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Протокол
От среща на Работна група 5 на КСЧМ
13 май 2021 г.
Тема: Любителски риболов

На 13 май 2021 г. чрез системата ZOOM се проведе заседание на работна група 5
на КСЧМ, на тема - любителски риболов.
На срещата присъстваха г-н Галин Николов - ИАРА Бургас, г-н Константин Петров
- ГКРСМ, г-жа Анкуца Казимирович - НАРА Букурещ, г-н Флориан Мазилу - НАРА
Констанца, Г-н Симов - секретар на Федерацията по спортен риболов.
Членове на КСЧМ: г-н Мариан Пайу, г-н Драгош Бухай,г-жа Анелия Иванова,
представител на Европейска асоциация на рибарите в Черно море и секретариатът на
КСЧМ.
Срещата беше открита от председателят на КСЧМ г-н Йордан Господинов.
Следват приветствия към участниците на срещата.
Г-н Господинов отбеляза, че все повече и повече любители рибари имат все помощни лодки, които имат отрицателно въздействие върху търговския риболов със
стационарни съоръжения. Едни и същи уреди се използват за любителски риболов и
търговски риболов и понякога любителският риболов се трансформира в
дребномащабен, защото се търси продажба и реализация на уловената риба.
Г-н Галин Николов добави, че любителският риболов е по-скоро хоби и се
извършва повече от брега и по-малко навътре в морето.
Г-жа Анкуца Казимирович заяви, че в Румъния по това време рибарите любители
могат да кандидатстват за разрешителни онлайн и трябва да попълнят досие за улов. Тя
спомена също намерението на румънските и българските власти да променят периода
на забрана за калкан.
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Г-жа Михаела Миря добави, че ако трябва да се разработи съвместна препоръка
за промяна на периода на забрана за калкан, трябва да се има предвид, че становището
на КСЧМ е от съществено значение и че е необходимо време за консултации с членовете
му.
Г-н Симов - секретар на Федерацията по спортен риболов, установява, че рибните
запаси намаляват. Той предлага меморандум между неговата федерация и КСЧМ. Той
иска увеличен ресурс за контрол. Ще бъде създаден фонд за възстановяване на запасите
на Черно море. Г-н Симов предлага отделен закон за любителски риболов и също така
заявява, че има огромна разлика между любителския риболов и спортния риболов.
Г-н Петров добави, че във всяка страна се търсят методология и схеми за
наблюдение на риболова, за да се намери начин за засилен контрол. Проверката на
качеството на събраните данни е от първостепенно значение.

Предложения за препоръки:
•

Събиране на данни за улова от любителски риболов;

• По-добър контрол върху тези, които извършват тези дейности;
• Информационни кампании за любители рибари.

Следва закриване на срещата.

Протоколирал срещата: г-жа Михаела Кандеа Миря

Председател на КСЧМ: д-р Йордан Господинов
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