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ПРОТОКОЛ 

От среща на Фокус група  1 към КСЧМ 

24 февруари 2021 г.  

Тема: „ФГ 1- Морски риболов и пандемията КОВИД 

 

На 24 февруари 2021 г. в България, гр. Стара Загора, в хотел Калиста се събраха 

членовете на КСЧМ от българска страна и в гр. Тулча, в офиса на КСЧМ се събраха 

членовете на КСЧМ от румънска страна и чрез видеовръзка между двете групи се 

проведе среща на фокус група 1 към КСЧМ с начален час 16.00, при следния дневен ред: 

 

1. Въздействие на КОВИД пандемията върху риболовните дейности, финансова подкрепа 

от държавите-членки и нужди.  

2. Коментари и дискусии. 

   

 
Срещата се откри от председателя на КСЧМ г-н Йордан Господинов.  

Представи се въпросник за оценка на въздействието на пандемията от Ковид-19 

върху морския риболов и аквакултурите, изготвен от Секретариата и който ще бъде 

изпратен онлайн на всички членове.  

Следват коментари относно отпуснатите помощи за рибарския сектор в двете 

държави-членки. В България помощта е отпусната и вече получена от рибарите, а също 

и от рибопреработвателни предприятия. Към момента се изплаща и втория транш на 

подпомагането.  

За Румъния едва на скоро рибарите са получили гид с необходимите документи за 

представяне, за да могат да кандидатстват за отпускане на помощи. По коментари на 

румънските членове в КСЧМ става ясно, че гида е тромав, изисква се представянето на 
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голям обем документи – около 300-400 страници, които да се сканират от риболовните 

дневници за 2017,2018 и 2019 г. и да се представят заедно с други попълнени 

декларации. В Румъния помощта не следва кораба, а се отпуска на юридическо лице.  

Също така кораби, които нямат 3 години история, не могат да кандидатстват за помощи.   

Г-н Йордан Господинов разясни, че в България изготвените от МЗХГ инструкции за 

кандидатстване са били съгласувани с рибарските асоциации, а необходимата 

информация за уловите – няколко години назад, се предоставя по служебен път от 

ИАРА.  

Г-жа Михаела Кандеа-Миреа поясни и че в Румъния също е имало консултация с 

рибарите преди изготвянето на гида за кандидатстване за помощ, но въпреки това 

процедурата е тромава и все още няма отпуснати средства.  

Г-н Йордан Господинов изтъкна фактът, че 102 кораба в България са получили 

финансова помощ при първия транш на изплащане на финансовата помощ, а при 

вторият транш техният брой е 98. Българските рибари не са предоставяли сами данни за 

уловите си през изминалите години, а ИАРА и МЗХГ са ги предоставили по служебен път, 

което е значително улеснение.  

В същото време в Румъния се изисква рибарите сами да сканират от риболовните си 

дневници информацията за 120 риболовни дни, 3 години назад, въпреки че НАРА също 

разполага с тези данни.  

Г-жа Михаела Кандеа-Миреа изяви съжаление, че на днешната среща на Фокус 

групата не присъстват поканите представители от държавната администрация и на 

двете държави, защото биха могли да обменят информация и да се използва по-добрата 

практика.  

 

Следва закриване на срещата. 

 

 

Изготвил протокола г-жа Елена Пенева 

 

Председател на КСЧМ – д-р Йордан Господинов 


