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Доклад за дейността на КСЧМ за 2020 г.
Вид среща

Дата

Място

Резултат от срещата

Работна група 1

20.02.2020

Хотел
Астор
Гардън,
Варна
България

Среща на
Управителен съвет
на КСЧМ

21.02.2020

Хотел
Астор
Гардън,
Варна,
България

На срещата присъстваха, в качеството си на гости и участници, доц. Проф. Виолин Райков, Институт по океанология,
Варна, проф. Симeон Николаев, д-р Антон Ойген и Паун Каталин от Институт за морски изследвания и развитие „Григор
Антипа“, Констанца.
Последва кратък преглед на препоръките, представени от КСЧМ, и отговорите, получени от ГД МОРЕ през 2019 г.
Проф. Симеон Николаев направи кратко представяне на работата на Институт „Григор Антипа“ по събирането на данни за
риболова в Черно море и се спря на три значими проекта в Румъния: първият се отнася до инфраструктурата по
черноморието , вторият за инфраструктурата по делтата на Дунав, а третият, воден от Министерството на земеделието –
за морските води. Важен е и проектът Blacksea4fish, по който за 2020 г. се планират експедиции за определяне на площите
от местообитанията на някои видове.
Проф. Николаев направи презентации на следните теми:
- Места за разтоварване , определени от румънските закони;
- „Селективност по отношение на риболовните уреди за дънен риболов.
Коментира се и темата как да бъде определен вида Рапана Веноса в Черно море – като инвазивен вид или вид, който
представлява икономически ресурс.
Предложено бе Общото събрание на КСЧМ да се проведе в Румъния, Констанца, на 18 и 19 март 2020 г., както е
определено в работната програма на КСЧМ за 2020 г., със следния дневен ред:
1. Откриване на срещата, избор на председател и лице, което да води протокола и преброител;
2. Одобряване на отчета за дейността за 2019 г .;
3. Одобряване на финансовия отчет за 2019 г .;
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ерентна
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4. Дискусии относно финансовото състояние на КСЧМ;
5. Определяне на темите за Кръглата маса през 2020 г .;
6. Разни;
Председателят представи доклада за дейността на сдружението за 2019 г., изготвен от секретариата на КСЧМ; докладът
беше поставен на гласуване дали да бъде представен на Общото събрание в тази форма за одобрение.
Г-жа Ивелина Баланова представи финансовия отчет за 2019 г. пред УС на КСЧМ. На срещата присъства г-н Юлиян
Гоцев, който беше изготвил одиторския доклад за Сдружението за 2019 г. Финансирането, получено от ГД „МАРЕ “ за
2019 г. Възлеза на 157 000 EUR, което е с 6100 EURO или 3% по-малко от финансирането за 2018 г. Най-голямото
намаляване на разходите е в графата за организиране на срещи. За 2019 г. КСЧМ не използва цялата получената
субсидия и 10 552 EURO трябва да бъдат възстановени на ЕК.
Г-жа Михаела Кандеа-Миря направи преглед на препоръките, изпратени през 2019 г. от КСЧМ , и получените отговори.
Миналата година бяха изпратени шест препоръки до страните-членки и ГД МАРЕ , както и писмо, отнасящо се до статута
на спомагателните лодки в Румъния. Препоръките са достъпни на уебсайта на Сдружението.
Беше решено заседанията за работни групи 3 и 4 първоначално планираните дати - 14 и 15 май - да бъдат преместени на
9 и 10 юни, тъй като те съвпадат с Европейския ден на морето и срещата на ГКРСМ в Кипър .
Реши се Кръглата маса да се организира в България на 17 септември 2020 г., а Работната група 5 към КСЧМ да бъде
пренасрочена от 29 септември на 18 септември в България, веднага след срещата на Кръглата маса.
От името на КСЧМ г-н Даниел Бухай присъства на срещата със следния дневен ред:
1. Актуално състояние
2. Годишен отчет на EFCA 2019
3. Единни програмни документи на EFCA: изпълнение на програма 2020 г. и проект на програма за 2021 г.
4. Ротация на представител на Консултативния съвет в Административния съвет на EFCA
5. Разни.
Първите 4 точки бяха представени от служителите на EFCA и в точка 5 всеки член представи кратка реч.
Г-н Бухай повдигна два въпроса:
1. Необходимостта от отпускане на задължението за разтоварване в нашия район съгласно Рег.1224 / 2009.
2. Необходимостта от изясняване / по-добро определение на „спомагателна риболовна лодка”, което в Румъния стана
важна тема.
Г-жа Михаела Миря присъства на срещата като представител на КСЧМ.

Цел на срещата на работната група е да се дискутират начините по които може да се подпомогне рибарския сектор в
условията на пандемия от COVID -19.
Г-н Йордан Господинов представи накратко текущата ситуация в България и по-специално положението на рибарския
сектор в страната и това какви последици имат за сектора предприетите мерки от правителството. Затварянето на
ресторанти и хотели се отразява на целия бранш и ограничава риболова, защото пазара драстично е свит, а някои от
рибарите нямат условия за замразяване и/или преработка и съхранение на стоката си. Що се отнася до рибата отглеждана
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като аквакултура, за сега този подсектор е в по-стабилно положение, защото отглеждането на риба е целогодишен процес,
но фермите за аквакултура на черна мида нямат пазар. По отношението на движението на хора – има зелена светлина за
пътуващите от бранша по работа, както и за движението на стоки в страната и за износ. Рибата и рибните продукти са
включени в списъка с основни храни за България.
Г-н Флорин Лукиан представи ситуацията в Румъния, сходна на тази в България с тази разлика, че случаите на заразени и
починали вследствие на корона вирус са повече. Правителството е наложило малко по-рестриктивни мерки и удължава
срока на извънредното положение до 13 май. От началото на обявяването на извънредното положение безработните в
страната са достигнали 1,5 млн. души. При проведен от негова страна разговори с Министерството на земеделието става
ясно, че за сега няма мерки за подпомагане на сектор - рибарство.
Г-н Стоян Котов от МЗХГ поясни, че двата пакета, които ЕК разработи последните седмици, представляват актуализация
на чл. 35 и чл. 57 по отношение на взаимно-спомагателните фондове. Вторият пакет от предложенията за промяна така
наречения 3+, предложи по-целенасочена подкрепа, като в момента този пакет предстои да бъде гласуван на заседание
на комисия Корепер (комисия от постоянните представители на всяка държава). Чрез дискусия със сектора и експерти от
МЗХГ се набляга на това кое е важно и приложимо за сектора в България – за съжаление първият пакет се оказва
неприложим за страната, но вторият може да се приложи и да се създадат нови мерки по програмата (ОПР), които да
подпомогнат сектора. Във втория пакет по отношение на мярката за временно прекратяване на риболова, чл.33 от
регламент 508, ситуацията с COVID 19 е предвидена във времевата рамка, която ЕК дава от 1 февруари до 31 декември
2020г. Така могат да бъдат посрещнати временни преустановявания на риболова в този период, като основно изискване
по отношение на тази мярка, за България е трудно да изпълни изискването за активност от минимум 120 риболовни дни за
последните две календарни години. Според първоначалните разчети на МЗХГ тази мярка може да засегне около стоте найактивни рибари в българския регистър, което като процент е малко. Това се обуславя от сезонността на българския
риболов. Независимо от малкия брой риболовни кораби, правителството има готовност след приемането на втория пакет
от мерки да подходи към модификация на програмата и включване на този член 33, който към момента не е наличен.
Другата важна модификация за България включва чл. 55 от регламент 508, където настоящия член за мерки свързани със
здравето се променя по начин, по който да може да предоставя компенсация на производителите на аквакултури за
намалено производство. Тези компенсации за намалено производство не биха задоволили личната потребност към
момента, защото е на лице по-скоро намаляване на продажбите и капитала. Непосредствените проблеми са свързани с
плащането на заплати, закупуване на консумативи, а не толкова с намаляване обема на продукцията от аквакултура.
Министерството търси начин да компенсира на време производителите, а не на по-късен етап, защото това би довело до
фалити на предприятия. Също така към втория пакет от мерки са внесени предложения за компенсиране на оборотния
капитал на малки и средни предприятия в преработвателния сектор.
Г-жа Михаела Миря присъства на срещата като представител на КСЧМ.

Целта на срещата бе да изясни на членовете на КСЧМ какви мерки са предприели държавите-членки за подпомагане на
рибарския сектор, предвид ситуацията с КОВИД 19.
Освен членовете на КСЧМ, на срещата присъстваха и представители на ЕК от DG Г-н Стилянос Митилодис - ръководител
на отдел Д2, г-жа Пинелопи Белеку звено Д 1, г-жа Моника Адамова и г-н Кристиан Бадиу звено Д 2. Г-н Георге Стефан
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държавен секретар на Министерството на земеделието на Румъния, г-н Стоян Котов директор Дирекция „Морско дело и
рибарство“ към МЗХГ, доц. Галин Николов директор на ИАРА Бургас, , от ANPA Констанца -г-н Аурел Максим, г-н Константин
Петров Координатор на регионалния офис на GFCM за Черно море.
Г-н Стоян Котов да коментира предприетите мерки от българската администрация в помощ на сектор „Рибарство“. Той
разясни, че преди около 2 месеца ЕК предлага пакет от мерки за справяне с COVID 19 пандемията. След приемането на
изменение на Регламент 508/2014 на ЕФМДР, МЗХГ вижда възможност за действие в три направления.
Първото направление е свързано с временно прекратяване на риболовната дейност- ЕФМДР чл. 33, като обект
на подпомагане могат да са тези риболовни кораби, които имат не по-малко от 120 риболовни дни за последните две
календарни години. На база на тези заложени критерии заложени в изменението на ЕФМДР, МЗХГ установява, че около
100 риболовни кораба могат да бъдат компенсирани за временното преустановяване на риболовната им дейност.
Следващата мярка е свързана с публичното здраве- - Член 55 от ЕФМДР и е предназначен за подкрепа на сектора
на аквакултурата за временно спиране, или намаляване на производството. Изчисляването на загубите на стопанства за
аквакултури се основава на намаление с най-малко 20% от оборота на месец (определен в условията на прилагане по
мярката) в сравнение със средната стойност на месечния оборот през 2019 г. или средноаритметичния оборот в месец
2019, 2018 и 2017. По тази мярка са идентифицирани 560 засегнати стопанства.
Третата мярка е свързана с преработвателните предприятия – ЕФМДР - чл.69 от втория пакет мерки на ЕК. Начина
на изчисление на засегнатите е идентичен на този на мярката за аквакултурите.
Г-н Георге Щефан поясни, че, в Румъния към момента се обсъжда размера на парите за всяка мярка и до 5 юни
Министерството очаква да получи предложения и коментари от страна на рибарските асоциации. Румъния идентифицира
сектора си за аквакултура като по-голям и по-важен от риболовния. В страната има 1000 ферми за аквакултура. Начина на
оценяване на мярката за подпомагане на аквакултурните стопанства ще е същия като този в България, но сравнението ще
се прави между периода от 16 март до 14 май 2020г. средноаритметично спрямо същия период за 2017, 2018 и 2019 г.
От името на КСЧМ на срещата присъстваха г-жа Елена Пенева, г-жа Михаела Кандеа-Миря и г-жа Ивелина Баланова. Бяха
обяснени новите правила за финансиране на КС и новите критерии за разпределение на средствата за консултативни
съвети. Според тях КСЧМ следва да получава до 200 000 EUR годишно.
Срещата беше свикана, за да се реши кога и къде да се проведе заседанието на ОС на КСЧМ и заседанията на РГ 3 и РГ
4. Управителният съвет реши, както следва:
• Работна група 3 - Прилагане на Рамковата директива за морската стратегия; главно D1, D3 - търговски риби и миди; D4 Насоки 4: Хранителни вериги; D10 - Морски отпадъци; трябва да се проведе на 7 юли, от 13:30 ч .;
• Работна група 4 - Състояние на риболова на рапан, перспективи, развитие на добива, съответни данни, пазари, техники
за събиране / риболов, случаен улов - трябва да се проведе на 8 юли, от 10:00 часа;
• Общото събрание - да се проведе на 9 и 10 юли, в съответствие с дневния ред, одобрен на предишното заседание на УС,
започващо в 13:30ч. на 9 юли.
Също така беше обсъдена ситуацията със събираемостта на членския внос, както и фактът, че поради пандемията COVID19 членовете на Сдружението изпитват затруднения при плащането на членския си внос.
От името на КСЧМ на срещата, организирана от ГД „Морско дело и околна среда“, присъстваха г-жа Михаела Кандеа-Миря
и г-н Мариан Пайу.
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Председател на работната група бе г-жа Михаела Кандеа-Мирея, която представи Рамковата директива за морската
стратегия.
Г-н Мариан Пайу представи темата: Подкрепа за прилагането на ДОУР в Черно море чрез създаване на регионална система
за наблюдение на китоподобните (D1) и мониторинг на шума (D11) за постигане на добро екологично състояние (GES).
Проектът е съфинансиран от Европейската комисия чрез ГД „Околна среда“ и е реализиран със сътрудничеството на 9
партньори от черноморските страни и секретариата на ACCOBAMS (Споразумение за опазване на черноморските
китоподобни [Средиземноморие и прилежащ Атлантически океан) със седалище Монако .
Членовете на КСЧМ взеха предвид препоръката, изготвена от Северозападния консултативен съвет за водите относно
прилагането на Директивата за пластмасата за еднократна употреба и оперативните аспекти на плана за събиране на
отпадъци.
Следва дискусия на решенията на ЕО за определяне на стандарти за кръговия дизайн на риболовните уреди. Идеята е
риболовните уреди да бъдат трайни, специално адаптирани към агресивните условия на морската среда.
Г-н Йордан Господинов направи презентация на тема: Риболова на рапан, калкан и черноморска бодлива акула, настояще
и перспективи. Возможности за риболов на кораби от ЕО и от трети страни в 12 милна зона, в 24 милна зона и след 24 мили
във водите на България и Румъния“. Представени бяха уловите на някои видове риби и черупчести с търговско значение,
като акцентът бе на уловите на рапан, черноморска акула и калкан.
Г-н Габриел Попеску от ANPA Румъния аналогично даде информация за уловите на рапан, като те за 2017г., 2018 г. и 2019
г. съответно са 9, 245 хил.т., 7,3 хил.т., 6,8 хил.т. Уловите на калкан за 2017г. са 43 т., за 2018г. – 57 т., за 2019 г. – 53 т.
Уловите на черноморска акула за 2017 г. са малко по-малко от 2т., за 2018 г. – 520 кг., за 2019 г. – 576 кг.
г-н Антон Антонов, изследовател с голям опит на при дънни хидробионти. Началото на появата на рапан в Черно море е
през 70-те години на миналия век. Разпространението му е невероятно бързо, като от 30 години, рапана се лови
промишлено. Това разпространение днес продължава и извън границите на Черно море, рапан вече се среща и в
Средиземно море край бреговете на Франция и Испания. Преминава през Атлантическия океан и се заселва край бреговете
на Бразилия и Аржентина, както и в залива Чесапийк в САЩ, където има кампания за прочистване на залива от рапана.
След като драстично е намаляла популацията на черна мида, рапанът започва да се храни с белите пясъчни миди, а когато
няма достатъчно храна той се храни със скариди. По настоящем размножаването на рапана е във всички размери, а преди
са се размножавали само големите екземпляри.
Доц. Виолин Райков: Рапанът се установява като върховен хищник и се размножава в огромни количества. В Черно море
той е намерил удобни хабитати и много жертви с които да се храни. Дълго се коментира дали е само инвазивен вид или е
ресурс, но трябва да се знае, че той създава и проблеми в рибарството. Очевидно е, че черната мида е намалила
популацията си до критичния минимум. Това се дължи както на рапана, така и на други замърсители. На въпросът дали
екосистемата в Черно море може да се върне към своето девствено състояние – отговорът е – не. Има редица
двучерупчести тотално изчезнали следствие на замърсяването, риболова и голямата маса на рапана. Доходите от улова
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на рапан са обречени на временност, защото в Черно море не съществуват толкова видове с които рапана да се храни и
неименуемо неговите запаси ще намалеят. Мнението на учените е по-скоро да се работи за развитие на аквакултури и то
не само на черна мида. В зоните по НАТУРА 2000 да се създадат микробиотопи където запасите на мида да се
възстановяват.
Дискусия относно черноморската акула се оформя следната идея за препоръка към ЕК:
Да се извърши пилотно изследване върху разпространението и поведението на черноморската бодлива акула;
Въз основа на направеното изследване да се предложат конкретни мерки към администрацията, за запазване на вида;
Въз основа на предложените мерки да се вземе решение за конкретни действия и то не само за България, а за цялото
Черно море.
Относно рапана: Докато има търговки интерес да се направи мащабно изследване инициирано от ЕК и ГКРСМ, което да
докаже състоянието на ресурса, експлоатационния запас и екологичната обстановка.
Що се отнася до калкана в Черно море – при този вид нещата са ясни: има наложени квоти, забранителни периоди и запасът
на ресурса е известен.
Представяне и приемане от ОС на доклада за дейността на КСЧМ за 2019 г., изготвен от секретариата.
Приемане на финансовия отчет на КСЧМ за 2019 г. чрез гласуване.
Следват дискусии относно финансовото състояние на КСЧМ. Изискана е финансова помощ от България и Румъния, но
българската страна отказа, а от румънската страна няма отговор.
Тази година КСЧМ изпитва големи трудности при събирането на членски внос. Причината е пандемията на COVID -19.
Положението в Румъния тази година е много тежко. Рибарският сектор няма да получи помощ от държавата, а цените на
изкупната продукция са с 30% надолу. За румънската държава приоритет е аквакултурата и рибарите в Черно море остават
на заден план.
Следват дискусии за това кога и къде да се проведе тази Кръгла маса. Ограничение е ситуацията с КОВИД 19 и неяснотите
около мерките, които държавите предприемат за движението на хора през граница. Реши се окончателната тема за
Кръглата маса: „ Пристанищни съоръжения – крайъгълен камък в устойчивото развитие на рибарството в Черно море“.
Членовете дискутираха дали да подкрепят Препоръката на Консултативен съвет за северозападните води относно
прилагането на Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба и оперативни аспекти на Плана за улавяне
на отпадъци. Гласува се ЗА нейната подкрепа.
Дискусия за работните групи, които КСЧМ трябва да свика до края на годината: това са работни групи 2, 5 и 6.
Организацията на работна група 2 беше отложена поради пандемията на COVID. А темата за НАТУРА 2000 е много важна
както за България, така и за Румъния.
От името на КСЧМ на срещата присъства г-жа Михаела Кандеа-Миря. Бе представена колекция от примери за добри
практики, както и някои предизвикателства в други части на ЕС.
Г-жа Михаела Кандеа Миря (Mihaela Candea -Mirea ) представи предишната работа на КСЧМ през 2019 г., както и извадки
от презентация на г-н Лоранс Кордие (Laurence Cordier) от - ГД „Морска политика“ - звено D4 изнесена на 10-10-2019:
„Преразглеждане на системата за контрол на рибарството на ЕС - Нови разпоредби относно проследимостта“. Като позначими могат да се отбележат следните промени в разпоредбите относно проследимостта:
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Изясняване на правилата относно партидите на продуктите от риболов и аквакултури -нов член 56а;
Връзка на конкретна партида рибни продукти с конкретно разтоварване от риболовен кораб на ЕС – издаване на
идентификационен номер на риболовно пътуване;
Дигитализация - информация за проследимост, записва се и се предава по електронен път;
Покриват се също вносни продукти и продукти от преработка;
Ясно определете обхвата на разпоредбите за проследимост;
Цифровизация на ННН улов и въвеждане на сертификат за улов (CATCH).
Обхватът на правилата за партидата и за информацията за проследяемостта се отнасят за прясна и замразена риба,
филета, суха, осолена, пушена риба, ракообразни и мекотели, а също така и за консервирани риби, ракообразни и
мекотели. Изключени от обхвата са брашно направено от месо от риба, ракообразни и мекотели, негодно за консумация от
човека, или за храна на животни, и водорасли.
Г-н Флорин Лукиан обясни, че и в Румъния се контролират предимно големите кораби – те са наблюдавани от Капитанията
и Гранична полиция. Един час преди кораба да влезе в пристанището за разтоварване, капитанът има задължение да се
обади на районния инспектор на НАРА. Но това изискване не се отнася за малките лодки.
Някои членове засегнаха темата за любителския риболов и количеството риба, което бързите лодки ловят. По
неофициални данни то може да достигне и до 100 кг на излет, което е ННН риболов. Обикновено тези лодки излизат в
късните часове на денонощието, като често се случва и да късат и унищожават рибарски мрежи. В същото време в закона
за рибарството и аквакултурата липсва текст, с който дейността на тези бързи лодки подлежи на контрол, защото те не са
в регистъра на риболовните съдове, защото не са такива. Тези скутери и бързи лодки се срещат и на 20 мили навътре в
морето. Тях трябва да ги следят националните агенции за риболов, но те нямат такъв капацитет.. Изказаха се и
поздравления относно извършената категоризацията на водата в Черно море в Румъния, като остава въпросът защо това
в България не се случва.
След дискусиите в работната група се очерта следната препоръка:
До МЗХГ на България за започване на процедура за доизграждане на лабораторията за изследване на биотоксини и другите
агенти съгласно Рег.853/04, оборудване и акредитация на всички методи съгласно регламента.
От м. март 2020 г. Румъния започва процедура по класифициране на водата и към днешна дата държавата вече има вече
определени 3 зони с клас „А“ .
Що се отнася до задължението за разтоварване е важна и общата препоръка, изготвена от ИАРА България и НАРА Румъния
и консултирана с КСЧМ, за приулова на калкан и голямата оцеляемост на уловените малки индивиди. Според научните
съвети, представени от ИРР – гр. Варна и Института „Григор Антипа“ -гр. Констанца, калканът има висока жизнеспособност,
след като индивидите се уловени в хрилни мрежи и при риболов с бийм трал. Въз основа на това твърдение двете агенции
препоръчват чрез дерогация на чл. 15.1 от Регламент 1380/2013, задължението за разтоварване на суша да не се прилага
за калкан при риболов с дънни хрилни мрежи и с тралове. Обосновката е че калканът в Черно море трябва да се лови само
с дънни хрилни мрежи. Минималният размер на окото е 400 мм, което изключва възможността за улов на маломерна риба.
Въпреки тази висока селективност на рибарските уреди, могат да бъдат уловени малък брой маломерни екземпляри.
Обичайната практика е мрежите да се проверяват на всеки 2-4 дни, да се събират рибите, а мрежата отново да се поставя
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във водата. Научното мнение е, че през този период калканът е все още жив и невредим, а в случай на връщането му на
свобода, шансовете му за оцеляването са много високи (около 90%).
Всички количества калкан се записват в риболовния дневник. Формата на дневника е в съответствие с приложение VI към
Регламент 404/2011 на ЕК. В съответствие с правилата на ОПОР изхвърлените количества риба и други водни организми
също се записват в дневника.
На срещата се дискутира и заповед на румънското министерство на земеделието и развитието на селските райони № 211
от 28.07.2020 г., относно организацията и функционирането на Регистъра на регистрираните купувачи от рибарския сектор
в Черно море, и че от 2021 г. първи купувач на риба, може да е само юридическо лице с данъчна регистрация в Румъния.
В рамките на Националната агенция за рибарство и аквакултури, НАРА [ANPA], се създава Регистър на Регистрираните
купувачи, който включва всички купувачи, получили издадено от НАРА Свидетелство за правоспособност, което се издава
безплатно. Свидетелство за правоспособност може да получи всяко лицензирано физическо лице /юридическо лице със
седалище и фискален идентификационен номер в Румъния.
Отново бе засегната темата с определянето на зоните по НАТУРА 2000 в България и Румъния, фактът че заемат
изключително голяма морска територия и те препокриват с традиционни рибарски полета.
Определяне на дата, място и дневен ред за провеждане на Общото събрание;
Определяне на броя и темите на работните групи през 2021 г. В работните групи през 2021 г. се задават по-общи теми,
докато фокус групите ще се занимават с по-специфични въпроси. Това се прави, за да се ориентира работата на КСЧМ към
по-добри резултати и по-точни препоръки.
Обсъждане и определяне на бюджета на КСЧМ , който за 2021 г. възлиза на общо 177 050 евро, като приходите от членски
внос за 2021 г. трябва да възлизат на 17 705 евро.
Дискусия относно работната програма на КСЧМ за 2021 г. и приемане й от УС. Представяне на финансовото състояние на
Сдружението към момента. Коментари от членовете на КСЧМ и дебати относно това какви санкции трябва да бъдат
наложени на сдружения, които не плащат членския си внос или го плащат частично.
На срещата присъства председателят на КСЧМ – г-н Йордан Господинов.
На срещата присъства г-жа Михаела Кандеа- Миря.
Подробности за конференцията и представители на високо ниво, които участваха, могат да бъдат намерени на:
http://www.fao.org/gfcm/news/detail/en/c/1322081/.
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срещата на ОС не можа да се проведе присъствено, в гр. Констанца, Румъния, така както бе планирано, заради наложените
противоепидемични мерки на румънската държава на 2 ноември 2020 г. и ограничаването на влизащите в страната
чужденци. Срещата се осъществи чрез видео връзка, като в офиса на КСЧМ гр. Варна се събра Секретариатът от българска
страна и двама от членовете на ОС.
Председателят на КСЧМ представи двете писма, изпратени от ГД „Морско дело и рибарство“ на ЕК до директорите на
ИАРА, България и ANPA Румъния, с искане за предоставяне на финансова помощ на КСЧМ.
Приемане на работната програма на Сдружението за 2021 година. Преразглеждане на процедурния правилник, обсъждане
на новите правила.
На втория ден на срещата присъства г-н Стефан Георге - държавен секретар на Министерството на земеделието на
Румъния, който обясни, че писмото за финансова подкрепа за КСЧМ е на разположение на министерството, което ще
предостави помощ за 2021г.
Дискусия за липсата на представителство на организация на дребно-мащабните рибари от Румъния в КСЧМ, като причина
бе изтъкнат високия размер на членския внос.
Оттеглянето на Асоциацията на търговците на рибни продукти - Томис, Румъния от членство в КСЧМ, като причина е
неплащането на членски внос в продължение на 2 години и неучастието им в заседанията на сдружението.
Дискусии относно заповед № 211/28.07.2020 на МЗРСР, Румъния относно организацията и функционирането на Регистъра
на регистрираните купувачи от риболовния сектор на Черно море. Тълкувайки тази заповед се стига до заключението, че
само търговец данъчно регистриран в Румъния може да закупува риба и рибно продукти на територията в страната, т.е ако
фирма от ЕС иска да закупи риба от Румъния и няма данъчна регистрация в страната , то тя няма да може. Създава се
противоречие, защото в заповедта се казва, че един център за първа продажба, трябва да купува от друг център за първа
продажба. Г-н Йордан Господинов изказа мнение, че явно има неразбиране в превода. В България всяка фирма от ЕС може
да закупи стока от център за първа продажба, тържище, борса, пазар или фабрика и няма нужда да си прави данъчна
регистрация в страната. В България има регистрирани купувачи, но това се отнася само за вътрешния пазар. Г-н Стефан
Георге поиска координати на съответния му по длъжност колега в България, за да се уточни точната и хармонизирана
политика на двете страни в съответствие с европейското законодателство. Двете държави-членки трябва да работят
заедно, така като стана с общата препоръка по отношение на калкана.
Приемане на бюджета на КСЧМ за 2021 г. и определяне на членския внос за 2021 г. За риболовните организации той
възлиза на 2065 EUR, а за НПО - 300 EUR.

Кръгла маса на
тема: “Пристанищни
съоръжения ключов фактор за
устойчивото
развитие на

5.11.2020
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КСЧМ заедно с неправителствената организация „Маре Нострум“ проведе кръгла маса със следния дневен ред:
10:30 - 10:45 – Регистрация на участниците;
10:45 - 11:00 – Встъпително слово – д-р Йордан Господинов, Председател на КСЧМ;
11:00 - 11:15 - Представяне на съществуващата инфраструктура за управление на отпадъците в пристанище Констанца,
Костел Станка, директор на Администрация на морските пристанища, Констанца;
11: 15-11: 30 - Общо представяне на проекта, Ангелика Паю, НПО Mаре Нострум;
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11: 30-11: 45 - Изоставени, изгубени или изхвърлени риболовни съоръжения, Джоел Базюк, заместник-директор на Global
Ghost Gear Initiative – презентация на запис;
11: 45-12.00 - Представяне на европейските задължения за управление на отпадъците, Михаела Миря , НПО Маре
Нострум;
12:00 - 12:15 – Представяне на инициативите предприети до сега от КСЧМ по темата за морските отпадъци – г-н Йордан
Господинов, Председател на КСЧМ.
12:15 – 12:45 - Предизвикателства и нужди – дискусия..
Целта на тази кръгла маса бе да идентифицира начини за ефективно управление на отпадъците от риболовни дейности.
Тя също така има за цел да повиши осведомеността при решаването на този проблем, както и да промени практиките, като
покаже решения за изхвърляне на морски отпадъци.
Като гост на срещата присъства г-н Стефан Георге - Държавен секретар към Министерството на земеделието и развитие
на селските райони в Румъния и г-н Костел Станка, директор на Администрация на морските пристанища в гр. Констанца.
На срещата от името на КСЧМ присъстваха г-н Йордан Господинов, г-жа Михаела Кандеа-Миря и г-жа Елена Пенева.
От името на КСЧМ на срещата присъства г-жа Михаела Кандеа-Мирея. Бяха обсъдени няколко потенциални водещи
проекта в района на Черно море, като КСЧМ поддържа следната идея относно Аквакултурата:
- да се установят общи правила;
- подкрепа за рибарите по отношение на пилотни проекти, знания и финансиране;
- внимателно наблюдение на въздействието върху морските отпадъци и биологичното разнообразие.
Що се отнася до риболова :
- дигитализация на отчитането, наблюдението и контрола, включително за дребномащабния риболов;
- изследвания за изменението на климата, инвазивните видове и случайния ефект на улова върху риболова
От името на КСЧМ на срещата присъства г-жа Михаела Кандеа-Мирея. Новата публикация е налична на следния линк:
http://www.fao.org/gfcm/news/detail/en/c/1364435/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ“
Д-Р ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ
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