
ДОБРА ПРАКТИКА ПРИ ВЪДИЧАРСТВО  

 Отделът подкрепя и насърчава употребата на куки без 
контра или с премачкана контра по всяко едно време, 
за да се избегне ненужното нараняване и 
обезпокояване на рибата. 

 

 Моля, отнасяйте се внимателно при улавяне и  
пускане на всички мигриращи пъстървови риби, за 
да се съхрани наличността на остров Ман. 

 

 Рибата, която трябва да се върне, трябва да бъде 
докосвана възможно най-малко и да се постави 
внимателно обратно във водата. 

 

 Придържайте рибата през цялото време и 
откачването от куката трябва да се направи под 
водата, в мрежест кеп без възли. 

 

 Никога не повдигайте риба от водата чрез влакното, 
спинера, изкуствената примамка и т.н. без да я 
придържате, тъй като това значително ще увреди 
устата на рибата. 

 

 Уверете се, че разпознавате сьомгата, изхвърлила 
хайвер и рибата, която не е в сезон, за да можете да 
спазвате законовите изисквания и да я върнете във 
водата. 

 

 Препоръчва се децата да бъдат придружавани от 
пълнолетно лице докато се риболува до реката или 
водохранилището. 

 

 Въдичарите трябва да носят и ползват чук за 
убиване на риба за бързото й обработване. 

 

 От притежателите на Разрешително за други води се 
иска да подадат декларация за улова в края на сезона, 
понеже това ще спомогне за ефективното планиране на 
ресурсите на риболовните райони. 

 

 Внимавайте, особено до дълбоки или бързи води, и 
когато риболувате от хлъзгави брегове. 

 

 Моля, уважавайте всяко временно затваряне на 
водохранилището, което може да се дължи на 
зареждане или по нареждане на доставчиците на 
битови услуги на остров Ман. 

 

 Моля, не изкормвайте или почиствайте рибата на брега 
на реката или водохранилището. Вземете със себе си 
целия боклук. Изхвърлените риболовни такъми могат 
да бъдат много опасни за дивите животни. 

 

 Избягвайте увреждането на крайбрежието или 
смущаване на дивия живот и следвайте Кодекса 
(Country Code). 

 

 Моля, съобразявайте се с другите въдичари и 
ползващите водохранилището и реката и уважавайте 
правото им да се насладят на избраното от тях време. 

 

ЛИМИТ НА МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА РИБАТА 
 

Сьомга  45 см 
Мигрираща пъстърва 35 см 

Пъстърва  25 см 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА ВРЪЗКА 
Когато риболувате край реки и частни спокойни води, 
достъпът е с благосклонното разрешение на поземления 
собственик и то трябва винаги да се получи преди риболова. 
Вижте www.visitisleofman.com/things-to-
do/activities/fishing  за подробности относно речни 
райони, при които се допуска че има дадено разрешение. 
 

Правата за риболов по определени речни райони са 
отдадени на риболовни клубове и затова са определени за 
частен риболов. Моля, проверете преди да отидете на 
риболов. 
 

Достъпът до водохранилища е с благосклонното разрешение 
на доставчиците на битови услуги на остров Ман и техните 
съоръжения, имущество и Наредби трябва да се уважават. 
 

Обърнете специално внимание и се уверете, че 
около Вас или пред Вас няма хора или животни 
преди да направите замах назад, особено когато 
тяхната или Вашата видимост може да бъде 
възпрепятствана. 

 

Моля, имайте предвид, че тази брошура е само за 
насока. Въдичарите трябва да се уверят, че знаят и 
спазват съответното законодателство за риболова в 
сладководни води. 
 

Пълните подробности могат да се получат от:-  
 

 

Fisheries Directorate 
Department of Environment Food and Agriculture 

Thie Slieau Whallian 

Foxdale Road 
St Johns 

IM4 3AS 

Телефон:-    01624 685857 
Факс: - 01624 685851 

Имейл:- fisheries@gov.im  

Сайт:- www.gov.im/recreationalfishing  

Работно време:-  
Понеделник —Петък:- 0900—1700 

Отдел по околната среда, храните  
и земеделието/DEFA/ 

Фев 
2017 

  

Етичен кодекс при въдичарството 
(Anglers Code of Conduct) 

Законът за рибарството от 2012г. (Fisheries Act 2012) и 
Наредбите за рибарството във вътрешността на 
територията от 2017г. (Inland Fisheries Regulations 2017) 
включват законите за риболова с въдица в сладководни 
води на остров Ман. 
 

Въдичарите трябва да се уверят, че са напълно запознати 
със съответните правила и наредби преди да отидат на 
риболов. 
 

Пълният набор от Наредби може да се намери на 
правителствения уебсайт на остров Ман:-  
  

www.gov.im/legislationpolicy 
 

Моля, риболувайте разумно:-  
 

Всички въдичари в сладководни води ТРЯБВА да 
притежават валидно разрешително преди да отидат 
на риболов, било то риболов край река, 
водохранилище или спокойни води (обществена или 
частна собсвеност). 
 

Когато отивате на риболов Ви съветваме заедно с 
Вашето разрешително да носите и друг документ за 

самоличност. 
 

Разрешителното позволява на въдичаря да ползва 
само една въдица и влакно и не е позволено да 
притежава повече от един от който и да е вид 
разрешително. 
 

Получете разрешение от поземления собственик/ 
обитател преди да започнете риболова край реки и 
частни тихи води. За някои речни райони се 
предполага, че има дадено разрешение; за 
подробности вижте уебсайта на DEFA Inland Fisheries 

или наръчника Isle of Man Angling Guide. 

С изключение на Сезонните разрешителни за 
концесионно водохранилище, всички други се 
предлагат на  www.gov.im/onlineservices.  

Bulgarian 

mailto:fisheries@gov
http://www.gov/


РАЗРЕШИТЕЛНИ 
Предлагат се 4 вида разрешителни:-  
 

 Разрешително за водохранилище (Reservoir licence) — 
риболов на пъстърва и дъгова пъстърва в 6 конкретни 

водохранилища и в частни и търговски риболовни 
райони. 

 Разрешително за концесионно водохранилище 
(Concessionary reservoir licence) — риболов на пъстърва 
и дъгова пъстърва в 6 конкретни водохранилища. 

 Разрешително за други води (Other Waters licence) — 
риболов на сьомга, пъстърва, мигрираща пъстърва, 
дъгова пъстърва и змиорки във води, различни от 6-те 
водохранилища или риболовни райони за риба, 
различна от сьомга и пъстърва. 

 Разрешително за риба, различна от сьомга и пъстърва 

(Coarse Fish licence) — риболов на сладководна риба, 
различна от сьомга и пъстърва, мигрираща пъстърва, 
пъстърва, дъгова пъстърва и змиорки в частен или 
търговски риболовен район и при язовира Eairy. 

 

Разрешителните за концесионно водохранилище се 
предлагат за пенсионери по възраст и въдичари с 
увреждания, като важат определени критерии. Тези 
разрешителни могат да се закупят от офисите на DEFA в 
Сейнт Джонс, центъра на Морския терминал в Дъглас или 
от пощенските офиси (не в интернет). 
 

Сезонните, седмични и дневни разрешителни се предлагат 
за водохранилища и други води. Разрешителните за 
концесионни водохранилища и за риба, различна от 
сьомга и пъстърва, се предлагат само за сезон. 
Разрешителните за деца са безплатни за деца под 14 
Годишна възраст. Тe са валидни само до 14-ия рожден 
ден на детето.    Разрешителните за младежта (‘young 
persons’) се предлагат за лица под 19 години. Тe са 
валидни само до 19-ти рожден ден. 
 

СЕЗОНИ 

Улов на сьомга и мигрираща пъстърва—1 април до 

31 октомври включително. 
 

Улов на кафява и дъгова пъстърва във водохранилища 
или частни и търговски риболовни райони—10 март до 
31 януари включително. 
 

Улов на кафява и дъгова пъстърва в други води, 
различни от водохранилища или частни/ търговски 
риболовни райони—1 април до 30 септември 
включително. 
 

Улов на змиорки във всякакви води—1 април до 30 
септември включително (само улов и пускане). 
 

Улов на риба, различна от сьомга и пъстърва— за 

този вид риба няма закрит сезон, но собственикът на 
риболовния район може да въведе закрит сезон по свое 
усмотрение. 

РИБОЛОВ С ВЪДИЦА ВЪВ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
6-те водохранилища са; Clypse, Cringle, Kerrowdhoo, 
Ballure, Sulby и West Baldwin. 
Риболовът с въдица край водохранилище е разрешен от 6.00ч 
сутринта или от изгрев, което е по-късното и 30 минути след 
залез, или до 10.30ч вечерта, което е по-ранното. Моля, 
имайте предвид: 
(a) Общата максимална тежест на изхвърляне на 

терминалните такъми за водохранилищата е 15 грама. 

(b) Водохранилищата Clypse и Kerrowdhoo са само за 
традиционен риболов с изкуствена муха. 

(c) При водохранилищата трябва да се ползват само 
единични куки без контра/с премачкана контра, при 
риболов с плаваща муха или плаваща примамка под 
повърхността на потъващо влакно. 

(d) Потъващо влакно е всяко влакно, което е под водната 
повърхност, с изключение на крайния типет, прикрепен 
към традиционен плаващ шнур. 

(e) Лимитът на дневния улов е 4 риби от март до октомври 

включително. 

(f) Лимитът на дневния улов е 2 риби от ноември до януари 
включително. 

(g) Притежателите на Разрешително за концесионно 
водохранилище имат лимит на дневния улов от 2 риби за 
целия сезон. 

(h) Гумени червеи или подобни изкуствени примамки са 
забранени за всички водохранилища. 

(i) Жива стръв, червеи, смляна стръв, органични продукти и 
примамки с аромат са забранени при 6-те 
водохранилища. 

(j) Куките без контра/с премачкана контра трябва да се 
ползват при всички водохранилища при риболов между 
ноември и януари включително. 

На язовир Eairy и Block Eary могат да риболуват въдичари, 
които притежават Разрешително за други води. 
На язовир Eairy може да се лови риба, различна от сьомга и 

пъстърва, от въдичари, които притежават такова 
Разрешително за риба, различна от сьомга и пъстърва. 

РИБОЛОВ С ВЪДИЦА В РЕКА 
(a) Лимитът на дневния улов е 3 риби, от които само 1 може 

да бъде сьомга или морска пъстърва. 

(b) Риболовът трябва да спре веднага след улавянето и 
задържането на сьомга или морска  пъстърва. 

(c) Общата максимална тежест на изхвърляне на 

терминалните такъми при реки е 20 грама. 

(d) Само СЕЗОННИТЕ Разрешителни за други води са 
валидни за риболов през месец октомври. 

(e) Въдичарите не могат да ползват каквито и да е видове 

раци като стръв. 

(f) Въдичарите не могат да ползва хайвера на който и да е 

рибен вид като стръв. 

УЛОВ НА РИБА, РАЗЛИЧНА ОТ СЬОМГА И ПЪСТЪРВА 

Уловът на риба, различна от сьомга и пъстърва,  се 
разрешава в частни и търговски риболовни райони и 
при язовир Eairy. 
 

Уловът на риба, различна от сьомга и пъстърва, е само 
улов и пускане—рибата може да бъде временно 
държана в живарник, но трябва да бъде върната жива 
във водата, в която е уловена. 
 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 Якостта на опъна на влакното не трябва да надвишава 

4.5кг / 10фунта. 
 Куките не трябва да надхвърлят размер 6 с 

максимална широчина от 9мм. 
 Може да се ползва всякакъв вид поплавък, стига да не 

надхвърля определената обща максимална тежест на 
изхвърляне. 

 Няма ограничения за дължината на спинерите и  
изкуствените примамки. 

 Не могат да се ползват много на брой куки освен 
когато: 

i) жилото на куката с един или повече дропера се 
ползва само за риболов с изкуствена муха. 

ii) спинерът се ползва само са спининг. 
 Не са позволени повече от три жила на кука. 
 Рибата, която не е закачена за устата, трябва 

незабавно да се върне обратно във водата. 
 Въдичарите трябва да носят кеп, който да се ползва 

за изваждане на рибата от водата. 
 Всички змиорки трябва да се върнат живи веднага след 

улавянето им. 
 Риболовът трябва да се прекрати след като лимитът 

на дневния улов бъде уловен и задържан; не 
продължавайте да улавяте и пускате. 

 Въдиците не трябва да се оставят без наблюдение със 
стръв или куки във водата; риболовците трябва са 
способни да контролират своята въдица във всеки 
един момент. 

 Забранени са оловни тежести над 0.6 грама, освен ако 
не са вградени в структурата на плаващия фидер, 
самоповдигащата се плувка или изкуствената 
примамка. 

 Неоловните тежести са разрешени, стига да отговарят 
на правилата за максимална тежест на изхвърляне. 

 Незаконно е да се продава, предлага или излага за 
продажба сьомга, морска пъстърва, пъстърва, дъгова 
пъстърва, змиорки или друга риба на въдица и 
влакно. Това включва бартера или размяната на риба 
за стоки или услуги. 

 Кеповете и живарниците трябва да са направени от 
мрежест материал без възли. 

 Риболовът със стръв трябва да е само с една кука. 


