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ПРОТОКОЛ 

Среща на Работна група 1 към КСЧМ, 25 септември 2019 г. 

Тема: Незаконен, недеклариран и неконтролиран (ННН) риболов. 

 

На 25.09.2019 г. в зала „Овидиу“ на хотел Ибис в гр. Констанца, с начало 13:30 ч., 
се проведе заседание на Работната група 1 на КСЧМ съгласно следния дневен ред: 

1.  ННН риболов - определение и законодателство на ЕС. 

2.  Действителни практики в Черно море; 

3. Предизвикателства пред Румъния и България; 

4. Становища на учени и администрация;  

5. Очаквани резултати / Варианти на препоръки и съвети към ГД MАRE, GFCM, 
министерства и институции към държавите-членки /. 

 

Целта на работната група: да предложи препоръки относно ННН риболов. 

В презентация на тема "ННН риболов в Европейския съюз" г-жа Михаела Миреа 
Кандеа, председател на групата, представи определението за ННН, европейската 
законодателна рамка и някои аспекти, свързани с това как ННН риболовът влияе върху 
управлението на ресурсите в ЕС. Беше споменато, че ННН риболов засяга както 
държави от ЕС, така и държави извън ЕС, с които се извършват дейности по внос-износ. 

 

Дискусии и коментари: 
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Г-н Йордан Господинов: Имам редица предложения относно етикетирането и 
опаковането на риба след първата продажба, във фабрики или в други определени за 
това места, за да се идентифицира много ясно откъде идват стоките и какво количество 
е пуснато на пазара. Етикетирането трябва да включва информация за партидата, 
произхода, температурата на съхранение и др. Продажбата трябва да се извършва само 
на контролирани места, така че количествата, пуснати на пазара, да бъдат проверени. 

Г-жа Михаела Миреа: Тези аспекти са изключително важни и са свързани с 
пускането на пазара на улова. Какво може да се направи, обаче, за предотвратяване на 
ННН риболова до момента на пускане на пазара? 

Г-н Александър Трапчев: На малките рибари, които докладват улова си им е много 
трудно да се справят с разрешителни и всякаква документация, тъй като трябва да 
пътуват до по-големи градове и процедурата е доста сложна. Засега рибарите с лодки 
до 10 м докладват на хартия веднъж месечно. Предлагам да се опрости процедурата за 
докладване и това може да стане или онлайн, или чрез смс. 

Г-н Йордан Господинов: Регулацията на центровете за продажба е важна. В 
България можете да ловите 20 кг / ден, без да се нуждаете от контрол или докладване. 
Това означава за лодка почти 2 тона годишно. От 1800 лодки в България само 1200 
отчитат улов. Необходимо е да се подобри наблюдението и контролът върху 
риболовната дейност. 

Г-жа Михаела Миреа: Ще обобщя препоръките от днешните дискусии: 
 
1.  Центрове за първа продажба трябва да са мобилни и имат етикетиране и 

опаковане, с пълни подробности, свързани с произхода на стоките, партиди, 
температурата на съхранение и т.н. 

2. Местата за стоварване/пристанищата трябва да бъдат пригодени за по-добър 
мониторинг и по-добър контрол на улова 

3.  Улесняване на отчитането на улова чрез въвеждане на онлайн платформа и SMS 
опции, особено за малки рибари 

4. Подобряване на наблюдението и контрола; 
5. Позволен улов за собствена консумация до 3 кг; 
6. Прозрачност и проследяемост на ресурса от морето до асмата.  

Следва закриване на срещата. 

 

Протоколирал срещата: Г-жа Михаела Кандя-Миря 

 

Председател на КСЧМ: Д-р Йордан Господинов 

 


