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ПРОТОКОЛ 

От среща на Работна група 1 и Работна група 2 към КСЧМ 

Тема: Рапан – състояние на запаса. Запас на местни популации за Черно море. 

На 12 ноември 2019 г. в хотел Рослин-Димят, гр. Варна се проведе среща на работна група 1 
и работна група 2 към КСЧМ при следния дневен ред: 

1. Състояние на запаса на рапан и бели миди в Черно море; 
2. Запас на местни видове риби за Черно море и тенденции за квотиране. (Презентация 

от доц. д-р Виолин Райков, Институт по океанология, Варна); 
3. Оформяне на препоръка за критериите за определяне на дребно-мащабния риболов в 

Черно море; 
4. Становища на учени и администрация;  
5. Дискусии и коментари; 
6. Други.  

 
На срещата присъстваха като гости и участници доц. д-р Елица Петрова-Павлова, от 

Института по рибни ресурси (ИРР) гр. Варна и доц. Виолин Райков, Институт по океанология, гр. 
Варна.  

Срещата се откри от председателя на КСЧМ г-н Йордан Господинов. Следват приветствия 
към членовете на КСЧМ участниците и гостите на срещата.  

Доц. Виолин Райков изнесе презентация на тема „ Запаси на местни видове в Черно море“.  

Доц. д-р Елица Петрова-Павлова изнесе презентация на тема: „ Изследвания върху бели 
миди и рапани, управление на запасите“.  

Следват дискусии и коментари:  

Отправен бе въпрос към доц. Петрова, какъв вид драга са използвали при изследванията си 
върху белите миди, на който тя отговори, че ИРР използват механична драга.  

Г-н Димитър Канариев: Известна е ползата на рапана като икономически ресурс, както и 
ползата от черната мида като екологичен фактор за Черно море. Отправя въпрос към доц. 
Петрова какво е състоянието на запаса на черна мида към момента и какви са тенденциите.  
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Доц. Петрова: Полета черна мида са изчезнали още през 70-те години, вследствие 
унищожението й от рапана. Към 2005 г. полетата черна мида се възстановяват. При двата вида 
ситуацията  бързо се променя, като през 2017 г. са правени изследвания върху запаса на черната 
мида и е установено, че има намаляване на запаса под 35 м. и увеличаване на запаса след 35-
тия метър. Рапанът от една страна е инвазивен вид за Черно море, а от друга е част от 
промишлената листа. Увеличената експлоатация на ресурса в България е довела до намаляване 
на размера му.  

Г-н Даниел Бухай: Добре е да има информация и от румънските учени относно техни 
изследвания върху рапана, за да може да се направи сравнение между двете страни.  

Дискутира се и въпросът с класификацията на водата в Черно море. Доц. Петрова поясни, че 
ИРР отдавна е предложил на БАКХ помощта си за тази дейност, но до сега не е направено.  

Г-н Йордан Господинов поясни, че КСЧМ е повдигнал този въпрос и е отправил препоръки 
към националните институции и на двете страни-членки отговорни за извършването на този 
процес, както е информирал и DG MARE.  

Г-н Кирил Жеглев: Много е важно научните институти да правят изследванията си в 
подходящо за това време, според вида който изследват и като отчитат морските течения, 
температура на водата, посока на вятъра, а не да ги извършват когато имат финансиране. 
Например за изследванията на рапана е важно да се съблюдава температурата на водата, 
защото под определени градуси, рапана се заравя в пясъка и ако точно тогава се направят 
изследванията, то те няма да са адекватни на действителността.  

Г-н Флорин Лукиан: Учените и в Румъния правят изследванията си също когато имат средства 
и време за това, без да отчитат спецификата на времето.  

Оформи се мнение, че КСЧМ трябва да изготви препоръка изследванията за рапана и белите 
миди да се правят целогодишно и да се отчитат спецификите на сезоните, теченията, вятъра, 
температура на водата. Както и да се направи препоръка до учените и институциите в България 
и Румъния да извършват тези изследвания, като за целта да ползват капацитета и експертността 
на рибарските организации, а бизнеса им предлага да им предоставя в подходящите за 
изследвания моменти кораби, оборудване и екипажи възмездно. 

 

Следва закриване на срещата. 

 

Изготвил протокола г-жа Елена Пенева 

 

Председател на КСЧМ – д-р Йордан Господинов 


