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Работна група 14.04.2020 

Епидемия от COVID -19 

ПРОТОКОЛ 

 На 14-ти април (вторник) от 11 часа до 13.20 ч. чрез видеоконферентна връзка се проведе 

среща организирана от КСЧМ със следния дневен ред: 

Дневен ред 

1. Как се отразяват на работата ограниченията, която държавата ви налага в следствие 

епидемията от Covid 19, сегашна ситуация в страните членки от Черноморският басейн. 

Дискисия; 

2. Как виждаме възможности за подпомагане. Събеседване: 

-De mimimis; 

- Предложение за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 г. за Европейския фонд за 

морско дело и рибарство(ЕФМДР), с което изменение да се даде възможност на Държавите-

членки да отговорят адекватно на кризисната ситуация, която има различни аспекти, 

индивидуални за всяка една ДЧ.  

-Предложение за промяна на националното законодателство. 

На срещата освен членове на КСЧМ участваха представители на ИАРА доц. Галин Николов 

и г-н Димитър Вълков, от ANPA Констанца -г-н Габриел Попеску, г-жа Паскал Колсън и г-жа 

Пенелопи Белеку от ГД МАРЕ, г-н Стоян Котов директор Дирекция „Морско дело и 

рибарство“ към МЗХГ, г-н Константин Петров Координатор на регионалния офис на GFCM за 

Черно море, и като активен наблюдател г-жа Златомира Карагеоргиева-Мострова  

Изпълнителен директор СНЦ "МИРГ Несебър-Месемврия".  

Цел на срещата на работната група е да се дискутират начините по които може да се 

подпомогне рибарския сектор в условията на пандемия от COVID -19.  

Следват дискусии по т. 1 от дневния ред: 

Г-н Йордан Господинов представи накратко текущата ситуация в България и по-

специално положението на рибарския сектор в страната и това какви последици имат за 

сектора  предприетите мерки от правителството. Затварянето на ресторанти и хотели се 

отразява на целия бранш и ограничава риболова, защото пазара драстично е свит, а някои 
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от рибарите нямат условия за замразяване и/или преработка и съхранение на стоката си. Що 

се отнася до рибата отглеждана като  аквакултура, за сега този подсектор е в по-стабилно 

положение, защото отглеждането на риба е целогодишен процес, но фермите за аквакултура 

на черна мида нямат пазар. По отношението на движението на хора – има зелена светлина 

за пътуващите от бранша по работа, както и за движението на стоки в страната и за износ. 

Рибата и рибните продукти са включени в списъка с основни храни за България.  

Г-н Флорин Лукиан представи ситуацията в Румъния, сходна на тази в България с тази 

разлика, че случаите на заразени и починали вследствие на корона вирус са повече. 

Правителството е наложило малко по-рестриктивни мерки и удължава срока на 

извънредното положение до 13 май.  От началото на обявяването на извънредното 

положение безработните в страната са достигнали 1,5 млн. души. При проведен от негова 

страна разговори с Министерството на земеделието става ясно, че за сега няма мерки за 

подпомагане на сектор - рибарство.  

Г-жа Паскал Колсън: DG MARE са изпратили две съобщения на КСЧМ.  ЕК е направила две 

изменения в първоначалните мерки, които държавите-членки могат да приложат в помощ 

на сектора, това касае и кои разходи са приложими. Първото изменение е към общите 

фондове, конкретно чл. 57, който да включи сегашната извънредна ситуация в допустимите 

разходи. Второто предложение е за  временно спиране на риболова и дейността за 

аквакултури с оглед обстановката с COVID 19, също така се предложи и помощ за съхранение 

на продукцията. Всички тези промени са важни и за това е важно да се провери дали 

държавите-членки правят всичко по възможностите си.  

Г-н Стоян Котов: Двата пакета, които ЕК разработи последните седмици, представляват 

актуализация на чл. 35 и чл. 57 по отношение на взаимно-спомагателните фондове. Вторият 

пакет от предложенията за промяна така наречения 3+, предложи по-целенасочена 

подкрепа, като в момента този пакет предстои да бъде гласуван на заседание на комисия 

Корепер (комисия от постоянните представители на всяка държава). Чрез дискусия със 

сектора и експерти от МЗХГ се набляга на това кое е важно и приложимо за сектора в 

България – за съжаление първият пакет се оказва неприложим за страната, но вторият може 

да се приложи и да се създадат нови мерки по програмата (ОПР), които да подпомогнат 

сектора. Във втория пакет по отношение на мярката за временно прекратяване на риболова, 

чл.33 от регламент 508, ситуацията с COVID 19 е предвидена във времевата рамка, която ЕК 

дава от 1 февруари до 31 декември 2020г. Така могат да бъдат посрещнати временни 

преустановявания на риболова в този период, като основно изискване по отношение на тази 

мярка, за България е трудно да изпълни изискването за активност от минимум 120 

риболовни дни за последните две календарни години. Според първоначалните разчети на 

МЗХГ тази мярка може да засегне около стоте най-активни рибари в българския регистър, 

което като процент е малко. Това се обуславя от сезонността на българския риболов. 

Независимо от малкия брой риболовни кораби, правителството има готовност след 

приемането на втория пакет от мерки да подходи към модификация на програмата и 

включване на този член 33, който към момента не е наличен. Другата важна модификация 

за България включва чл. 55 от регламент 508, където настоящия член за мерки свързани със 

здравето се променя по начин, по който да може да предоставя компенсация на 

производителите на аквакултури за намалено производство. Тези компенсации за намалено 

производство не биха задоволили личната потребност към момента, защото е на лице по-

скоро намаляване на продажбите и капитала. Непосредствените проблеми са свързани с 

плащането на заплати, закупуване на консумативи, а не толкова с намаляване обема на 
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продукцията от аквакултура. Министерството търси начин да компенсира на време 

производителите, а не на по-късен етап, защото това би довело до фалити на предприятия. 

Също така към втория пакет от мерки са внесени предложения за компенсиране на 

оборотния капитал на малки и средни предприятия в преработвателния сектор. Друг 

периметър на новия пакет са мерки  насочените към организации на производителите. За 

съжаление пазара в България не е особено организиран и има само една действаща 

организация на производителите, но тя е с малък брой членове и на практика не би могла да 

се възползва предложените помощи за складиране.  

Следват въпроси към г-н Котов: Кога сектора в България може да очаква помощ и как 

може да достигне до нея?  

Г-н Стоян Котов: При постигане на един по-гъвкав пакет, ще се обхванат голям процент 

от пострадалите, но това ще стане след окончателното му одобрение. След това мигновено 

ще се актуализира настоящата програма и ще се включат новите членове – за временно 

прекратяване на риболовната дейност, за мерки за здравето свързани с аквакултурата, както 

и преосмисляне на целия бюджет. 

Г-н Габриел Попеску: Направи няколко уточнение по отношение на дейностите, които е 

предприела ANPA Румъния: със специална разпоредба на Министерски съвет е позволено 

свободното движение на всички свързани с търговския риболов оператори, както и на 

работниците в предприятията за аквакултура. Магазините за продажба на риба и рибни 

продукти са отворени през този период, но продажбите са намалели, въпреки очакваната 

завишена консумация на риба заради празника Цветница. Това се дължи на ограниченото 

движение на хора. Направен е специален анализ на национално ново на  рибните запаси се 

установи, че за момента Румъния има достатъчно запаси от риба и рибни продукти. ANPA е 

провела консултации и е събрала предложения от всички икономически оператори в Черно 

море и са обобщен вид изпратени към Министерството на земеделието в Румъния. 

Продължава наблюдението на улова и разтоварването на калкан, който е основен през този 

период на годината, следва въвеждането на забраната на улов на калкан от 15 април.  

Г-н Кирил Жеглев: Позицията на Сдружение „МЕНА“ е че в тази ситуация трябва да се 

наблегне върху спасяването на рибарите, а не толкова на рибите. Призовава всички 

административни работници и ЕК, да побързат защото времето минава и да не се окажат в 

ситуация, че в крайна сметка няма да има на кого да помагат.  Формално рибарите могат да 

работят, но няма на кого да продават продукцията си, за това мерките трябва да са насочени 

към запазване на работниците в сектора и за съхранение на продукцията. В тази връзка 

приветства инициативата на българското правителство за предлагане на стоки на местни 

производители в големите вериги магазини за хранителни стоки, но апелът му е: що се 

отнася до механизмите по които ще се отпускат помощите, то те да бъдат максимално 

опростени, а за да се избягват злоупотреби да се дават на производители и организации с 

история,  доказали се през годините като такива.  

Г-н Йордан Господинов: По дневния ред на работната група е излишно да се говори по 

т.2 за подпомагане по регламент за de minimis и предложения за промяна в националните 

законодателства, защото поканените представители от Министерствата компетентни по тези 

въпроси не участват в срещата. Предлага КСЧМ да отправи запитване към съответните 

министерства каква е възможността да се помогне на сектора по програма de minimis и каква 

е нуждата от някои промени в законодателството, за да се облекчи дейността.  
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Г-н Галин Николов: ИАРА е насочила усилия към подпомагане на бизнеса, за да няма 

фалити. На 15 април предстои Консултативен съвет към Министерството на земеделието в 

България, като първа точка от дневния ред е : Начини и действия за подпомагане на сектора 

в условия на пандемия. ИАРА винаги е работила в интерес на сектора. Основната дейност 

към момента е проверката на улова на калкан, както и въвеждането на предстоящата 

забрана за улов на този вид. 

Г-н Димитър Канариев: Нужна е повече конкретика и по-бърза реакция от страна на 

институциите. Отваря въпрос относно информационния бюлетин, изпратен от ЕК  чл. 68 в 

който се казва, че ЕФМДР може да подкрепи маркетингови мерки за продукти от 

рибарството и аквакултурите, които може да включват промотиране на качеството и 

добавената цена, и пряк маркетинг на рибни продукти от дребно-мащабни риболовни 

стопанства или отделни рибари без риболовни съдове.  Г-н Канариев изразява мнение, че в  

тази ситуация също така трябва да се помисли за помощ на рибарите под формата на 

субсидии, както има такива за земеделските производители. По отношение за 

кандидатстване по проекти, в много от тях има изискване за 50% самофинансиране. В 

земеделските програми има земеделски фонд, който гарантира пред банките отпускането 

на кредит, и така се покрива изискването за това самоучастие. Сдружение Национална 

асоциация българско Черноморие смята че е необходимо по ЕФМДР да се помисли за такава 

възможност.  

Г-н Стоян Котов: Информационния бюлетин на ЕК представя принципна информация 

какви мерки биха могли да се използват. По отношение на мерките за предлагане на пазара 

на продукти на дребно-мащабни рибари – тази мярка няколко пъти е стартирана по 

програмата и тя не е свързана с COVID 19, но ЕК предлага страните-членки биха могли да се 

възползват от специфични елементи на мярката. Що се отнася до финансирането по 

програми и 50% самоучастие,  в момента министерството разработва финансов инструмент, 

който да дава възможност да се предоставят банкови гаранции, чрез Фонд на фондовете. По 

отношение на субсидиите: по ЕФМДР директни субсидии не са предвидени.  

Г-н Мариан Паю: Днешната дискусия е отговорила на много от въпросите, които е бил 

подготвил, към г-жа Паскал Колсон задава въпрос до колко е вярно че подпомагането на 

рибарската дейност зависи от нейното временно прекратяване (ще го изпрати писмено).  

Друг въпрос към ANPA Румъния: възможно ли е да дадат повече информация от статистката 

която имат относно уловите и риболовните усилия към днешна дата и спрямо предишни 

години, защото се оказва че на пазара в Румъния има повече предлагане отколкото търсене 

към дадения момент. Явно е, че това състояние е заради наложената забрана за посещение 

на пазарите и ограничението на движението на хората. НПО „Маре Нострум“  подкрепя 

мерките за складиране на улова, или да се обособят специални зони за продажба на риба и 

рибни продукти.  

Следва закриване на срещата. 

 

Водещ протокола г-жа Елена Пенева 

 

Председател КСЧМ: д-р Йордан Господинов 


