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Добър вечер! Първо, поздравления за добрия улов!
Благодаря.
Може ли да ви помоля да се представите?
Веселин Василев се казвам.
От къде сте?
От града, от Силистра.
На колко сте години?
На 48.
И професионално се занимавате с рибарство?
От 25 години само с това, абсолютно нищо друго, само с риболов, промишлен риболов
- те тъй го водят. Той колко е промишлен, ама...Вади се едно добро препитание. От
година на година все по-зле става - в смисъл, че риба трудно се улавя. Почваме ние да
я надхитряваме - по- фини мрежи, измисляме различни истории, за да можем да я
хващаме. Тя и самата риба захитрява, дето става малко, ами и тя захитрява.
Как захитрява?
Например, давам пример с толстолобите - навремето като се бяха показали, преди 1012 години едни толстолоби - по три, четири, пет килограма - завря Дунава от
толстолоб, и се хващаше с много дебели мрежи, нямаше проблем. Обаче после самата
риба виждаш, как слагаме ние все по- фини мрежи, найлонови, тънки, преди влизаше
в дебелата мрежа без проблем, не че е била като количество голяма... Ще кажеш, че
самата риба захитрява. После започна да влиза в по-тънките мрежи, ако има начин - с
ръце да я ловиш - толкова фини мрежи слагаме... И заради туй казвам, че захитрява
самата риба. Виждаш я как чука, чука по мрежата, връща се и си заминава. Дето
казват, че риба на вървяла назад - върви! Научи се и тя.
А може ли да си изкарва човек хляба с рибарство?
Вече все по-трудно става, не че не се вади, но преди беше добър доходът, който се
вадеше - казвам преди 20-25 години. Понамаля се доходът, но то вече станахме много
рибари - и туй го има. Има пък много, дето се отказаха - възрастни. Млади нямаме -
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става дума, че ние сме едни от най-младите. След мен тук на тази лодкостоянка еднодве момчета, дето дойдоха с една-две години по-малки от мен - фактически няма
млади, няма мераклии за тази работа, защото то и хамалогията е голяма, повечето
разчиташ на късмет.
От какво зависи късметът?
Ами пак ви казвам, трябва инструментът - много е важно да е хубав инструментът, да
не се закъснява сезонно. Например всяка година излиза някакъв нов вид мрежа гледаш да вземеш от нея. Платовете, от които са нашите мрежи - гледаме нещо потъй...
От кого сте се учили на занаят?
Ами дядо ми беше рибарин, баща ми и той, и покрай тях по малко, по малко се
закрастих. От малък у лодките и ...
Все на тази лодкостоянка ли сте?
Да, да, тук. Ходил съм и нагоре да риболувам, но повечето съм постоянно тук. Рядко
тъй, като на турнета отивам на прехвалени - там имало повече риба, отиваме понагоре да хвърляме, защото по-надолу няма как, тука вече е Румъния и.
От малък ли сте на Дунава?
Да, да. Да не казвам голяма дума, шест-седемгодишен, и покрай дядо ми - влизам в
лодката и оттам може би е станало и закрастването.
Каква е разликата между преди и сега в уловите?
О-о, много голяма. Туй е най-безрибната река в цял свят, за големината си е найбезрибната река.
Защо?
Не знам. Хем сега спряха и заводи, няма го това производство. Навремето тука имаше
една маслобойна лашкаше сода каустик, водата ставаше бяла и рибата там навряна,
вреше от риба. Казваха - химически заводи вътре слагаха... Сега няма, особено в
България такива истории няма. Обаче няма популация на рибата. На моменти се
появява, но не знаем откъде идва тази риба, после изчезва. А пък особено в тази
ниската вода, ако дойдете сутрин тука, тука завира все едно е развъдник. Направо ври
рибата, ври. Там, дето е този катер, сутрин направо завира. По туй време на
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развиделяване, към шест - шест и нещо, направо ври Дунава, ще кажеш, че е като
развъдник.
Значи има риба?
Има, но това е някаква дребна рибка, дето се надяваме да порасне след време и да я
хващаме. Но иначе, нали ви казвам - за големината си това е най безрибната река в
цял свят - в туй съм се убедил.
Като бяхте малък не сте били с такава лодка?
Не, не, дървена лодка, тя скоро я дадохме за саксия да я правят с цветя в някакво
заведение. Пък сега се измодерничихме с пластмасови лодки. По-лесна е
поддръжката. Дървени какво останаха - три-четири лодки дали има.
Откъде си купуват хората лодките?
Лодките - Тутракан има там “Лодкостроител” - Тутракан, и от там.
И каква е разликата между дървените и пластмасовите?
Дървената по-стабилна казват, че стояла на вятъра, по-стабилна на вълни, обаче
пластмасовата пък е по-лесна поддръжката. То, като има вятър, и с дървена лодка пак
няма да излезеш. Пластмасата си е пластмаса - дърпаш я и забравяш, може с години
да стои на брега, няма проблем. Пък дървената, като я оставиш два-три дена на брега
и се разсъхва, защото те са бланкосани дъски, размества се и потъва.
Винаги ли сте ползвали мотори?
Ами! Допреди десетина години на гребла, само на гребла. Двама-трима имаше носеха
руски двигатели, имаше едни Ветероци и Вихъри, двама-трима имаха такива. Всичко
на гребла беше и само дървени лодки, две-три ли имаше пластмасови. Всичко на
гребла риболуваше.
Когато са на гребла, колко души трябват, за да риболуват?
По принцип са двама, двама си риболуват, но напоследък се измодерничихме и
повечето риболуват сами. Особено с тез, пластмасовите лодки, сам можеш да си
риболуваш. Особено като е ниска водата - сега няма силно течение, няма такива
опасности. А иначе е желателно да са двама човека. Даже румънците, интересно - те
по закон доскоро бяха по трима, задължаваше ги закона трима да влизат в лодка - да
има един свидетел, ако стане нещо, ако се сбият вътре и се върне само един - да има

www.interregrobg.eu

един свидетел. Така се майтапехме с тях, не знам дали е вярно...Тях ги задължаваха
по трима, гледам напоследък по двама риболуват.
Колко риба може една такава лодка да понесе най-много?
Имало е моменти с големи количества. Големи-големи - 200 300 килограма да се
хващат, но имало много редки случаи такива, и то такива пасажни, особено ако се
хване някой толстолоб. Нагоре - правят се дни гонки, опъват се едни специални
мрежи - и се правят се гонки, и там с тоновете, не можеш да събереш рибата.
Какво значи гонка?
Гонка - загражда се определено място, ей тъй като този затон, заграждат се няколко
мрежи и почва да се блъска, и тази риба няма къде отиде, заградена е там и влиза в
мрежите. Там я вадеха с тоновете. Но това беше пак десетина-петнайсет години няма вече такова нещо.
Затон? Сега сме на затон?
Не, тука ей тъй като лиманче - това исках да кажа.
Кой ви е най-големия улов на вас?
Като количество или като големина?
И двете.
Количество - да кажем 150-200 кг толстолоб съм хващал на едно-две хвърления. Пък
иначе за големина нямам големи риби хванати - тъй сомчета, няколко сома по 30-40
килограма, пет-шест, на ръка се броят. Докато имам колеги, дето са хващали моруни
навремето. Ей тука има хващани две-три моруни, откакто риболувам аз. По принцип
нагоре хващаха. Тя е забранена фактически есетрова риба. Аз нямам, такива големи
екземпляри нямам хващани - повече от 40 кг, един сом 42-43 кг и такива по
трийсетина килограма седем-осем риби.
А като сте бил малък, имате ли спомени за големи риби?
О, тогава беше нещо страшно. Тогава есетрова риба особено, бил съм свидетел - с
дядо ми съм бил в лодка, ей тука долу, точно дето е сега в момента ферибота, дето се
разминават - 12 пъструги няма да забравя - по 7-8 кг есетрови риби, 12 пъструги, едно
есетро15-20 кг и една чига. Рибарите ходеха лятно време с ботуши, по бански - то
бански, не знам дали е било, но са задължително с ботуши, защото есетрови риби има

www.interregrobg.eu

и като влязат вътре, те са с копчета, и като се разшава и сече краката, реже им
краката, защото то нали беснее животното, и като се улучат по няколко такива риби...
Те заради туй са се майтапили, слагат ботуши, щото иначе краката им на много хора с белези, реже краката направо.
Тука в Силистра имало ли е държавен риболов?
Да, да, Държавен риболов тука Ветрен, Татарица - то на тези трите места: Айдемир,
Татрица и Ветрен - тези са регистрирани лодкостоянки. Само тук и на Ветрен са по
кадастър ли, как го водят, тези са регистрирани - само две лодкостоянки - тука и на
Ветрен, даже на Айдемир не съм сигурен. Държавен риболов си имаше, навремето
дядо ми беше към Държавен риболов, даваха им по планове мрежи и им изкупуваха и
рибата. Докато сега в Тутракан има три борси, в Силистра една борса няма, няма къде
да си дадем рибата. Тя, рибата, криза не знае. Ще хванем риба, нямаме какво да я
правим. Заради туй предпочиташ, като я хванеш, или с рядка мрежа да я хващаш, да
хванеш някоя екземпляр, или като я хванем, я пускаме. Ей туй момче, дето е тук
отзад, той не смее да се покаже, миналата година хваща, хваща, пълни живилника,
кат няма клиенти, изсипва живилника. По-добре да си заминава рибата, какво да я
прави. Тя, рибата, криза не знае, ама хората като нямат пари да я купят, по-добре я
пусни да живее, пък каквото стане. После - живот и здраве, ще си я хванеш пак.
Къде живеехте в детството си?
Тука до Дунава, ей точно зад този блок. Даже пак близко в момента живея, къща
имаме зад тоз блок, буквално на реката.
Как минаваха летата?
Еми, тука, тука на реката. Завиждах на тези малките, дето имаха село, защото
родителите ми са преселници от Румъния, и тука в града - баби и дядовци. И завиждах
- не мога да отида на село, защото нямам село, нямам къде да отида.
Как се научихте да ловите риба?
Нали ви казвам - покрай дядо ми, една въдичка на брега, „Айде ела, моето момче, в
лодката”, напред-назад, чисти клечки от мрежите, и то се закарастваш. И след
казармата пробвах тук-таме, нямаше препитание и полека, полека, айде пак на
Дунава. Времето мина, 25-26 години вече съм на Дунава, само с туй, абсолютно с
нищо друго не съм се занимавал.
Кой е по-големия майсторлък мрежите или въдиците?
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Въдиците си е специфично, аз на въдици никога не съм риболувал. Ходил съм да
помагам на такива въдичари, става дума не за въдица от брега, ами за промишления
риболов, става дума за такива въдици. Там е по-тарикатлък, защото трябва да търсиш
места, стръв, според мене...Докато тука този направил такава мрежа, хваща - отиваш
купуваш същата, правиш. Сега поне има всичко. Преди връзки пускахме в Гърция да
идват музиканти и разни други, дето работиха в Гърция, първите години на
демокрацията, те носеха мрежи. Нямаше откъде да купиш мрежи. Пък сега има
всичко, поръчваш, носят и по интернет, насам-натам, няма проблеми изобщо.
Гръцките не са ли морски мрежи?
Морския, ама за тука си ги пасваме. Там са същите платове само че ние по друг начин
ги правим.
Тоест, идва само плата?
Да, и ние вече си ги докрояваме. Пък навремето дядо ми, няма да забравя, цяла зима
се плете една мрежичка 60-70 метра, да дойде да хвърли. И като мине един чукан, и
като му я подбере и от труда му за цяла зима - туй оченце, ей таквоз оченце, да я
плетеш на сто и височина и на 200 метра дължина, смятай каква хамалогия е. Сега
отиваш, плащаш и не са и скъпи.
Той е бил майстор дядо ви?
Няма как, то се принуждаваш - плетеш на ръка и напролет почваш с нея, и като мине
едно дърво, дето не го виждаш, по дъното се търкаля, и замина мрежата, трудът за
цяла зима заминава.
Кой сезон за коя риба е подходящ?
Зависи. Сега, ние най-вече разчитаме на карагьоза пролетно време, обаче не всяка
година влиза - това е лошото. Иначе е хубава риба, платена е. Тази година например,
скумрията вървеше на 10 лв. (ние тъй й викаме - „дунавска скумрия” на карагьоза),
вървеше си на 10 лв. Показа се за седмица-две, който уцели в момента, хвана. А иначе
тази дребната, чироза дето е, вървеше на 7 лв. И тя е хубава, защото и цената й е
хубава и се варят бързи пари, но е за кратко време.
Всъщност карагьоза ли е тази риба, от която най-може...?
Най-вече от нея. Преди разчитахме пролетно време и на толстолоб, обаче този
толстолоб изчезна нещо, загуби се. Има го, ама по румънския бряг, по-дълбок е
румънският бряг, там из чуканите, по-спокойно е, няма движение и там се намира на
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пасажи. Там, който му стиска от нашите, да отиде там... Обаче напоследък,
румънците като хванат някого, го връщат пеша. Преди, като го хванаха, лежи в
Румъния два-три дена, там в заставите техните, и го връщаха с лодката. Пък сега
веднага те връщат, обаче без лодката. И едно оборудване сега в момента е 5-6 хиляди
лева. Не е много, погледнато реално, ама ти връзват ръцете, „връщат те в първи
клас”. Прави наново мрежи, купувай двигател, лодка...И не знам! С тез румънци,
откакто влязохме в Европейския съюз, много се изостриха работите. Преди сякаш полиберте бяха. И то ние не се занимаваме с нищо. Някой път те хващат на 150-200
метра от техния бряг и върви доказвай, че не си бил на техния бряг.
Това граничната им полиция ли е, или нещо по-различно?
Точно граничната им полиция. Нашите - вдигат ръце и туй и то. Имам един приятел
вече втора лодка му взимат и там и дела му завеждат и не знае за какво става дума.
Вика: „Трети път, ако ме хванат, сигурно ще лежа”, защото не знае - не те уведомяват
какво ти се води - дело-мело, да не говорим, че ти се конфискува всичко. Струва ми
се, че няма кой да ни защитава нашите интереси. То някакво с споразумение между
техните гранични и нашите - нещо да се направи, да не ни притесняват. Те виждат, че
сме рибари, не се занимаваме с контрабанда. На вашия колега разправях - скоро
имаше един тука, на жегите дойде с раницата, потенциален имигрант си е - то си личи
- той с шуба лятно време, ние по къси гащи, той с шубата дошъл тука. Предлага 10001500 евро някой да го прекара оттатък. Обадихме се там, дойдоха, провериха го. Той
за България си бил легален човекът, ама иска да заминава, имал виза за Германия,
ама нашите не го пускат - такива проблеми. Утре ще бутне лодката, ще се прехвърли
оттатък, ще пусне лодката, румънците ще я приберат и пак тебе те изкарват виновен.
Те са такива сладки пари, ама няма кой тука да го направи. Защото все едно, мен да
ме хванат да изкарам някого навънка, да ме хванат, после нали колегите няма да
оставят тука на мира. Защото ще ни забранят да риболуваме и...
Бяхме заговорили за рибите, казахте ми карагьоз, толстолоб...
Карагьоз, толстолоб - основно на тези риби пролетно време се разчита, през
останалото време се появява сом, мряна, ама туй вече...
За шаран никой не казва?
Имаше ей сега миналата година, края на лятото, се показаха едни хубави шарани 7-8,
10-15 кг, от някъде излязоха. Тази година се показаха за една-две седмици пак тука
есента, началото, едни шаранчета по две кила, две кила и половина. Ама това на
моменти се появяват. Основното - пролетно време на карагьоза се разчита и
толстолоб, ако е висока водата, ако се залеят върбите, изглежда го предизвика нещо
да излезе, да се покаже. Иначе на румънския бряг го има толстолоба, тука го няма.
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Дребните рибки как се казват тука?
В смисъл? Тя всяка рибка...
Облез?
А, облец, облец му викаме, оклей, иначе му викат. Сутринта ако дойдете, ще видите
тука има едни колеги, ей с тези лодки, сутринта по 15-20 килограма хващат и се чудят
какво да я правят .
Има ли риби, които, когато са възрастни, се казват по един начин, а когато са
същите малки по друг начин?
Не, при нас няма. На морето ги има много такива, почти всичките им видове са тъй като са малки, някакво друго име имат, като пораснат друго, ама тука не. На мряната
например, като е дребна, й викаме фъцка, тъй си го знаем - фъцка.
Значи все нещо има?
Да, има, има, тъй като се замисля - да.
Как сте празнували Никулден като малък, имате ли детски спомени?
Тук се събираха, правеха се банкети - рибарски истории, чорби разни се правеха,
чувените се изкарват. Тогава бяха по-задружни, сега Никулден - тоз се дръпнал във
фургона, другият се дръпнал във фургона ...Не е онази веселия, която е била.
Тука колко лодки обикновено има?
Към трийсетина сигурно има. Не съм ги броил, но които са на вода, всичките
хвърлят. Които са по-нагоре, има там из храсталаците, те са зазимили, или не са
идвали - хората работят някъде. Иначе, тези, дето са на вода, всичките риболуват.
А освен вас, други професионални рибари, както ги наричате, има ли в Силистра?
Има, има, тука при нас има десетина-дванадесет човека има само от това се
издържат. Такива, дето ходят на работа, изобщо не ги слагам. Това са десетдванадесет човека, дето - и пенсионерите не ги слагам, но има10-12 човека долу-горе
на моята възраст, които само с това се занимават.
Съпругата ви добър другар ли е в риболова?
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Да, тя идва, до миналата година си риболуваше с мене. Сега идва само да ми помага,
за компания повечето. Тя даже ми прави мрежите вкъщи, тя си ми ги поддържа,
кърпи ми ги, връзва ми мрежи, изобщо няма проблем. Неволята учи.
Има ли тайни за успеха?
Ами, какво да ви кажа?
Ако срещнеш някого, ако не го срещнеш?
Казват котка черна, ако пресечала, не знам си какво...Ами аз имам две черни котки
вкъщи, те всеки ден ежедневно минават пред мен, зад мен, сякаш не ми е правило
впечатление за такива работи.
Как се спогаждате тука с птиците, с кормораните?
Кормораните, днеска два часа по-рано да бяхте дошли, тука беше черно - набарали са
изглежда тез дребните рибки, дето ви казвам, че сутринта ври от тез дребните рибки беше черно тука от корморани. И зад тях вървят пеликаните. Първо корморанът влиза,
далдисва, каквото може да глътне - гълта, обаче, ако е едра риба, я чука, едрата риба
излиза отгоре и пеликанът отива (защото корморанът не може да я гълта) и наготово я
гълта горе. Защото пеликанът не далдисва, докато корморанът слиза надолу 10-15
метра, чука риба, обаче не подбира - ако стане да я глътне, я гълта. Другата я чука по
хрилете и тя изплува, и пеликанът наготово чака. Тука имаше 20-30 пеликана днеска
и стотици корморани. Явно са набарали тези дребните рибки и няма отвъждане. Горе в
Германия, нали в Червената книга са писани, обаче ги гонят с ултразвук и са ги
изгонили. А тука малко нагоре, където сте ходили на Татарица, малко по-нагоре има
едни острови - от изпражненията островът е все едно - атомната бомба - дърветата са
изгнили. Дето гнездят тези корморани, направо островът е унищожен, все едно атомна
бомба е паднала. Голяма напаст! Германците ги писали в Червената книга, ама
намерили вариант да ги изгонят с някакви сигнализации, ултразвуци...Ама тука е
ужас. Особено зимно време, ако дойдете, е нещо страшно.
Тука видяхме патици някакви?
Имаше, то даже тука при нас, ние ги хранехме, с хляб от вкъщи си носехме. Обаче
измряха за пет-шест години. Останаха четири-пет, ние питомни си ги водим, защото са
покрай нас, и покрай тях се навъдиха други - дали е от тяхна популация, какво е що е не знам.
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Какво е да си на границата? Тук е Силистра, там е Кълъраш...Понеже говорихме за
румънските рибари...Ако нямаше граница?
Не знам. Ако нямаше граница, този остров, ако беше български, щеше да бъде
застроен от вили, само от тузари не може да се отървеш. Нямаше как да не стане тази
работа. Иначе, с румънските рибари нямаме проблеми. С граничните - от време на
време, и то най-вече тези фериботи, защото ние наистина им отиваме на пътя. Ама
няма как, къде да хвърляме?! От тук надолу може да се хвърля. Тука нагоре
навремето е имало мост през войната и са секли котвите направо вътре - пуснати в
Дунава. Имало е понтонен мост през войната - чак камиони са вадили тука, танкове.
Точно този ъгъл нагоре е направо гробница от железа. И фактически оттук надолу е
чисто дъното до долу. И ние тъй или иначе отиваме на пътя на румънците и сега
фериботите ги дразни и те нас дразнят. И като се обадят на граничните, почват
проблемите. Оттам ни се създават проблемите. Иначе е много хубава тона тука, много
хубава риба дава. При наличие на този шум, дето постоянно фериботи минават, и
хващаш риба, смятай, ако ги няма тези фериботи, каква риба ще има. Самото място е
много хубаво. Нагаждаме се според обстановката вече.
Мислили ли сте си да се занимавате с нещо друго, освен с риба?
Сякаш не виждам... Само се моля да не го забранят риболова, защото казват - чуват се
разни слухове, дали е вярно - че, ако влезем в Шенген, изцяло щял да бъде забранен
промишления риболов. Тогава вече ще мисля за някакво препитание. Но дано да не
стане.
Да попитам - от дядо си сигурно сте виждали различните видове мрежи. Знаете ли
от едно време различни имена за различните видове мрежи за различните риби?
Има фаци, дъна. Зависи - за облец има облецови, скумрийници, всякакви. Мрежата се
е казва според рибата. Имаше навремето например за карагьоза - скумрийница. Това
означава, че тази мрежа плува отгоре, не опира дъно, с големи тапи плува отгоре и
хваща само това, няма друга риба, рядко ще хванеш някоя друга рибка. Същата работа
и за облеца (оклея, дето му казвате) - вече според окото на мрежата, се хваща и
определения вид риба.
Румънските рибари или колегите се връщат?
Румънски рибари отгоре се прибират.
Има един голям много бърз.
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Това е глисер. Те ходят въдичари, много ходят румънци на глисери, много корита
имате имат те.
На какво?
Въдичари, корита имат - глисери имат много, излизат от канала, от румънския канал
долу, и ходят нагоре и за сом на кльонк ходят този сезон, шаран хващат. А пък там,
дето им свети тази мигалка, някой румънец е хвърлил мрежа там.
Там си е означил...
Шамандурата да му свети, да вижда.
Имат ли си имена тука местата?
Имат, имат, горе например, към островите - Чайтепе се знаят...
Чайтепе?
Чайтепе - тъй се казва острова. Тука Чаирмаала й викат - те повечето там са роми как да го кажа: роми ли, цигани ли.
Това две думи ли са - Чаир маала?
Да, да.
Маала е махалата?
Да, да. Там повечето са такива роми, роми ли как да кажа- цигани.
Роми рибари стават ли?
По принуда явно са станали, не знам, тъй си мисля. И те риболуват тука, те до тук,
някъде до нас. Имаме си определени зони, не се допускаме много. Не че като дойде,
ще му забраня да риболува тука, но гледаме...Защото ние си чистим мястото,
поддържаме си тука, като има чукани, викаме кораби, проволки, водолази - не дай си
Боже, да се наложи да слизат. От дълги години сме викали, но...
А сега вие защо чакате?
Чакам онази лодка да излезе, да се качи до горе и аз тогава да хвърля.
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Такъв е редът?
Да, редът е такъв. Защото няма смисъл веднага зад него да хвърлям, губи се ефектът.
Не може заедно да излезете?
Този, който е отзад, почти е вероятно да не хване нищо, защото този преди него
обира. Все едно, една стена пътува и ти зад него...
И затова той първо отива връща се?
И другия излиза. Ама то някой път, като се наредят десет-дванайсет лодки, и за деня
хвърляш един път, два пъти. Особено на тази ниската вода. Ама сега чисто и просто
няма риба и заради това няма и мераклии да хвърлят. Сутринта рано излизат 2-3 лодки
и до 9-10 часа всичко е приключило. И по надвечер, ей сега вече, идват и хвърлят
един-два пъти.
Какво образование имате?
Средно - иначе съм стругар, ама никога не съм практикувал. Машиностроене съм
завършил
Много ви благодаря!
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