
Протокол от проведно общо събрание на членовете на 
Риболовен клуб „Балканка” на дата 22.01.2016г. 

 
 

Във връзка с чл.18 и чл.19 от Устава на Сдружение Риболовен клуб „Балканка”, 
на 22.01.2016г., петък, в град София, се проведе общо събрание на членовете на клуба. 

В събранието се включиха 15 от членовете на клуб Балканка (12 присъствали и 
3-ма осъществиха on-line връзка). 

Събранието се проведе по предварително обявен дневен ред. 
 

1. Отчет за извършено зарибяване 2015г. 
 
Накратко беше направена ретроспекция на проведените през 2015 г. четири 

зарибителни мероприятия, както и на проведено със студенти от биологически 
факултет демонстарционно зарибяване. 

Касиерът на клуба, Виктор Бранчев, заяви, че от Лидл не са платили една 
фактура за 1500лв. Мишо Цаков, който държи връзка с Лидл, трябва да говори с тях и 
да изиска парите да бъдат платени. 
 

2. Кратък отчет по проекта с отворено общество. 
 
Димитър Куманов разказа за изготвените „Наръчник за зарибяване на планинските 

реки с балканска пъстърва” и „Стратегия 2015 за балканската пъстърва”. Съобщи, че е 
извършено пробонабиране на генетичен материал от реки в Рила, като част от пробите 
се обработват в българска лаборатория, а друга част са изпратени до корейска 
лаборатория. Все още няма анализ на резултатите и не са приключили нещата. 

Стратегията за зарибяване трябва да се качи в интернет. 
Виктор да се свърже с Роси и да види какво се случва с парите по проекта с 

Отворено общество.  
 

3. Позиция на клуба отразена в Становищата изпратени във връзка с 
обществено обсъждане на ПУ на Природни и Национални паркове - Рила, 
Пирин, Витоша. Ответни отговори от изпълнителите - успехи и неуспехи. 

 
Сдружение „Балканка” е пуснало становище по качените за обществено 

обсъждане планове за управление на НП Пирин, НП Рила и ПП Витоша. Най-голям 
успех има за плана за НП Рила. По останалите планове, след получаване на ответен 
отговор от изготвящите ПУ, са изпратени контрастановища от клуба до МОСВ. 
Становището на клуба е отразено и в описаната по-горе „Стратегия 2015 за балканската 
пъстърва” 

 
4. Постигнати успехи и неуспехи в плановете на Басейнови дирекции. 

 
Във връзка с актуализацията на ПУРБ и на четирите басейнови дирекции са 

изпратени предложения с реки и участъци от реки, които да бъдат в забрана за 
изграждане на ВЕЦ. Постигнат е успех, като всички предожения на клуба са залегнали 
в ПУРБ на БДУВДР и ПУРБ на БДУВИБР. БДУВЗБР, както и БДУВЧР не са отразили 
нашите становища, което ще обжалваме. 

През 2015г. беше внесено становище, изразяващо и подкрепящо тезата за 
забрана за изграждане на ВЕЦ по цялата река Марица и цялата река Тунджа на 



територията на Република България. Постигнат е почти пълен успех, като в качения за 
обществено обсъждане ПУРБ на БДУВИБР липсва забрана само за един участък от 
60км от река Марица, като за това ще им бъде изпратени становище. 

 
5. Борбата с ВЕЦ-овете - безкрайна тема с много активности през 2015г. 

 
През 2015г. бяха положени много усилия за мониторинг на изградени ВЕЦ-ове и 

водохващания, като след всяко посещение бяха изпращани доклади до БДУВ и МОСВ, 
представяща информация за текущото посещение. Въпреки големия брой нарушения, 
беше постигната само една малка глоба от 3000лв на ВЕЦ Манастирска, над Ново село, 
Осоговска планина. В резултат на продължаващата апатия по темата отстрана на 
българските институции беше изпратен сигнал до комисията по „Околна среда в 
Европейския парламент”, а в последствие беше изпратено и допълнение към сигнала, 
отразяващо ситуацията в защитените зони ( ПП и НП) , както и в зоните по Натура 
2000. Жалбата беше подкрепена от редица риболовни сдружения, а така също и от 
Българското дружество за защита на птиците и Националниа природонаучен музей. 

Проведоха се редица събития популяризиращи проблема: презентации пред 
местни граждани; презентации пред представители на институции; презентации по 
време на курса по биоразнообразие, организиран от БФБ; проведено беше посещение 
на водохващания съвместно със студенти от Биологически факултет на СУ; редовна 
актуализация на информацията в сайта на клуба и във facebook страницата.  

Беше осъществена и връзка с международни организации (Riverwatch, 
Bankwatch и др.) занимащи се със сходен проблем, като сигналът до ЕК беше 
представен на конференция по въпросите с хидроенергетиката и вредите, които нанася 
на околната среда, като добър пример за гражданска позиция. 

Яз. Яденица – Какво ще правим ? 
Взе се решение борбата срещу този язовир да продължи с всички усилия, като 

всички присъствали са убедени във вредата от изграждането на такова съоръжения. 
 

6. Ще има ли зарибяване 2016г? 
 
Беше взето решение парите на клуба да не се използват за зарибяване през 

2016г. Отчетена беше необходимостта от това повече хора от клуба да се включат в 
посещенията на ВЕЦ и писането на становища и жалби. Важно е разпространяването на 
информацията.  

 
7. Забрана за риболов 2016г. 

 
Внесено е предложение да няма промяна в реките присъстващи в една от двете 

категории ( с пълна забрана или в режим „Хвани и пусни”), независимо от това, в коя 
категория присъстват. 

По отношение на реките в област Стара Загора ( Габровница, Лешница и 
Мъглижка) Ники и Коста са провеждали срещи с местната представителка на ИАРА, но 
решаването на казуса с тези реки бил в ръцете на горското, заради наличието на частни 
ловни стопанства. По предложение на Станал Йотов, ще се инициира подписка и ще се 
вдигне шум по наличните проблеми, с цел реките да не бъдат целогодишно забранени, 
а да влязат в режим „Хвани и пусни”. Река Лешница трябва да се разглежда на 
територията извън резерват Лешница. 

8. Отчет на касиера на клуба 
 



Виктор Бранчев представи отчет за касата на Риболовен клуб „Балканка”, 
направени разходи и налични пари в касата. През 2015 г. е извършено счетоводството 
на клуба за предходен период, като са покрити всички дължими разходи. 

Алан е платил 7 вноски и ще продължава да плаща, съгласно споразумението. 
 

9. Отчет за юридическото състояние на клуба 
 
Извършено е пререгистриране на новоизбрания управителен съвет на 

Сдружение „Балканка”. Все още има някакви съдебни спорове за управителния съвет 
на Сдружение Риболовен клуб „Балканка” 

 
10. Пощата на клуба 

 
Електронната поща на клуба - Мариян трябва да я настрои да се пренасочва и 

получава от всички членове на УС. 
Така и не стана ясно какво се случва с физическата поща на клуба. 
 

11. Откриване на пъстървовия сезон - къде ? 
 
Взе се решение мероприятието по откриване на пъстървовия сезон да се проведе 

на 06.02.2016г., събота, на река Въча при село Йоаким Груево. Трябва да се разпрати 
съобщение до всички членове и симпатизанти на клуба – по пощата, форумите и във 
facebook. 

Станил ще разговаря с Лъчо за логистичната помощ и осигуряването на 
кетъринг. 
 
 
Дата. 22.01.2016г.      Изготвил: Иван Пандъков 
Гр. София     


