Работна програма на Консултативен Съвет за Черно море
2016 – 2017
Общи насоки:
Основният фокус за работа през годината ще бъде :
• Прилагане на задължението за разтоварване в Черно море
• Анализ, оценка и прилагане на законодателството за:
-Равният достъп в икономическата зона за риболов на двете страни, преглед на
законодателството и решение за създаване на работна група от 4 души – по двама от всяка
страна – България и Румъния.
Калкан, улов и свързани с вида предизвикателства.
Бяла мида, улов на различните видове /вонгола/ и свързани с вида предизвикателства.
Достъп за риболов в защитени зони на двете страни членки.
Улов на рапан и свързани с вида предизвикателства.
Социалните условия в рибарския сектор на двете страни.
• Принос към преразглеждане на проблемите с новата екологична действителност в Черно
море море
Консултативният съвет за Черно море КСЧМ( BlSAC ) ще положи усилия, за да играе важна роля
в рамките на общата политика в областта на рибарството . Също така ще работи за създаване
на практики в новото регионално управление съгласно чл.18 от Основния регламент:
Регионално сътрудничество в областта на мерките за опазване.
КСЧМ ще се фокусира върху тези въпроси в рамките на планираните си срещи и ще цели
създаване на работни групи .
Ще поддържа тясно сътрудничество и ще работи със съответните организации(Комисия,
Европейския парламент, GFCM, Агенциите за контрол на риболова и аквакултурите, Научно
техническите комитети и Консултативните съвети към съответните ресорни министерства ,
Националните научни институти), както и съответните проекти и свързаните с техни дейности ,
до такава степен, до която човешките ресурси , време и бюджет позволи.
• Селективност в дънния риболова и изхвърлянията
Поставяне началото и сформиране на работни групи за проучване състоянието на по важните
видове- калкан, рапан и бяла мида. Селективност в риболова на калкан и бяла мида и
изпълнението на задължението за разтоварване ще стане ключов въпрос за КСЧМ. КСЧМ ще
бъде про- активен в прилагането на забраната за изхвърляне в Черно море. Ще работи за
установяване на тясно регионално сътрудничество с другите държави от Черноморският
басейн. Също така ще търси тясно сътрудничество с науката в съвместни проекти за свеждане
до минимум на изхвърлянето на риба и на технически подобрения на селективност .
• План за управление на видовото разнообразие
КСЧМ ще направи активен принос в тази насока, като проведе собствени срещи.
Членовете на КСЧМ заявяват желание да участват в научни конференции на регионално и на
европейско ниво и заедно с DG Mare и Европейския парламент да обсъждат задаването на
параметри за видовото разнообразие в годишен план. КСЧМ ще взема регулярно участие
както и ще работи за приемането на план за Черно море.
По време на годишната работна програма, КСЧМ ще постави основите за преразглеждане и
провеждане експеременти и проучвания на сегашното състояние от запас на калкан и
възможностите за риболов в краткосрочен и средносрочен план .
• Конференция : състоянието на околната среда в Черно море и неговото въздействие върху
риболова .

Тази конференция за 2016 -2017 все още е идеен проект ,така че до момента не е включена в
бюджета. Предполага се, че външното финансиране ще подкрепи тази конференция .
• Други теми и въпроси от значение за КСЧМ
Те могат да бъдат разгледани в рамките на съществуващите работни групи или може да бъде
обект на специална работна група / семинар :
о управление на рибарството в защитените морски зони / зони по Натура 2000
о по-нататъшна работа с екосистемите управление на рибарството
о прилагане на Рамковата директива за морската стратегия в Черно море
о управление на интегрираната морска употреба / морско пространствено планиране
о въпроси за контрол и инспекция във връзка с Регламента за контрол 1224/2009
Събиране на данни: действия и инициативи , които могат да допринесат за събирането на
данни по принцип .
о здраве и безопасност в сектора на рибарството
Срещи / дейности условно планирани и да бъдат предвидени в бюджета за :
1 Общо Събрание 1
2 Изпълнителен Комитет (ако може да си позволим 3)
3 Конференция/Семинар/по възможност 1/
4 Работни групи-3
Управленски срещи през годината ако е необходимо( приоритет на Изпълнителния комитет ако
е възможно)

