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 Кръгла маса „Перспективи пред развитието на иновациите в 
институтите на Селскостопанската академия“, 23.10.2020 г., София 

СЕЛСКОСТОПАНСКА  АКАДЕМИЯ 
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ, ИРР – ВАРНА 



ИРР -Варна – научно изследователски институт към ССА и наследник на 
първата морска биологична станция с аквариум в България, създадена 
през 1932г. 

Обхват на дейностите - научни, 
приложни и обслужващи, 
проучвания на рибните запаси в 
Черно море и мониторинг на 
динамиката, структурата и 
трофичната база на икономически 
важните рибни и нерибни 
ресурси 

 

ХИДРОБИОЛОГИЯ 

   

ИХТИОЛОГИЯ 



Приоритети  на ИРР - Варна 

Изследвания за определяне състоянието на рибните и нерибни морски 
ресурси – биологично състояние на популациите и запаси, с цел устойчива 
експлоатация. 
 
Изпълнение на националната програма за събиране и управление на данни в 
сектор Рибарство, съгласно Регламент (EO) № 199/2008/25.02.2008 г. 
 
Изследвания в областта на опазване на морското биоразнообразие, 
климатични промени с оглед смекчаване на негативните въздействия 
 
Прилагане на иновативни методи и технологии - моделиране на околната 
среда, използване на иновативна апаратура,  подобряване наличността и 
достъпността на научните данни 
 
 



Програма за събиране, управление и използване на данни 
в сектор рибарството, във връзка с Общата Политика в областта 
на рибарството, ЕС: 
 
1. Оценка на запасите от калкан Sc.maximus от 2014 г.; 
 
2. Биологичен мониторинг на рапани от разтоварванията от 
улов от българския риболовен флот от 2018 г.; 
 
3. Оценка на уловения, изхвърления и разтоварен улов 
и събиране на биологични данни за видове риби и други 
морски организми чрез научни наблюдения 
на борда на риболовни кораби на български флот от 2018 г. 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ: 

Ключови думи: 
Черноморски 
рибни 
ресурси, 
биологични и 
популационни 
параметри 
 
Цел: 
Мониторинг 
на морските 
живи ресурси 
в Черно море 
за устойчиво 
използване и 
управление. 



НАЦИОНАЛНИ ДЪННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАЛКАН (SCOPHTALMUS MAXIMUS) 
 

 

     2017-2019: 

• 237 тралирания; 

 

• Данни за моментната 
биомаса на калкана,  
числеността и 
разпределението на 
уловите на единица 
площ.   

      
  Карта на изследваните сектори през 1. пролетта и 2. есента 

на  2017 - 2019 г.  



 Разпределение на биомасата на калкана 
Биомаса на 
калкана  

 803 - 1184 тона  

 Разпределение на улова за единица усилие (CPUE), (kg/h), 1. пролетни и 2. есени сезони на 2017-2019 г.  
(С червен и жълт цвят са представени зоните с висок улов). 



НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
ЗА ОЦЕНКА НА 
УЛОВЕНОТО, 
ИЗХВЪРЛЕНО И 
РАЗТОВАРЕНО 
КОЛИЧЕСТВО И 
СЪБИРАНЕ НА 
БИОЛОГИЧНИ ДАННИ 
ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
РИБИ И ДРУГИ 
МОРСКИ ОРГАНИЗМИ, 
ЧРЕЗ НАБЛЮДАТЕЛИ 
НА БОРДА НА 
РИБОЛОВНИ КОРАБИ 
ОТ ФЛОТА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Осъществява се чрез научни наблюдения на 

борда на следните типове плавателни съдове: 
 

 риболов на калкан посредством хрилни мрежи; 

 

 риболов на пелагични и дънни видове чрез 

пелагичен трал; 

 

 риболов на рапан посредством бийм трал; 

 

риболов на дънни и пелегични видове чрез 

поливалентни активни и пасивни уреди. 

 



Изследвания 
ИРР- рапана 
1999-2021 
 

 1999  - Rapana venosa 

 2005 - Разпределение и запаси на черната мида и 
рапаната 

 2013 - Разпределението и запасите на черната мида и 
рапаната 

 2015-2016 - Разпределение и запасите на черната мида и 
рапаната, моделиране на екологични процеси, проект 
ECRAMON 

 2018-2021 - Биологичен мониторинг (събиране на 
биологични проби) от уловите на рапан при разтоварване 
от риболовния флот на република България 

 2020-2021 - Изследвания на рапана (Rapana venosa) в 
крайбрежните води на България“,, към ЕС, научно 
изследване пред българския бряг 

   

 



2015-2016 - 
Разпределение 
и запасите на 
черната мида и 
рапаната, 
моделиране на 
екологични 
процеси 
 

Високи улови от 
порядъка се 
реализират основно 
в две зони - пред 
северните брегове, в 
зоната между 
Балчик и Камчия и 
на юг от н. Емине – 
до Созопол/Дюни.  

Преимуществено 
присъствие на вида 
на 35 - 45 м , където 
се реализират улови 
от порядъка 200-400 
кг 



Прилагане на 
иновативни методи и 
технологии - 
моделирането на 
околната среда, 
използване на 
иновативна 
апаратура,  
подобряване 
наличността и 
достъпността на 
научните данни 

 

• ПРОЕКТ „Повишаване на капацитета за изследване и 
управление на морските нерибни ресурси в Черно море” 
(ECRAMON-BLACK SEA), БГ02 от ФM на ЕИП, МОСВ 2015-2017; 
 

• ПРОЕКТ „Изследване на групата на белите миди и 
предложение за нови мерки за управление” (WHITECLAMS), 
ПМДР 2014-2020 Повишаване на познанията за морската 
среда 2019-2021; 
 

• ПРОЕКТ „Промотиране на технологичните иновации в 
мониторинга на околната среда и моделиране за оценка на 
рибните и нерибни ресурси” TIMMOD  - Черноморски басейн 
ФМ на ЕИП  2020-2022; 
 

• ПРОЕКТ  Националната пътна карта за научна инфраструктура 
„Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на 
морските изследвания, обвързана и с участието на България 
в Европейската инфраструктура (Euro-Argo) – (МАСРИ -  
MASRI). 

 
 
 
 
 
 
 



ECRAMON 
Проект за проучване на популациите на черна мида 
 и рапан и устойчивото им използване 
 

Оценка на запаса на двата вида в 
обследваните територии; 
Симулиране на морската екосистема в 
български участък от Черно море 

 Разработване на хидродинамичен 
числен модел 

 Разработване на екологичен 
числен модел 

Изследване на различни сценарии за 
ограничаване/разрешаване на зони за 
риболов 



Моделиране на екологичните процеси –  динамика на мидени популации  

Напр. разглежда се сценарий на забрана на риболовни дейности в определени 
зони и се моделиране на динамиката на популациите от черна мида за 3-годишен 
период от време, на база популационни параметри и скорости на физиологични 
процеси, изяждане от хищници и др.   

Биомаса в [gr/m2] на черна мида в начален период (ляво) и биомаса в края на 3-
тата година (дясно)  

РЕЗУЛТАТИ – МОДЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 



Симулацията показва добро развитие на мидената 
популация в защитените зони. Рапанът намалява (изяжда) 
мидените популации със скорост от приблизително 10% на 
година-скорост на нарастване, скорост на потребление .  
 
Резултатите от този сценарий дават възможност да се 
разгледат различни от Натура 2000 зони, в които може да 
бъде разрешено или забранено извършването на риболовни 
дейности и да се търси оптимално използване на нерибните 
морски ресурси, като в същото време не се застрашават 
техните популации.  



WHITECLAMS     Цели 

Определяне на приоритетните зони със струпвания на 
бели миди пред българския бряг чрез актуална оценка на 
запасите, разпределението и биологичните 
характеристики на видовете от групата на белите миди 
(Chamelea gallina, р. Donax, Anadara iaequivalvis) и 
съпоставка с предходни изследвания. 

 Екологично моделиране 

Предложения за въвеждане на регулаторни мерки – 
регулиране на риболовното усилие, мерки във връзка с 
морското пространствено планиране и морските 
защитени зони и проучвания върху добри практики за 
съхранение и възстановяване на запасите от бели миди в 
други региони на Световния океан.  
 



Дейности 
2020 

Извършени са 44 
тралирания в 
зоните от  
Крапец до 
Камчия в 
дълбочини от 1 
до 24.5 метра. 
Проби – 88 общ и 
промишлен улов 



TIMMOD 

 
Основна цел - подобряване на трансграничния мониторинг и моделирането на 
околната среда чрез насърчаване на технологични иновации, подобряване 
наличността и достъпността на данните за качество на водата и биоразнообразието, 
както и получаване на актуална оценка за рибни и нерибни ресурси в Черно море (в 
съответсвие с различни европейски и регионални политики и конвенции).  
 



TIMMOD Партньорство. Капацитет и синергия 

Обединява усилията на шест партньорски 
организации от 5 държави, с цел да 
подпомогне технологичните иновации в 
мониторинга на водите в Черно море: 

• 2 изследователски института 

• 1  Университет 

• 1  Държавна агенция за околна среда 

• 1 Асоциация за изследвания и 
иновации 

• 1 Регионална агенция за околната 
среда 
 



Източници на данни: 





• Дистанционно измерване - Сателитни изображения; 

• Роботизирани системи за автономно/безпилотно наблюдение (водни дронове / подводни 

дронове, безпилотни / автономни летящи системи) USV / ASV 

• Сензори от ново поколение (многолъчеви сонари), разположени на ROTV 

• Неинвазивни опто-акустични системи 

• Платформи за картографиране на екосистемите, 

• Облачни технологии за обработка на данни и т.н. 
 

Технологични иновации в екологичния мониторинг на морската среда? 



Сателитни изображения / Дистанционно измерване 

SKYFISH / Copernicus Marine Services 

удобна за потребителя платформа, която 

информира потребителите за наличието 

на рибни ресурси и ефективността на 

експлоатацията на тези ресурси в Черно 

море. 

 

FORCOAST - Услуги за наблюдение на 

Земята; за риболов, двупластови 

марикултури и стриди 
 



http://symbiosis.networks.imdea.org/ 

Неинвазивни опто-акустични системи 

http://symbiosis.networks.imdea.org/


TIMMOD в 
Интернет 

 

www.timmod.org 


