

Предприятията за аквакултури се нуж-
даят от разрешителни за определени 
дейности, като например изхвърляне-
то на отпадни води. Аквакултурната 
индустрия е в сложна регулаторна сре-
да, която трябва да се познава добре 
от предприемачите.
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Пример за регулаторни 
изисквания:

Ако техническите съоръжения са 
във водите на Черно море:

Регистрацията се извършва и след 
съгласуване с ръководителите на 
териториалните              дирекции 
на Изпълнителна агенция „Мор-
ска администрация“ и с ръково-
дителите на военноморските бази 
на Българската армия.

В 14-дневен срок от подаване на 
заявлението по чл.25а, ал. 1 ли-
цето се вписва в регистъра и се 
издава удостоверение за регис-
трация.

При установени непълноти или 
неточности в представените до-
кументи изпълнителният дирек-
тор на ИАРА или оправомощено от 
него лице в 7-дневен срок от по-
лучаване на заявлението изпраща 
съобщение за отстраняването им.

Заявителят отстранява нередно-
стите по ал. 2 в 14-дневен срок от 
получаване на съобщението.

Рибовъдите могат да предлагат 
на НТСРА чрез ИАРА проекти, 
свързани с развитието на рибар-
ството и аквакултурите. Проекти-
те  се придружават от обосновка 
и финансов план.

Трябва да се приложи техноло-
гична схема на производството.

Изисквания към предприемачите

Инвестицията в риболовна ферма из-
исква от предприемача да се сдобие 
с възможно най-много знания за този 
род дейност. Един от най-добрите на-
чини е по възможност да бъдат посе-
тени действащи риболовни ферми. 
Онлайн ресурсите също не са за пре-
небрегване, ако ползваме чужди ези-
ци. Тъй като източниците на български 
език са оскъдни или никакви, този на-
ръчник  цели донякъде да компенсира 
тази липса. 

Изискване за бизнес план

Преди да започнем бизнеса, ни е не-
обходима бизнес стратегия. Бизнес 
планът ни трябва да включва цялата 
налична информация за структурата на 
предприятието, разходите, очакваната 
инвестиция и очакваната й възвръща-
емост.  

Трябва да определим от какво имаме 
нужда, какъв е предвидения персонал, 
какво оборудване и какви доставки 
ще използваме, какви са очакваните 
административни разходи, оборотни 
средства и активи. Освен това бизнес 
планът ще ни помогне да привличаме 
инвеститори и партньори и да кан-
дидатстваме за банкови заеми  и за 
безвъзмездна помощ по национални 
и европейски програми. Да разпола-
гаме със солиден бизнес план, който 
да следваме възможно най-стриктно, е 
гаранцията ни за успех. 
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Винаги е добре да се посъветваме с 
бизнес консултант, който да ни окаже 
съдействие, включително за необходи-
мите разрешителни и документация. 

Изискване за финансиране 

Ако планираме да създадем малка или 
средна риболовна ферма, ще ни е ну-
жен стартов капитал. За хората с малък 
опит е препоръчително да започнат с 
малък мащаб и да си намерят бизнес 
партньор. 

Ако не ни достигат средства, можем 
да кандидатстваме за банков заем. Ако 
не отговаряме на условията за тради-
ционен заем, има и други начини за ге-
нериране на средства, като например 
публичното финансиране. Трябва да се 
запознаем с наличните програми в об-
ластта, за да намерим точния източник 
на средства за нашите цели.

Маркетингови изисквания

Пазарният ни успех ще зависи до го-
ляма степен от това колко активно ин-
формираме околните за нашата бизнес 
инициатива. Връзките ни с местния 
бизнес са най-ефективният маркетин-
гов инструмент в началото. Има мно-
жество начини за рекламиране на фер-
мата на много ниска цена. 

Може да използваме интернет, соци-
алните медии , местното радио, като 
ги информираме за предстоящата си 
дейност, а също и местен вестник и 
собственоръчно изработени обяви и 
листовки за популяризиране. Можем и 
да поставим атрактивна крайпътна та-
бела, особено ако фермата е в близост 
до оживено шосе.
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Няколко са търговските фактори, когато се избира място за морска аквакул-
тура на брега: 

Б.	 Фактори,	които	влияят	на	избора

Фактори от общ характер 

Когато оценяваме мястото, трябва да 
имаме предвид следните фактори от 
общ характер: 

• възможност за растеж – мястото 
трябва да е достатъчно голямо за 
изграждането на добър бизнес с 
възможност за бъдещо разраства-
не; 

• сигурност – трябва да се погри-
жим мястото да може да се обез-
опаси по рентабилен начин срещу 
потенциални кражби и нападения 
от хищни птици или животни. Пре-
поръчва се да има възможност за 
пребиваване на място както от 
гледна точка на сигурността, така 
и за реакция в извънредни ситуа-
ции;

• мястото трябва да разполага с три-
фазен ток и добри комуникации;  

• добре е да проверим дали няма 
потенциални проблемни с култур-
но/историческо наследство.

Пазари

Когато избираме мястото, е важно е да 
познаваме пазара и неговото разполо-
жение. Добре е да помислим както за 
първоначалния, така и за дългосрочния 
си пазар. Освен това трябва да имаме 
предвид и разположението на мястото 
спрямо преработвателни предприятия. 
То трябва също да е близо до потре-
бители, за да намалим транспортните 
разходи и до него да има достъп във 
всеки сезон. 

Проучване на местната икономика 

При проучването на местната икономи-
ка е важно отчетем наличието на ра-
ботна ръка и възможностите за обуче-
ние и развитие на умения. 
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6. КАКВО Е РАЗВИТИЕТО И БЪДЕЩЕТО НА 
 ФЕРМИТЕ ЗА АКВАКУЛТУРИ

С подема на аквакултурата през 1990те 
възникват няколко проблема, сред 
които завишената употреба на риба 
на прах и рибно масло от дива мор-
ска риба, замърсяването на водата и 
болестите по рибата и скаридите. Ак-
вакултурната индустрия се е усъвър-
шенствала значително през последни-
те 20 години и произвежда по-голямо 
количество риба, отглеждана във фер-
ми на единица площ и вода. Количе-
ството риба на прах и рибно масло във 
фуражите намалява. Увеличаването на 
продукцията без повишаване на ефек-
тивността на индустрията обаче би до-
вела до по-голямо въздействие върху 
околната среда. 

Ето защо международните организации 
са формулирали някои подходи за пра-
вилно отглеждане на аквакултури:

1. Инвестиции в технологични ино-
вации и трансфер. Аквакултурата 
е млада индустрия. Подобрения-
та в технологиите за отглеждане, 
контрола на болестите, храненето 
и производствените системи със 
слабо въздействие върху околната 
среда са взаимосвръзани области, 
в които науката може да допълни 
традиционното знание за по-висока 
ефективност. Този вид иновации, 
независимо дали са движени от 
фермери, изследователски инсти-
тути, фирми или правителства, изо-
стават от производствения напредък 
във всички части на света. Напри-
мер във Виетнам пробив в отглеж-
дането на морска котка, направен 
през 2000 г., подкрепен с широко 
разпространение на висококачест-

вен пелетен фураж предизвика скок 
в производството и интензификаци-
ята. Виетнамското производство на 
морска котка се увеличава от 50,000 
тона през 2000 г. на над 1 милион 
тона през 2010 г. въпреки че общата 
площ, на която тя се отглежда, само 
се е удвоила. 

2. Фокус отвъд отделната фер-
ма. Повечето схеми за регулация 
и сертификация на аквакултурата 
са с фокус върху отделната ферма. 
Концентрацията на производители в 
даден район обаче може да доведе 
до кумулативен ефект върху околна-
та среда – от рода на замърсяване 
на водата или болести по рибата – 
дори когато всеки поотделно спазва 
законите. Пространственото плани-
ране и зониране може да гарантира 
съответствие на дейностите за про-
изводство на аквакултура с капаци-
тета на екосистемите и да намали 
конфликтите, които използването 
на ресурсите пораждат. Законите 
за зониране на Норвегия например 
гарантират, че производителите на 
сьомга не са концентрирани в една 
зона, като така се намалява риска 
от болести и въздействието върху 
околната среда. 

3. Промяна на стимулите за на-
сърчаване на екологичната устой-
чивост. Съществуват различни пуб-
лични и частни политики, които 
осигуряват стимули за по-приро-
досъобразно производство от стра-
на на фермерите. Правителството на 
Тайланд например е осигурило на 
производителите на скариди, кои-



37

то работят законно в определените 
зони, достъп до безплатно обуче-
ние, водоснабдяване и пречистване 
на отпадните води. Освен това на 
собствениците на малки акваферми 
се отпускат нисколихвени заеми и 
се дават данъчни облекчения за въ-
веждане на подобрени технологии 
за увеличаване на производителнос-
тта и намаляване на натиска върху 
екосистемите. 

4. Финансиране на новите инфор-
мационни технологии. Напредъкът 
в сателитните и картографски тех-
нологии, екологичното моделиране, 
отворените данни и свързаността 
означават, че системите за глобално 
наблюдение и планиране, насърча-
ващи устойчивото развитие на аква-
културата, вече са възможни. Една 
платформа, която да интегрира тези 
технологии, може да помогне на 
правителствата да подобрят прос-
транственото наблюдение и плани-
ране, на индустрията да демонстри-
ра устойчивост и на гражданското 
общество да популяризира истории-
те на успеха и да поддържа отчет-
ността на направените грешки. 

5. Консумация на риба, която стои 
ниско в хранителната верига. От-
глеждането на риба може да намали 
натиска върху морските екосистеми, 
ако рибата във фермите не се нуж-
дае от голямо количество дива риба 
в храната си. Потребителите трябва 
да търсят видове, които стоят ниско 
в хранителната верига от рода на 
тилапия, морска котка, шаранови 
и двучерупчести миди. В по-слабо 

развитите икономики, където кон-
сумацията им все още преоблада-
ва, трябва да се запази тенденция-
та. В същото време тъй като рибата 
е основен източник на протеини за 
повече от един милиард души, жи-
веещи в бедност, отглеждането на 
аквакултура е от огромно значение 
за посрещане на хранителните нуж-
ди на тези потребители. Със стагни-
рането на глобалния улов на дива 
риба и увеличаването на глобалното 
население аквакултурата става все 
по-значима.

Почти половината от рибата, кон-
сумирана по света, се отглежда в ак-
ваферми, разположени на брега или в 
моретата/ океаните. По данни на Орга-
низацията по прехрана и земеделие на 
ООН индустрията отбелязва три пъти 
по-голям ръст от скотовъдството, осо-
бено с изчерпването на естествените 
рибни запаси.
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Норвегия е най-важната държава за 
производството на аквакултура в Евро-
па с около 1 милион риба, отглежда-
на във ферми, следвана от Испания с 
над 250 000 тона. Франция заема тре-
тото място с 220 000 тона. Основните 
продукти, произвеждани в Европа, са 
сьомга, дъгова пъстърва, змиорка и 
шаранови видове. 

В световен мащаб фермите за аква-
култура произвеждат около 600 вида. 
В зависимост от местните традиции и 
предпочитания на различни места по 
света се търсят различни видове. На-
последък един от видовете, които при-
добиха популярност в износа на ази-
атските държави, е пангасиуса, който 
има няколко разновидности. Този вид 
представлява бяла риба с неутрален 
вкус и почти без кости. Първоначал-

но се е налагало да се хващат млади 
диви екземпляри за отглеждане, но в 
началото на 1990те един френско-виет-
намски проект успява да отгледа две 
разновидности на пангасиуса в усло-
вията на ферма. Едва след това про-
изводителите успяват да произведат 
по-големи количества и да преминат 
към по-мащабен износ. Днес износът 
на пангасиус е глобално печеливш.

В Европа обаче се предпочита отглеж-
дането предимно на сьомгови видове 
– най-вече сьомга и пъстърва – редом 
с калкана и мидите. През последните 
10 години производството на лаврак, 
зубан и ципура се разширява, особено 
в Гърция, Италия и Турция, предимно 
в мрежести клетки в крайбрежните за-
ливи.
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През последните години аквакултурата 
е подложена на сериозни критики. По 
много причини тя все още е предмет 
на противоречия. Храната, фекалиите 
и метаболитните остатъци от интензив-
ните рибни ферми могат да доведат до 
еутрофикация на водата в реките и за-
ливите. Също така има оплаквания че 
рибата, отглеждана във ферми с интен-
зивни условия за максимални реколти, 
е по-податлива на болести от дивата. 
За борба с болестите се използват ог-
ромни количества антибиотици и други 
медикаменти, особено спрямо скари-
дите от фермите в Югоизточна Азия – с 
непредвидими последствия за околни-
те екосистеми и здравето на потреби-
телите. В някои случаи тези проблеми 
са реални, но те не бива да отклоняват 
вниманието от факта, че аквакултура-
та може да бъде много ефективен и 
устойчив метод за набавяне на живо-
тински протеини и за прекратяване на 
свръхулова.

Фермите за шаранови са положителен 
пример за аквакултура, която има бла-
гоприятен ефект върху околната сре-
да. Шарановите са дънни риби, които 
се хранят с дребни водни животни, 
растения, мъртва растителна маса и 
остатъци, които събират по дъното. 
Освен това те пресяват водата, за да 
я пречистят от твърдите отпадъци. 
Като цяло шарановите езера са с мно-
го чиста вода. Фермите за интензивно 
отглеждане на миди също поддържат 
чиста вода. Мидите филтрират големи 
количества вода, като пресяват дребни 

А.	 Силни	и	слаби	страни
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частици храна и предотвратяват цъф-
тенето на водораслите. 

Въпреки че отпадните води от аквалу-
ктурата, богати на хранителни веще-
ства, могат да доведат до проблеми в 
реките и крайбрежните заливи, пове-
чето рибни ферми са по-благоприятни 
за околната среда от фермите за ин-
тензивно отглеждане на прасета или 
говеда например. Аквакултурата про-
извежда много по-малки емисии на 
азот и фосфор, които могат да бъдат 
сравнени приблизително с тези на пти-
цефермите, които са много по-слабо 
проблемни. 

Аквакултурата има добри показатели 
в сравнение със стоковъдството и по-
ради факта, че й е необходима много 
по-малко храна за натрупване на телес-
на маса, отколкото на животните. Зато-
ва за производството на 1 кг. шаран е 
нужна много по-малко храна, отколкото 
на 1 кг. пилешко, свинско или говеждо. 
Една от причините за това е, че рибата 
е студенокръвно животно, тоест телес-
ната й температура е приблизително 
същата като тази на околната й среда. 
Затова тя се нуждае от много по-малко 
енергия за производство на топлина от 
топлокръвните животни или птиците. 
Освен това движението на сушата из-
исква повече енергия от движението 
във водата. Тъй като водата е по-плът-
на, тя „държи“ тялото и така рибата не 
трупа тежка скелетна маса. Много мор-
ски животни като мидите, охлювите 
и морските краставици изобщо нямат 
скелет. 

Рибата има и друго енергийно пре-

димство: тя може да освобождава във 
водата (под формата на амоний, прос-
то химическо съединение) излишния 
азот, който е погълнала с храната си. 
За разлика от нея животните на суша-
та трябва да използват енергия, за да 
преобразуват азота в урея или пикоч-
на киселина. Само под тази химическа 
форма те могат да го изхвърлят от тя-
лото си.

Една от критиките към аквакултура-
та е използването на антибиотици при 
отглеждането, което беше заклейме-
но. Там, където употребата им е пре-
калено честа, те изглежда вече не са 
ефективни и са довели до разпростра-
нението на мулти-резистентни патоге-
ни. Само специални или новоразрабо-
тени агенти могат да помогнат срещу 
инфекции, които са устойчиви на мно-
жество медикаменти. Следователно е 
абсолютно необходимо използването 
на антибиотици в производството на 
храни да бъде строго наблюдавано и 
ограничено. Освен това антибиотици-
те проникват по хранителната верига в 
човешкото тяло и оказват потенциално 
въздействие върху човешкото здраве.

Отпадъците от аквакултури замърся-
ват реките и крайбрежните води. Си-
туацията в различните райони обаче е 
различна. В Норвегия например про-
изводствените методи са подобрени с 
увеличаването на интентивността на 
фермите за сьомга и тяхната профе-
сионализация. Замърсяването с орга-
нични отпадъци намалява в резултат 
от подобрените техники за хранене. А 
благодарение на модерните ваксини 
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използването на антибиотици е почти 
напълно изоставено. 

Аспекти на аквакултурата, по които 
трябва да се работи, са еутрофика-
цията едновременно с проникването 
на нутриенти от рода на обогатени-
те отпадъци, които се изхвърлят без 
преработка във водата от езерата за 
отглеждане. Замърсяване има и от про-
изводството на енергия за отглеждане-
то на аквакултура: колкото по-чисто е 
производството на енергия, толкова 
по-добри ще бъдат резултатите. Коли-
чеството дива риба, използвана за хра-
нене, също е важен фактор. 

Специално внимание се отделя на полз-
ването на земя. Това включва земята, 
употребена за самата ферма, а също и 
за отглеждане на фураж. 

Б.	 Новите	подходи	за	 
наблюдение	и	контрол

За да се оценят по-добре неблагопри-
ятните ефекти на аквакултурата, екс-
пертите въведоха така-наречената ця-
лостна оценка на жизнения цикъл. Това 
е методология за оценяване на еколо-
гичното въздействие на даден продукт 
през целия му жизнен цикъл (между-
временно този род оценка се утвърди 
навсякъде в индустрията). Анализират 
се всички екологични ефекти на про-
дукта – от извличането на суровина 
през производството, транспортиране-
то, оползотворяването и накрая реци-
клирането. 

Според една скорошна оценка на жиз-
нения цикъл на различните системи 
за аквакултура (езеро, клетки в край-
брежната зона, миди по дъното или на 
висящи рамки) и видовете водни жи-
вотни по целия свят, най-неустойчиво 
е интензивното отглеждане на шаран в 
Китай. В езерата се хвърлят големи ко-
личества торове, за да се ускори рас-
тежа на водната растителност, която 
той яде. Отпадъците често се изхвър-
лят без обработка и това води до еу-
трофикация на реките на много места. 
За сметка на това фермите за шаран в 
Европа се считат за много екологични, 
тъй като се отглеждат по екстензивни 
производствени методи. Това се дъл-
жи основно на факта, че за разлика от 
Китай търсенето на шаран в Европа е 
сравнително слабо. Резултатите от от-
глеждането на змиорка и скариди в 
езера са лоши. Що се отнася до про-
изводството в клетки по крайбрежие-
то, рибата представлява проблем. От-
глеждането й консумира много големи 
количества енергия, най-вече поради 
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честите зареждания с лодки. Резулта-
тите им са лоши и от гледна точка на 
емисии на въглероден диоксид и окис-
ляване на морето. 

Цялостният анализ на жизнения цикъл 
трябва да отчита и интензивността на 
операциите, извършвани във фермата. 
Производството може да бъде широко 
разделено на три вида:

• екстензивно: естествените водни 
басейни от рода на езерата се 
използват за отглеждане с мно-
го малко или без допълнително 
захранване. По този метод се от-
глеждат риба, миди, водорасли и 
някои видове скариди.

• полуинтензивно: използват се ес-
тествени водни басейни за отглеж-
дане на различни видове риба. 
Рибата се храни с храна от местни 
източници. 

• интензивно: прави се основно в 
изкуствени езерни системи или 
клетки. Рибата се храни с пелети.

Европа внася големи количества ска-
риди и риба от Азия за задоволяване 
на потребителското търсене на дос-
тъпни цени в държави като Германия и 
Франция. Проблемът е, че евтино може 
да бъде синоним на интензивна, ин-
дустриална и често пъти не-екологична 
ферма, която европейските потреби-
тели биха предпочели да се намира в 
нечий друг заден двор.  Обещаващата 
тенденция е, че все по-голям брой по-
требители обръщат внимание на безо-
пасността на храните и сертификатите 
за екологична устойчивост. 

През последните 20 години аквакулту-
рата отбелязва 8%-ов годишен растеж 
– повече от който и да е друг сектор в 
хранителната индустрия. Около 60 ми-
лиона тона риба, миди, раци и други 
водни организми се отглеждат всяка 
година в световен мащаб. Това е поч-
ти равно на количеството уловена дива 
океанска и морска риба и други орга-
низми, които са около 78 милиона тона. 

Предимство на аквакултурата е значи-
телно по-малкото количество необхо-
дима храна: за производството на 1 кг. 
телешко е нужна 15 пъти повече храна, 
отколкото за 1 кг. шаран. С други думи, 
аквакултурата е ресурсно ефективен 
метод, който произвежда богата на 
протеини храна. 

Текущите проучвания за вероятно-
то развитие до 2050 г. отбелязват, че 
аквакултурата може да задоволи рас-
тящото световно търсене на риба. Тя 
обаче не бива да бъде за сметка на 
околната среда или климата. Проблем 
е, например, че отглеждането все още 
се нуждае от големи количества дива 
риба, която се преработва във фураж 
и рибно масло за хранителни цели. В 
това отношение се полагат улисия, не 
на последно място поради рязко увели-
чаващите се цени, резултат от мащабно 
търсене от страна на Китай. Много из-
следователски групи разработват ал-
тернативни видове фуражи, богати на 
масло и протеини, от картофени семе-
на и рапица. 
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В.	 История	на	успеха

Секторът аквакултура във Франция

Рибните ферми имат дълга история 
във Франция. Още през Средновекови-
ето френски монаси отглеждали риба в 
езерата. Когато в края на 19 век започ-
ва изкуственото възпроизводство на 
сьомгова пъстърва, френското произ-
водство достига рекордни нива. 

Годишната консумация на водни проду-
кти на човек от населението в страна-
та се е увеличило от 22.5 през 1990 г. 
на 31.5 кг. през 2005 г. Рибните ферми 
осигуряват нов източник за задоволя-
ване на растящото търсене, като ед-
новременно се опазват видовете в ес-
тествена среда. 

Фермите на френска територия са око-
ло 500 на брой, като 65% от производ-
ството е разположено в провинциите 
Акитен, Британи и Норд-Пас-дьо-Кале. 
На европейско ниво Франция е третият 
по големина производител на сладко-

водна пъстърва с годишно количество 
от 36 000 милиона тона. Пъстървата е 
един от десетте предпочитани рибни 
вида за френските потребители.

Храната, използвана във френския сек-
тор на рибни ферми, трябва да отгова-
ря на високите екологични стандарти, 
определени от европейското законо-
дателство за опазване на естествени-
те ресурси и за да не се конкурира с 
консумацията от хората. За да се из-
ползват видове риба, които не се кон-
сумират от хората, храната за рибни-
те ферми съдържа 20-25% рибно месо, 
10-15% рибно масло и някои растителни 
продукти, витамини и минерали. Аг-
рономическият изследователски на-
ционален институт (INRA) и Френският 
изследователски институт за експлоа-
тация на морето (IFREMER) провеждат 
изследвания, насочени към замяната 
на морските суровини (рибно месо и 
рибно масло) с растителни суровини. 
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Към момента за производството на 1 
кг. пъстърва са необходими 2.4 кг дива 
риба. Френските изследователи са си 
поставили за цел да намалят количе-
ството до 1 кг. до 2020 г.

Едно от средствата за устойчиво упра-
вление се нарича IDAqua. То е създа-
дено през 2006 г. от професионалисти, 
изследователи и от администрацията. 
С използването на IDAqua всеки фер-
мер може да води екологичен и ико-
номически баланс на фермата си. 
Програмата ProPre също е създадена 
за провеждане на случаен екологи-
чен анализ на рибните ферми, за да се 
оцени въздействието върху околната 
среда от производството с помощта на 
документирани данни.

Морските рибни ферми започват въз-
хода си във Франция в началото на 
1980-те. Новите ферми се появяват 
предимно по Средиземноморското 
крайбрежие. Три-четвърти от тях се 
специализират в отглеждане на риба, а 
останалата една-четвърт в инкубатори 
за яйца и хайвер. Днес Франция произ-
вежда 6 200 милиона тона риба от мор-

ски ферми: 3 000 милиона тона лаврак, 
1 500 милиона тона ципура, 300 мили-
она тона калкан, 1 400 милиона тона 
корвина и сьомгови и 300 милиона тона 
есетри. 

Френските инкубатори са световно 
признати с експертизата си в управле-
нието на рибното възпроизводство и 
отглеждането на млади екземпляри, 
а 40% от оборота на морските рибни 
ферми е от износ.

За разлика от популярната представа, 
не само Русия произвежда хайвер. От 
1982 г. насам европейските есетрови са 
защитен вид и не могат да се ловят или 
продават в Европа. За да започнат раз-
въждане във Франция, изследовател-
ските институти внасят нови видове от 
Сибир с по-кратък биологичен цикъл 
(седем-осем години вместо 15). Успе-
хът на възпроизводството в сладковод-
ни басейни е постигнат и днес Франция 
е един от основните производители в 
света със своите 17 компании, заети в 
производството на хайвер и 19 мили-
она тона годишна продукция.
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национално ниво с коректни партньорски отношения.

Дружеството е специализирано в предоставянето на услуги по техническа помощ 
в сферата на инфраструктурното развитие, транспорта, околната среда, социал-
но-икономическото развитие, градското планиране, местното и регионалното раз-
витие и развитието на селските райони, както и на реализацията на реформи в 
публичния сектор.

Екипът на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ притежава дългогодишен практически опит в из-
пълнението на проекти по различни грантови програми и е успял да изгради през 
годините дълготрайни взаимоотношения с нашите клиенти, основани на лоялност, 
професионализъм и взаимно доверие.

Експертите на  „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ са натрупали ценен опит в управлението и 
реализацията на проекти за техническа помощ, фокусирани върху провеждане-
то на реформи в съответствие с изискванията и договореностите на съответната 
държава с Европейския съюз и оказване на подкрепа на национални институции 
в хармонизирането на националните законодателства и норми с тези на Европей-
ския съюз.

„ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ”  е сертифицирано със Система за управление на качеството  
ISO 9001:2008


