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ПРОТОКОЛ 

От среща на работна група 2 към КСЧМ  „Устойчив риболов – съоръжения и ресурси“, на 
26.09.2019 г.  

 Тема: Дребно-мащабен риболов (ДМР)– дефиниция и критерии. 

На 26.09.2019 г., гр .Констанца,  хотел Ибис, с начален час 10.30 ч., се проведе среща на 
работна група 2 „Устойчив риболов – съоръжения и ресурси“, при следния дневен ред: 

1. Дребно-мащабен риболов – преглед. 

2. Действителни практики в Черно море; 

3. Критерии за дефиниция, данни от проведена анкета. 

4. Становища на учените и администрацията; 

5. Коментари и дискусии; 

6. Очакван резултат/Да се оформят окончателно варианти на препоръки  и съвети към DG 
MDRE, GFCM, Министерства и ведомства към страните членки/.  

 Работната  група заседава в състав: Александър Тръпчев – Председател на Работната група, 
участници: Димитрина Костова, Димитър Канариев, Флорин Лукиан, Мариан Паию, Драгош 
Бухай, Михаела Кандея, Пламен Камбуров, Кирил Жеглев, Йордан Господинов.   

На срещата присъстваха като активни наблюдатели представители на ANPA Румъния г-н 
Николае Димулеску, г-н Соринел Царану и г-н Габриел Попеску.  

Цел на работната група: Да се изготви препоръка, в която да се опишат критериите за това 
що е дребно-мащабен рибар в Черно море.  

Срещата се откри от г-н Александър Тръпчев, следва кратко представяне от страна на г-н 
Йордан Господинов за това какви са практиките на дребно-мащабните рибари от България. 
Основни критерии по които се определя този вид риболов в България са дължина на 
плавателния съд, брутотонаж и мощност на двигателя, но като понятие дребно-мащабен 
риболов (ДМР) е доста разтегливо и не винаги може точно да се дрфинира. Като неписано 
правило в България се приема, че дължината на плавателния съд за ДМР е до 12м.  
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Следва представяне на ситуацията за ДМР в Румъния от г-н Флорин Лукиан, като в страната 
отново се приема за ДМР размер на плавателния съд от 0 до 12м.  

Следва изказване на г-н Николае Думулеску – директор на ANPA Румъния: Представителите 
на България и Румъния, участващи в КСЧМ трябва да търсят решение на проблемите свързани с 
риболова в Черно море, на първо място между тях самите, а след това да се търси решение на 
ниво ЕК и държавни институции. Представяне на данни, за които членовете на КСЧМ не са 
намерили общо решение, не е удачно да се изпращат към ЕК и Министерствата. Относно ДМР 
целта е той да се развива и да бъде подпомаган. Предлага през м. ноември КСЧМ отново да 
заседава на тема ДМР, за да се постигне равновесие между двете страни относно това какво е 
ДМР в Черно море. 

Г-н Йордан Господинов: КСЧМ е създаден по регламент да обединява ДМР, едромащабните 
рибари, екологичните асоциации, производители на рибни продукти и всички, които 
осъществяват дейност в Черно море. Членството в КСЧМ е доброволно и задачата на КСЧМ е да 
дава препоръки на ЕК, Държавите – членки по въпроси свързани с рибарството. КСЧМ винаги се 
старае да изисква от администрацията на България и Румъния да прилагат закона. Ако 
европейското законодателство представлява проблем за упражняването на риболов в Черно 
море, тогава КСЧМ събира мнението на членуващите в него организации, консултира се и с 
научните среди, оформя и изпраща препоръка. Препоръката се разглежда и гласува от 
Управителния съвет, записва се различното мнение (ако има такова) и чак тогава се изпраща. За 
това що е ДМР, КСЧМ е изготвил въпросник с критерии, като се иска мнението от всички 
членуващи организации, научните среди, както и от сдружения на дребно-мащабни рибари, 
които не участват в КСЧМ.  

Г-н Флорин Лукиан: Не е редно в Румъния да се говори за „битка“ между големите и малките 
рибари, защото на практика те няма какво да делят. Не е редно и ANPA Румъния да го прави. 

Г-н Кирил Жеглев: Остава се с впечатлението, че в Румъния, държавната администрация в 
лицето на ANPA иска да раздели рибарите на малки и големи, но това не бива да се прави 
защото не е справедливо. Малките лодки и кораби имат значително преимущество пред 
големите, защото в зависимост от това каква риба иска рибарят да лови се обуславя и 
оборудването на плавателното средство. Негови колеги от България умишлено купуват по-
малки лодки до 6 м, за да могат да ловят на малка дълбочина, където са например видове като 
зарган и лефер. За големия кораб това е невъзможно. И именно за това не бива да се прокарва 
това умишлено противоборство между малки и големи.  

Г-н Николае Димулеску: разделянето на малки и големи в Румъния е направено от самите 
рибари, а не от ANPA. ДМР ни докарва най-голямото разнообразие от риба. Разделението 
трябва да се избягва, за това е важно коректно да се изработят критериите.  

Г-н Кирил Жеглев: ДМР решава социални проблеми на ниво семейство. Ако ANPA Румъния 
иска да развива модерен риболов, няма как да го прави без големите кораби. Малките рибари 
решават само своите проблеми, но за да има рибна индустрия, която осигурява работна ръка и 
поминък за много повече семейства, са нужни и големи кораби.  

Следва кафе пауза, след която като представители от ANPA Румъния на заседанието остават 
г-н Соринел Царану и г-н Габриел Попеску. 

Следва обсъждането на критериите за ДМР изготвени в таблица.  

Критерий 1: Дължина на плавателния съд за ДМР– единодушно се прие дължина до 12 м.  
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Критерий 2: Район на плаване: установи се че има големи различия между България и 
Румъния и се реши да се изготвят различни критерии за двете държави, което е обусловено от 
различния релеф на морския бряг пред двете страни. За Румъния района на плаване да е до 15 
м изобата, а за България до 2 морски мили. 

Критерий 3: Времетраене на риболова за един излет: Реши се този критерий да се раздели 
на две: за лодки с кабинки времетраенето да е до 24 ч., а  за такива - без до 6 ч.  

Критерий 4: Мощност на  двигателя в киловати: Не се постигна единодушие дали е важен 
за лимитиране или не този критерий.  

Критерий 5: Брой на членовете на екипажа: Екипажа да е от минимум 2 души. 

Критерий 6: Вид на риболовните уреди: Единодушно бе мнението, че ДМР трябва да е без 
влачещи уреди.  

Критерий 7: Брой на риболовните уреди и маркировка:  Единодушно се реши, ДМР да е с 
един вид риболовни уреди на излет. 

Критерий 8: Уловено количество в килограми от не квотираните видове.  Реши се че не 
може да се сложи ограничение. Отпада като критерий. 

Започна дискусия, че в Румъния има лодки с много малко киловати, които ловуват и към тях 
има придружаващи лодки без киловати и разрешителни, чийто улов се записва на лодката с  KW.  
Дори има случай в който на една лодка от 7 до 10 м е отчетен улов на 500 т рапани за една 
година, количество непосилно дори и за най-големите рибарски кораби в Румъния.  

При повдигането на тази тема представителите на ANPA Румъния, помолиха румънските си 
колеги да не изнасят информация „от кухнята“ и предупредиха че ще напуснат заседанието на 
КСЧМ, ако това продължава. Членовете на работната група от румънска страна изразиха 
твърдата си позиция, че тази информация е публична и е по данни на ANPA. Странно е как в 
Румъния 50% от ДМР ловуват със спомагателни лодки без киловати и именно те настояват да 
им се разреши риболова без да имат KW. 

Представителите на ANPA г-н Соринел Царану и г-н Габриел Попеску напуснаха заседанието 
на КСЧМ. 

Критерий 9:Уловено количество в килограми от квотираните видове.-отпада като 
критерий. 

Критерий 10: Брой излети на година: дискутира се да са минимум 30 излета за година. 

Критерий 11: Урeди за наблюдение и контрол на плаването монтирани на борда на 
риболовният съд. Лодките до 10 м дължина да докладват с СМС, или в мобилно приложение, 
ако има такова. Кораби и лодки от 10 до 12 м да имат монтирани VMS устройства, които да им 
се закупят от съответната Агенция по рибарство и аквакултура.  

Критерий 12: Места за стоварване. - На рибарски лодкостоянки и места за стоварване 
определени със заповед на Министъра. 

Критерий 12: Забранено трансбордирането/претоворването от риболовен съд на 
съпътстващ съд. – както от лодка на лодка, така и от лодка на кораб и обратно. 

Критерий 14: - Начин на докладване на улова: Чрез мобилно приложение, или СМС. 
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Критерий 15: Време на докладването: То да е до 1 час след приставане. 

Критерий 16: Място и начин на Продажба на улова: Приеха се следните варианти:  

 До 3-кг без продажба, а само за собствена консумация от всички уловени улови за 
излет.  

 До 20 кг. на краен потребител директно от лодката от общото количество улов за 
излет. 

 Над 20 кг. - само в  обект одобрен от Агенциите за безопасност на храните одобрени 
за преработка, или последваща продажба. 

Следва закриване на заседанието. 

 

 

Протоколирал срещата : г-жа Елена Пенева 

 

Председател на КСЧМ: д-р Йордан Господинов 

 

 

 

 

 

 


