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ПРОТОКОЛ

От среща на Работна група 5 към КСЧМ
/30 септември 2020/
Тема: „ Събиране на данни и прилагане на действия и инициативи, насочени
към поддържане на система за безопасност, здраве и контрол на дребномащабния
риболов и търговския риболов, с цел създаване на по-добри условия, като се вземат
предвид всички риболовни подсектори: аквакултура, разтоварване, центрове за
първа продажба, центрове за преработка, съхранение, транспорт, търговия и
проследяване“.
На 30 септември 2020 г. в България, гр. Варна, Комплекс Св. Св. Константин и
Елена, хотел Астор Гардън се проведе среща на работна група 5 към КСЧМ при следния
дневен ред:
1. Откриване на срещата, представяне на участниците - д-р Йордан Господиновпредседател на КСЧМ , ръководител на РГ;
2. Представяне на препоръка от РГ през 2019 г. - Михаела Мирея;
3. Преразглеждане на системата за контрол на рибарството на ЕС - Нови разпоредби
относно проследимостта - Михаела Миреа;
4. Мнения на властите, актуално състояние и перспективи;
5. Състояние на класификацията на водите в Черно море, действия на КСЧМ и
националните власти;
6. Заключения, предварителен текст за препоръка.

На срещата присъстваха като гости и участници доц. Галин Николов -изпълнителен
директор на ИАРА гр. Бургас, г-н Димитър Вълков – ИАРА, доц. Елица Петрова ИРР гр.
Варна, доц. Виолин Райков - Институт по океанология, гр. Варна, г-н Владимир Стоянов
„Черноморски риболов“ гр. Бургас, г-н Николай Павлов „СД Динг и сие“ гр. Бургас.
Чрез видеовръзка се включи г-н Габриел Попеску от НАРА Констанца.
Срещата се откри от председателя на КСЧМ г-н Йордан Господинов. Следват
приветствия към членовете на КСЧМ участниците и гостите на срещата. Приветствия и
от страна на г-н Галин Николов и г-н Габриел Попеску.
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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 по-значими могат да се отбележат следните промени в
разпоредбите относно проследимостта:
➢ 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.
Следват дискусии:
Г-н Димитър Вълков поясни, че идентификационният номер на риболовно
пътуване (излет) ще се генерира от електронния дневник и ще замени номера на
страницата на риболовния дневник.
Коментира се и препоръката на КСЧМ изпратена към ДГ МАРЕ и МЗХГ на
България (изх.№ 062/23.10.2019 г.) относно дребно-мащабния риболов и
предложението декларирането на улова да става с СМС, като част от участниците имаха
колебания дали ще е достатъчно ясно кой изпраща СМС-а. Дали може да се проследи
изпратената информация доколко е достоверна. Г-жа Михаела Кандея поясни, че
използването на думата СМС е само предложение и по-скоро идеята е била за някакво
мобилно приложение, чрез което да се отчита улова и да е лесно използваемо и от
дребно-мащабните рибари.
Г-н Габриел Попеску: НАРА Румъния вече е говорил с външен подизпълнител за
приложение за осигуряване и съхранение на база данни – като целта е да се събира
информация за улова както на по-големите риболовни съдове, така и на малките.
Идеята е това приложение да може да се използва чрез мобилен телефон и изпратените
от рибаря данни за улова директно да влизат в националната база данни. В тази
апликация ще се влиза с име и парола и така системата ще разбира от къде идва
информацията и ще може да се проследява.
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Г-н Йордан Господинов коментира, че препоръката на КСЧМ от 2019 г. е едно
предложение, в следствие от факта, че към момента контролът е насочен предимно към
по-големите риболовни кораби. Дребно-мащабните рибари попълват в България
формуляр един път месечно и това е предпоставка за укриване на данни за улова.
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.
Г-жа Димитрина Костова засегна 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.
Г- Николай Павлов: 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. Изказа и поздравления относно извършената категоризацията на водата в
Черно море в Румъния и запита защо това в България не се случва.
Отново се засегна темата за защитените зони по НАТУРА 2000 и фактът, че са
определени без консултации с рибарския сектор и в двете държави-членки. Покриват
традиционни рибарски полета, в процентно отношение са огромни територии, като на
практика на рибарите не им остават добри места за риболов.
Г-жа Михаела Миря поясни, че в края на октомври има планиран семинар БИОГеография и членовете на КСЧМ, които искат могат да участват. Дискусиите в подобни
семинари стоят в основата на определянето на защитените зони. След определяне на
зоната следва изготвянето на план за управление, като в него се определят какви видове
риболов са благоприятни в съответната зона.
Г-н Николай Павлов: За България даденият срок за обществени дискусии е един
месец. Няма информация кой е участвал в работната група за създаването на зоните по
НАТУРА 2000, нито какви са били мотивите за определянето им
Г-н Йордан Господинов: Темата за зоните по НАТУРА 2000 засяга в по-голяма
степен стопанския риболов в двете държави. В документацията за определянето на
зоните, един от мотивите е опазване на вида дунавска скумрия (Alosa immaculata), а
реално това е проходна риба, която се размножава в р. Дунав, а не в Черно море. По
проучване на асоциация БГ ФИШ, 87 % от тази риба се лови от дребно-мащабни рибари,
или със стационарни риболовни уреди и само 13% се ловят с таляни. Този вид риба не
се лови от големите тралиращи кораби – инцидентно попадат в трала 0,1% от вида. В
същото време от МОСВ са категорични, че трябва да се забранят тралиращите средства и ще се
окаже, че много семейства ще останат без доходи.

3

Г-жа Михаела Кандя: Въпросът е много сложен, а решението вече е взето. Крайната цел
е да се защитят определени екосистеми, което в краткосрочен план за рибарите не е добре, но
в дългосрочен е може да е ползотворно. Например в Румъния когато риболовният сектор се
концентрира върху риболова на рапан, се възстанови популацията на калкана. В същото време
е много важна ролята на рибарския сектор, защото осигурява доходи на голяма част от
населението и доставя морска храна, която е здравословна и ценена. Важно е да има реална
комуникация между властите и рибарите, защото до момента тя е само формална. Най-често
държавите-членки пренебрегват рибарите и КСЧМ, а това е жалко, защото само съвместно
могат да се намерят разумни и по-прости решения.
Доц. Виолин Райков: МОСВ е отговорен за морското пространствено планиране и сега е
момента КСЧМ да поиска информация на какъв етап са консултациите. Като цяло няма
достатъчна информация по този въпрос в публичното пространство.
Г-н Владимир Стоянов: Дава пример с Италия - страна където данъците от риболов са
значителни – няма големи зони по НАТУРА 2000. Като контраст са България и Румъния, чиито
зони за риболов не са много, но зоните по НАТУРА 2000 покриват огромна част от морето – над
37%. Вместо процесът да започне от долу-нагоре, България и Румъния правят обратното –
генерална забрана, наречена НАТУРА 2000, а след това ще определят план за управление, като
най-засегнат ще е пелагичния трален риболов.
Г-н Йордан Господинов: Ако в тези планове се предвижда забрана за даден вид риболов
е редно от МОСВ да намерят начин да се компенсира загубата на рибарите.
Г-н Николай Павлов: Казано честно рибарите са „изиграни“ – десет години подмолни
действия за установяването на зоните по НАТУРА 2000, а сега се дава срок от един месец за
препоръки. Необходима е пълна ревизия на начинът по който са определени тези зони в
България и Румъния.
След дискусиите в работната група се очертават няколко препоръки:
➢ До МЗХГ на Р 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,
➢ Препоръка относно ННН улов извършван от любителския риболов;
➢ Писмо до МОСВ относно установяването на зоните по НАТУРА 2000, установяване на
зоните разрешени за риболов; реализацията на плана за управление в тези зони.
Следва закриване на срещата.

Изготвил протокола г-жа Елена Пенева

Председател на КСЧМ – д-р Йордан Господинов
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