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                                                                    BLACK SEA ADVISORY COUNCIL - BlSAC 

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ 
/КСЧМ/ 

 office@blsaceu.eu                                                                                                             

Bulgaria, Varna, str. “Ohrid” N 26 

 
 

ПРОТОКОЛ 

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

18.02.2019 г. 

Днес на 18 февруари  2019 г., гр. Варна,  хотел „Голдън Тюлип“, зала „ Булевардът“ с 

начален час 13.00 ч., се проведе среща на работна група 2 „Устойчив риболов – съоръжения и 

ресурси“, при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Регионален план за действие за дребномащабния риболов в 
Средиземно море и Черно море (RPOA-SSF).  
2. Разглеждане на краткосрочните и  дългосрочни цели, които са били обхванати от GFCM 
и тяхното разбиване на Регионалния план за действие за SSF. 
3. Коментари и дискусии; 
4. Презентация на тема „Устойчиво управление на рибарството - взаимодействие на 
морските бозайници“- Михаела Миреа и Костин Тимофте; 
5. Други. 

От членовете на работната група присъстваха: Димитрина Костова, Любов Георгиева, 

Димитър Канариев, Кирил Жеглев, Драгош Бухай, Флорин Лукиан.  На срещата присъстваха и 

официални лица и гости от ГД „Морско дело и рибарство“ към ЕК – г-жа Пинелопи Белеку, от 

Института по океанология, Варна – доц. Виолин Райков, и от Института за морски изследвания и 

развитие „ Григоре Антипа“ , Констанца – проф. Симеон Николаев. 

Срещата се откри от Председателят на КСЧМ – г-н Йордан Господинов, като модератор 

на срещата се определи г-жа Димитринка Костова, представител на „Европейската асоциация 

на рибарите в Черно море“, чийто членове са дребно-мащабни рибари и член на работната 

група, за водещ протокола се избра г-жа Елена Пенева.  

По т. 1 от дневния ред, г-н Господинов представи работния документ „Регионален план 

за действие за дребно-мащабния риболов в Средиземно море и Черно море,  изготвен от DG 

MARE с посочени в него приоритетни действия и краткосрочни и средносрочни цели. Целта на 

работна група на КСЧМ е обединяване усилията и гледните точки на своите членове 

представители на рибарските и екологични организации от България и Румъния, и посочване на 

конкретни приоритети, със срокове от графика за прилагане на Регионалния план за дребно-

мащабния риболов, по които КСЧМ ще работи и изготви препоръки, които да се представят на 

ДГ МАРЕ   преди срещата  на 6 и 7 март в Черна гора, посветена на дребно-мащабните рибари.  

Г-жа Пинелопи Белеку представи актуалното състояние и направи преглед на 

подготовката на Работната група на ГКРСМ по въпросите на дребно-мащабния риболов. . Тя 

изтъкна необходимостта от поставяне на приоритети в действията, предоставени от Плана за 

действие, а именно тези от тях, които са най-неотложни за прилагане в рамките на ГКРСМ за 

Черно море, като ясно характеризиране на дребномащабния риболов и съответните срокове за 
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изпълнение на посочените цели. Тя добави, че подобно искане е отправено към MEDAC. Г-жа 

Белеку  прикани КСЧМ да даде своя ценен принос за приоритетни действия и краткосрочни и 

средносрочни цели с оглед на черноморските особености. Тя силно насърчи BlSAC да участва 

активно в платформата „Приятели на дребно-мащабните рибари“ и да следва предстоящата 

работна група на ГКРСМ за дребно-мащабния риболов. 

Следва презентация на Проф. Сименон Николаев, „Представяне на дребно-мащабните 

рибари в Румъния“ 

От презентацията се изведоха някои основни предизвикателства пред които са 

изправени дребно-мащабните рибари, а именно: 

� Тежки условия на труд; 

� Остаряла материална база; 

� Висока цена на горивото; 

� Неподходящи плавателни съдове за морски риболов; 

� Липса на механизация на работата на самото плавателно средство, което води и до 

ниска производителност; 

� Ниска добавена стойност на продукцията; 

� Все повече нарастващите зони по НАТУРА 2000, засягащи и традиционни зони на 

риболов; 

� Липса на отглеждане на морски аквакултури в Румъния; 

 

Предложения за решение на част от така посочените предизвикателства са: 

� Изграждане на рибарски пристанища; 

� Професионална подготовка и информираност на рибарите; 

� Подобряване на веригата – улов – производство и преработка – крайна реализация 

на продукта. 

Коментари: 

Г-жа Пинелопи Белеку благодари за изчерпателната презентация и попита дали подобна 

презентация е предоставена за България. Проф. Николаев отговори,  че има едно правено през 

2013 г заедно с доц. Виолин Райков, но не е актуализирано.  

Г-жа Димитрина Костова: Предстои срещата в Черна гора и КСЧМ трябва да излезе с 

конкретна препоръка. Като представител на дребно-мащабните рибари в България тя предлага 

следното: 

  1. Мерки за справяне с дълбочинната и брегова абразия (свързано е с проблемите с 

климата и околната среда) т. I В резултат на дълбочинната абразия се руши брегът на Черно 

море под действието на вълните. За навлизането на водния басейн навътре в сушата допринася 

и повишаването на нивото на световния океан вследствие на затоплянето. За последните 100 

години температурата на Земята се е покачила с 0,74 градуса по Целзий, което оказва влияние 

и върху навлизането на водния басейн навътре в сушата.   

2. Мерки за придобиване на знания, умения и специфични компетенции сред 

представителите на дребномащабния риболов относно веригата на стойността и 

възможностите за разнообразяване на икономическите дейности в рибарските райони, с оглед 

справяне с волатилността на доходите;   
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3. Мерки за насърчаване на предприемачеството в рибарските райони, вкл. женското 

предприемачество: организиране на специфични обучения, менторство и консултации за 

придобиване на компетенции в областта на предприемачеството и възможностите за 

диверсификация на икономическите дейности в рибарските райони;  Т.F, H 

4. Насърчаване на сътрудничеството (регионално и транснационално) между местните и 

регионалните власти, НПО, представителите на дребномащабния риболов, бизнеса и 

представителите на академичната общност (с фокус върху справяне с проблемите с климата и 

намиране на решения на общи проблеми, свързани с конкурентоспособността и подобряване 

качеството на живот в рибарските райони)  

 5. Създаване на клъстери за разнообразяване на дейностите в рибарските райони, вкл. 

клъстери за развитие на устойчив туризъм с фокус върху специализирания (немасов) туризъм, 

например екотуризъм, културен туризъм и др. 

Г-н Йордан Господинов: Да се направи предложение за ограничаване броя на мрежите, 

за да се избегне конфликта между корабособственици и дребни рибари, защото в момента има 

километри мрежи поставени извън зоните за риболов на дребно-*мащабните рибари, които 

нямат идентификация и корабите ги завличат.  

Друго върху което трябва да се наблегне и КСЧМ може да даде препоръка е въпросът с 

местата за разтоварване на уловите, като те трябва да се регламентират не само за кораби и 

рибарски лодки, а и за любителите рибари. Тези лодки могат да ловят по 100 кг дори и повече 

риба, която после е на пазара, без този улов да е отчетен. Тези лодки трябва да имат устройство 

за деклариране на улова, места за акостиране и възможност за обратно проследяване.  

Г-н Кирил Жеглев: Ако искаме да се помогне на рибарите, то най-голяма нужда има от 

изграждане на инфраструктура – пристанища, условия за продажба на рибата – пазари и 

тържища. Трябва да се създадат и условия за поддръжка на плавателните съдове – места за 

ремонт. Инвестициите от страна на ЕК са хубаво нещо, но са насочени неправилно. Рибарите са 

много консервативни хора, за да участват по разни програми, защото това е свързано с много 

документация. Много малко от рибарите имат капацитет да разработват проекти и ако някой го 

направи, то той няма да го сподели с останалите. Според него инвестициите трябва директно да 

се насочват към изграждане на пристанища и инфраструктура, защото така рибарите в 

последствие ще се адаптират.  Що се отнася до подобряване уредите за риболов, както и 

незаконния и нерегламентиран риболов, то тук роля трябва да имат научните институти – те да 

предложат на рибарите щадящи околната среда рибарски средства. Важно според него е ЕК да 

финансира научните институти да разработват проекти за рибарите, но проучванията да са с 

практическа насоченост, защото до сега тя не е такава.  

Проф. Николаев: Трябва да се мисли за координация между науката и крайните 

икономически агенти. Страните-членки на ЕС имат интересен инструмент за стимулиране на 

дребно-мащабните рибари, а именно оперативните програми за финансиране. Например 

проектът Blacksea4fish има инструмент за обмяна на информация между заинтересованите 

страни. 

Г-н Йордан Господинов: Предложи едно от направленията върху които да се 

съсредоточи КСЧМ е действие  № 13 от графика на плана изготвен от ГКРСМ – добър достъп до 

местата за акостиране, като към него може да се добави и спазване на всички хигиенни 

изисквания.  
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Г-жа Михаела Кандя Миря: Предлага КСЧМ да се насочи и към действие № 53 от плана 

– да има предвидени места за събиране на отпадъци от морето, сортиране и извозване. 

Г-н Йордан Господинов: рибарите от България и Румъния изземват от Черно море два 

вида - рапани и миди. Като към рапаните добавят стойност и се изнасят за трети страни.  Но 

износа – месото на рапана е 1/6 от неговото тегло. Биологичният продукт, който остава – 

черупката не се използва за нищо и се трупат планини от отпадъци. Предлага КСЧМ да 

препоръча тези остатъчен продукт да се връща обратно в морето, защото от него се образува 

морския пясък, или да се използва за създаване на естествени рифове. За сега няма технология 

за производство на нещо от черупката, освен калций за птиците, но по нов регламент това вече 

е забранено. 

Г-н Флорин Лукиан: В България за разлика от Румъния има повече организации на 

дребно-мащабните рибари. В Румъния има само една Федерация. Представителят й бе поканен, 

но не успя да присъства на тази среща. Секретариата на КСЧМ се ангажира да иска от него 

писмени предложения относно дребно-мащабните рибари, за да може КСЧМ да излезе с 

единно мнение.  

Г-н Димитър Канариев: В т. 52 (Климат и околна среда) от плана - използване на немесни 

видове, може би се отнася до рапана. Отправя въпрос към Пинелопи Белеку дали ГКРСМ са 

взели в предвид, че той е хищник и се храни с миди, които са филтъра на Черно море. Също 

предлага и в т. 53 от плана думата „могат“ от текста да се премахне, така че да се чете: „тези 

планове да включат схеми за възнаграждение за събирането на морски отпадъци“. 

Г-жа Пинелопи Белеку: разясни неотдавнашното развитие на риболова на рапана в 

контекста на ГКРСМ. Видът се счита за инвазивен, като същевременно е и с търговски запас с 

висока стойност. Това е взето предвид от ГКРСМ и вида – Рапана Веноса  е отстранени от списъка 

на инвазивните приоритетни запаси, като се има предвид, че той е търговски, приоритетен 

запас. За тази цел през годишната сесия на ГКРСМ за 2018 г. беше приета препоръка за 

създаване на регионален план за научни изследвания. Целта на плана е да се подобрят научните 

познания за риболова в рапана. Тя добави, че въпросите, свързани с взаимодействието на 

рапана с други запаси, са включени в този план. 

Заключение: Работната група се обедини около мнението, че КСЧМ трябва да се 

съсредоточи върху т. 13, т. 53 и т.54 от графика за прилагане на регионалния план за действие 

на дребно-мащабния риболов.  Като за да излезе с крайно становище, групата ще изчака 

писмените предложения на Федерацията на дребно-мащабните рибари в Румъния.  

Следва Презентация на Михаела Миреа и Костин Тимофте на тема „Устойчиво 

управление на рибарството - взаимодействие на морските бозайници“.  

 

Изготвил протокола: г-жа Елена Пенева…………………………………………………….. 

 

Председател на КСЧМ: Йордан Господинов……………………………………………….. 


