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ПРОТОКОЛ 

От среща на извънредната работна група на КСЧМ 

20 юли 2021 г. 

Тема: "Риболов на калкан" 

На 20 юли 2021 г. чрез видеовръзка се проведе среща на КСЧМ, посветена на 
риболова на калкан и измененията по отношение на периода на забрана, предложени 
от Института за морско дело и развитие „Григор Антипа“ гр. Констанца.  

На срещата присъстваха: г -жа Пинелопи Белеку, ГД Морско дело и рибарство на ЕК 
от Департамент  Д 1, г -жа Йорданка Иванова от ГД Морско дело и рибарство на ЕК , г -н 
Галин Николов - ИАРА България, г -н Димитър Вълков – ИАРА гр.Бургас, г -н Габриел 
Попеску - НАРА Констанца , Г -н Константин Петров – ГКРСМ, г -н Виктор Нита от 
Института „Григор Антипа“, Констанца. 

От името на КСЧМ участваха: г-н Йордан Господинов, г-жа Михаела Мирея, г-н 
Драгош Бухай, г-н Мариан Паю, г-жа Димитрина Костова. 

Гости: г-н Мартин Христов, г-жа Михаела Велинова и представител на ФЛАГ БГ 
Шабла. 

Срещата бе открита от председателя на КСЧМ г-н Йордан Господинов. Следват 
поздравления от страна на участниците и гостите на срещата.  

Следва презентация на г -жа Михаела Миря относно дейността на КСЧМ, посветена 
на риболова на калкан през изминалите години. 

Г -н Виктор Ница добавя, че в контекста на изменението на климата се извършват 
промени по отношение на възпроизводството на някои видове риба, наблюдавани през 
последните години. Например през 2019 г. между 30 април -9 май, 70% от женските 
калкани вече са снесли яйца. До 2020 г., в началото на април, 100% от женските вече са 
снесли яйца. Според учените периодът на забрана трябва да започне 2 седмици по-рано 
от 1-ви април до 1-ви юни. 
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Г-н Господин Господинов се намеси, като каза, че това предложение е получило 
отрицателно мнение от български институт, както и от някои рибари. 

Г -жа Пинелопи Белеку изяснява периода, предложен от Института „Григор Антипа“ 
и представя новата си колежка г -жа Йорданка Иванова. 

Г -н Мариан Паю пита как тази промяна засяга други видове, за да разбере защо 
рибарите се противопоставят. 

Г -н Габриел Попеску уточнява, че предложението е да се измести, а не да се 
удължава периодът на забрана по румънския бряг. 

Г -н Йордан Господинов заяви, че е желателно настоящият период да бъде запазен, 
съгласно предложението на 2 сдружения на рибарите, които считат, че това положение 
не е трайно. Необходими са задълбочени изследвания в продължение на няколко 
години. Освен това дребните рибари не искат да преместят този период. 

Г -н Драгош Бухай споменава, че Асоциация „РО ПЕСКАДОР“ е съгласна с 
предложението за преместване на периода, но се противопоставя на предложение за 
удължаване на забраната. 

Г -н Мариан Паю попита дали някъде може да се направи консултация с проучването 
на Инстута „Григор Антипа“ и дали има подобно проучване в България. 

Г -н Господинов поясни, че искания за подобни проучвания са правени и за България, 
но данните са малко. 

Г -жа Михаела Велинова уточни, че становище по този въпрос от Института по 
океанология гр. Варна все още не е получено в министерството, а становището на 
Института по рибни ресурси подкрепя предложението „Григор Антипа“, плюс 
удължаване на забраната с 15 дни. 

Г -н Драгош Бухай поясни, че в Румъния законодателството е различно и риболовът 
на рапан не може да се извършва в райони, където калканът е забранен. Ето защо 
неговата асоциация подкрепя само преместването на периода, а не удължаването му.  

Г -н Господинов утояни, че само НПО Маре Нострум и Сдружение БГ ФИШ подкрепят 
одължаването на периада, за това КСЧМ трябва да направи истинска препоръка за ГД 
„Маре“ и държавите-членки сондирайки повече мнения. 

Г -жа Пинелопи Белеку добави, че следи тази дискусия с интерес и ще вземе предвид 
всички гледни точки. Всички промени трябва да се основават на надеждни научни 
съвети и да насърчават институтите да обсъждат това. Продължителността не се 
променя и тя разбира, че това е просто ход. Работната група по Черно море ще проведе 
заседание в края на юли и ще обсъди въпроса и това предложение, но за целта се 
нуждае от солидна научна основа. 

Г -н Галин Николов добавя, че разбира предложенията и е важно да се вземе най -
доброто решение за опазване на калкана и рибните запаси. 
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Г-н Господинов предлага да се направи препоръка за преместване на периода на 
забрана и да се предложат подробни научни изследвания за период от 3 години, за да 
се провери необходимостта от удължаване на срока. 

 

Срещата е закрита. 

 

Протоколът беше съставен от г -жа Михаела Миреа 

Председател на КСЧМ- д -р Йордан Господинов 


