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ПРОТОКОЛ 

 От извънредна среща на Управителен съвет /27.05.2020/ 

 На 27-ми май/сряда/ от 10.00 часа, чрез видеоконферентна връзка се проведе среща на 

Управителния съвет на  КСЧМ със следния дневен ред: 

Дневен ред 

1. Етап на подпомагане на сектора в България и Румъния в условията на COVID-19. 
2. Етап на развитие на класификацията на зоните за добив на двучерупчести и мониторинг 

на водите. 
3. Определяне на място, час и дата за провеждане на Годишно отчетно Общо събрание 

съгласно предварително обявения дневен ред. 
4. Определяне на нови дати за провеждане на работни групи. 
5. Разни.  

 
На срещата освен членове на КСЧМ участваха 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 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.  

Заседанието се откри от председателят на КСЧМ д-р Йордан Господинов. 

 Налице бе кворум. Присъстваха седем от десет члена на УС.  

По.т.1 от дневния ред: думата бе дадена на г-н Стоян Котов, който 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 
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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. 

 Обезщетението по трите мерки се основава на принципа „първо дойде, първо се обслужва“ 

до изчерпване на бюджета, като максималния размер е 80 хил. лева. Тази помощ е за риболовен 

кораб, предприятие за преработка, или за аквакултурно стопанство.  По мярката за аквакултура 

и преработка помощта може да бъде използвана за закупуване на стоки, суровини, материали, 

за съхраняване на продукцията, както и за режийни разходи, разходи за логистични услуги, 

разходи за заплати и осигуровки на персонала. Общият бюджет на мерките за България е 17 млн. 

лева, като средствата са привлечени от приоритетите 1, 2 и 4 на ОП, като по никакъв начин не е 

засегнат бюджета по приоритет 3. В момента тече обществено обсъждане и на 28 май е крайният 

срок всички асоциации в България да дадат своите менения по документите. На 1 юни се очаква 

стартирането на всички мерки. В рамките на един месец ще се приемат за разглеждане 

документите за кандидатстване. Направена е съкратена процедура за кандидатстване и 

възможност за изплащане на помощта веднага след приключване на оценката на документите.  

Следва изказване на г-н Георге Щефан: Попита дали са поканени представители на ANPA от 

Букурещ. Г-н Аурел Максим отговори, че колегите му са били поканени, но са заети да участват 

в други срещи. 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. Има притеснение, че данните 

аквакултура могат да бъдат неточни и много ще се внимава с цифрите и критериите по които ще 

се отпускат средствата на фермите. Що се отнася до риболова в Черно море и сладководния 

такъв, изискването е риболовците да имат активност 120 дни за предходните 2 календарни 

години (за сладководните води), отчитайки и периодите на забрана за риболов, като за Черно 

море ще отчитаме загубите на рибарите от 1 февруари 2020 г., но в момента тече все още 

публично обсъждане. Относно преработвателния сектор – начина за изчисляване е доста по-

лесен. Сравнението ще е средноаритметични данни за 2017,2018 и 2019 г. спрямо 2020 г. 

Преработвателите работят с големи вериги и супермаркети, всичко при тях е прозрачно и могат 

да се вземат данни. В Румъния не е голям броя на преработватели на риба.  

Г-н Флорин Лукиан отправя въпрос към г-н Георге Стефан да  уточни броят на дните активност 

на рибарите – за сладководните бяха 120, но г-н Георге Стефан не уточни броя на дните за 

рибарите от Черно море.  
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Г-н Георге Стефан поясни, че по отношение на дните активност в предходните години за 

рибарите в Черно море, където риболова е по-сложен, от Министерството в Румъния очакват 

отговорите на всички асоциации в сектора по време на публичната дискусия и все още не са 

уточнени дните. За сладководните рибари е решено да са 120 дни активност през предходните 

2 години, за Черноморските се очакват все още отговор от сектора, защото дейността на тези 

рибари бе спряна още от  1 февруари 2020 г. заради COVID 19.  

Г-н Флорин Лукиан запита дали към плавателните съдове занимаващи се с риболов в Черно 

море влизат и спомагателните лодки.  

Г-н Георге Щефан – вземат се предвид рибарите и от двата сектора, които изпълняват 

споменатите по-горе условия.  

Г-н Георге Щефан взе отношение и по т.2 от дневния ред относно класификацията на водата 

в Румъния. Процедурата в Румъния е стартирана и целта е тя да е готова преди началото на 

туристическия сезон в страната.  

Г-н Драгош Бухай поясни, че асоциация Ро-Пескадор се е нагърбила със задачата за 

вземането на проби от водата в Черно море и на двучерупчестите, за да се изпълни процедурата 

за класификация на водата с тясното взаимодействие с ANSVSA. Взимането на проби ще 

продължи още един месец за първата определена зона и още около 4 месеца за останалите две 

зони. Единствената помощ, която асоциацията получава от страна на държавата е да се направят 

лабораторните изследвания на взетите проби. Останалите разходи по събирането на проби, а 

именно изхарченото гориво от кораба и заплащането на персонала се поемат еднолично от 

Асоциация „Ро-Пескадор“. Също така нито една друга риболовна асоциация от Румъния не 

участва в събирането на проби.  

Г-н Георге Щефан е разбрал за тази ситуация през февруари. До края на 2020 г. Асоциация 

„Ро-Пескадор“ ще бъде компенсирана за тази своя дейност. Също така изрази желание да се 

организира тристранна среща между държавната администрация от България и Румъния, с 

участието и на ЕК за да се дискутира риболова в Черно море.  

Г-н Стилянос Митолидис взе отношение по т. 1 от дневния ред. Както бе казано, ЕК прие пакет 

от мерки за подкрепа на сектора чрез изменение на Програмата за морско дело и рибарство в 

отговор на ситуацията с COVID 19. Тези мерки включват: - временно прекратяване на 

риболовната дейност:- подкрепа за стопанствата за аквакултура;- подкрепа за 

преработвателните предприятия. Измененият регламент за ЕФМДР дава голяма гъвкавост за 

преразпределение на финансови ресурси,  както и улесняване на опростената процедура за 

приемане и изменение на оперативните програми, за да може да се включат временните мерки 

в подкрепа на сектора. Подкрепата е за период от 01 февруари 2020 г. до 31 декември 2020 г., 

както и разходите направени в това време. По административните стъпки това става по сления 

начин: държавата-членка работи тясно с ЕК, както и със заинтересованите лица за изчисляване 

на методологията и помощта, която те ще получат. Следват консултации с Комитета по 

наблюдения и след това държавата-членка дава на ЕК своето предложение  за изменение на ОП, 

паралелно с това се изготвят документи. Както бе обяснено от колегите от държавната 

администрация на България и Румъния, държавите-членки вече са изготвили мерки, които са 

упоменатите три по-горе. В контакта на ЕК с държавите-членки се следи и за методологията за 

изчисляване на отпусканите средства. Важният въпрос е, че се очаква от държавите бързо да 

прилагат избраните мерки по ЕФМДР, така че засегнатите да могат да получат помощта по-

бързо. Впоследствие могат да се направят промените в ОПР. Посланието на ЕК е едно: ЕС е 

направил максималното възможно за да се подпомогне сектора и сега зависи от държавите-
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членки и от заинтересованите лица да прокарат тези промени. ЕК ще продължи работата си с 

властите на двете страни за да се увери, че мерките за помощ ще бъдат въведени според 

изискването на измененият регламент за ЕФМДР. В същото време има и други възможности за 

финансиране на сектора и други механизми, които държавите би трябвало да изготвят. Това е 

т.нар. рамка за държавна помощ, която скоро бе обновена за да се покрият нуждите на сектора 

във връзка с COVID 19. Също така е изготвен и нов инструмент на ЕК за помощ на малки и средни 

предприятия, който ще им даде възможност да посрещнат своите нужди.  

По предложение на г-н Йордан Господинов – секретариата на КСЧМ да подготви запитване 

към държавите-членки за съществуването на тези допълнителни механизми за помощ и дали те 

се прилагат в съответната държава – България и Румъния.   

По т.2 от дневния ред: г-н Йордан Господинов поясни, че става въпрос за добив на 

двучерупчести от аквакултура и добив на двучерупчести от дивата природа. България от няколко 

години произвежда и лови двучерупчести. Всички ферми имат собствена мониторингова 

програма и са обект на държавна мониторингова програма. За съжаление ресорният заместник 

министър на МЗХГ не успя да се включи в срещата за да даде разяснение, така както румънския 

държавен секретар се включи. В България се прилагат европейските регламенти 852, 853 и 

854/2004 г. и има разписани норми за добив на двучерупчести от Черно море, както и 

национална нормативна база. Мидите и водата се изследват в лицензирани лаборатории и има 

съответно пречистване на мидите там където те не са от клас „А“. Всички ферми са с точно 

определени GPS координати и в тях има интензивни изследвания за следене класа на водата. 

Дивите миди задължително преминават през предприятия с всички процеси на пречистване и 

съответната партида се довежда до показатели, които европейския пазар изисква, по отношение 

на бактериален статус и биотоксини.  Бе предприета инициатива от КСЧМ, който даде препоръка 

към българската и румънската Агенция по безопасност на храните да извърши класификация на 

зоните и ИАРА да определи координати на зоните за добив на дива мида.  

По отношение на процеса за класификация на водата думата бе дадена на г-н Аурел Максим 

от NAFA Румъния. Той разясни, че са идентифицирани зони в Румъния за улов на двучерупчести 

и се извършва картографиране. Зоните са три, от тях всяка седмица се взимат мостри на водата 

така и на мостри от двучерупчести, и се изпращат за анализ. Прави се класификация на водата в 

тези зони, но не се знае дали ще успеят да я извършат до началото на туристическия сезон в 

Румъния.  

Г-н Драгош Бухай: Що се отнася до зоните, вече има една, в която може да се каже, че вече 

е направена първоначалната класификация и от нея ще може да се продават категоризирана 

продукция до един месец. Най-вероятно ще е от клас „А“ – показателите в нея са много добри. 

За останалите две зони има още анализи да се правят за около 6 месеца, за да могат и те да 

бъдат категоризирани. Първите 3 месеца ще се вземат проби ежеседмично, а за останалите 3 

месеца – на всеки две седмици. Тези две зони също имат много добри показатели, но е нужно 

още време, за да се завърши процедурата.  

Г-н Йордан Господинов отправи запитване към членовете на КСЧМ дали искат да се направят 

някакви запитвания или препоръки към администрациите на двете държави-членки, свързани с 

класификацията на водата.  

Г-н Драгош Бухай отговори, че не е нужно. За сега процесът върви много добре и имат 

пълното съдействие от страна на румънската администрация. Ако в България се реши да се прави 

класификация на водата трябва да се знае, че има точни изисквания за събиране на проби и за 

точката от която се вземат. Например в началото в Румъния два пъти на седмица са взимали 
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проби, а понякога е отнемало няколко часа за да се намерят двучерупчести в определената 

точка.  

Направи, се уточнение, че ако членовете на КСЧМ искат на по-късен етап да се отправи 

някакво писмо до институциите, то ще се гласува неприсъствено по имейл.  

Г-жа Пинелопи Белеку приветства и благодари за предоставената информация, 

припомняйки, че въпросите за класифицирането, свързани с двучерупчестите за консумация, 

попадат в компетенцията на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на 

Европейската комисия и съответните въпроси се нуждаят от предварителна консултация 

По т.3 от дневния ред: Следват дискусии за това кога да се проведе Общо събрание на КСЧМ, 

което бе насрочено за месец март 2020г., но поради създалата се ситуация с COVID 19, не можа 

да се проведе.  

Г-н Йордан Господинов предложи да се запази определеното мястото – гр. Тулча, Румъния. 

Ако обаче, ситуацията не позволява да се пътува и за да се избегне поставянето на карантина на 

хората влизащи в Румъния, друго предложение е ОС да се проведе във всяка страна по отделно 

– като българите се съберат в България на някое място, а румънските колеги – в Румъния и чрез 

видео връзка да комуникират едни с други. В България вече е позволено на едно място да се 

събират до 20 души, като трябва да се спазва определена дистанция. Трети възможен вариант е, 

ако румънските колеги желаят, ОС да се направи в България.  

Г-жа Михаела Миря поясни, че за сега ако румънските колеги пътуват, то те ще бъдат 

поставени под карантина. Предлага да се запази мястото за провеждане в гр.Тулча за края на м. 

юни. В Румъния се очаква през юни да има отпускане на мерките заради COVID 19, но УС да се 

събере онлайн седмица преди това, за да се уточни положението.  

Г-н Йордан Господинов предложи дата 16 юни за видеовръзка на УС, за да се вземе 

окончателно решение за датата и мястото, като се спази изискването в Статута на КСЧМ от 

насрочване на ОС до датата на провеждане да има интервал 14 дни.  

По т.4 от дневния ред:  Коментари относно това как и кога да се проведат работните групи 

заложени в бюджета за 2020 г.  

 Г-н Йордан Господинов предложи когато УС се събере на 16 юни  тогава да се реши кога 

да се проведат работните групи, защото чрез видеовръзка е много трудно за провеждане и за 

превод.  

Г-жа Елена Пенева предложи когато се избере дата за ОС, в дните които го предхождат да се 

проведат 2 от работните групи.  

Г-н Флорин Лукиан изказа мнение, че за момента е рано да се говори за другите срещи,  нека 

първо да се види как ще се развие ситуацията и тогава да се реши. Винаги може да се навакса 

работата.  

 

Следва закриване на срещата. 

 

Водещ протокола г-жа Елена Пенева 

Председател КСЧМ: д-р Йордан Господинов 


