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ПРОТОКОЛ 

От среща на Работна група 3 към КСЧМ 

7 юли 2020 

Тема: Прилагане на Рамковата директива за морската стратегия в Черно море; 

главно D1, D3 - Търговска риба и миди, D4 - Предписания 4: Хранителни вериги, D10 - 

Морски отпадъци. 

На 7 юли 2020 г. в България, гр. Поморие, Гранд хотел Поморие, се проведе среща 

на работна група 3 към КСЧМ при следния дневен ред: 

1. Представяне на Рамковата директива за морската стратегия, Михаела Миреа. 
2. Презентация D1-китоподобни, D3 - Търговска риба и ракообразни, D4 - 

Хранителни вериги, D10 - морски отпадъци, добро екологично състояние и 
стойности; 

3. Дискусии, допълнения и мнения; 
4. Коментари относно Препоръката за SUP, NWWAC, Решение за подкрепа и 

предложение към УС; 
5. Коментари относно решенията на ЕО за определяне на стандарти в кръговия 

дизайн на риболовните уреди; 
6. Препоръки; 

 
Участници: г-н Мариан Паю (Marian Paiu), г-н Васил Райчинов, г-н Димитър Канариев, 

г-жа Любов Георгиева, г-н Данко Пенев, г-н Александър Тръпчев, г-н Пламен Камбуров, 
г-н Кирил Жеглев, г-жа Димитрина Костова, г-н Бухай Драгош (Buhai Dragos).  

 
На срещата присъстваха като гости и участници доц. Виолин Райков, Институт по 

океанология, гр. Варна, доц. Галин Николов- Изпълнителен директор на ИАРА, гр. 

Бургас. Чрез видеовръзка се включи г-н Максим Аурел от ANPA Констанца.  

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

приветствия към членовете на КСЧМ участниците и гостите на срещата.  Приветствия и 

от страна на г-н Галин Николов.  
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По т. 1 от дневния ред: Модератор и водещ на работната група бе г-жа Михаела 

Кандеа-Миря, която представи Рамковата директива за морската стратегия. Целта на 

стратегията е постигане и поддържане на добро екологично състояние на морската 

среда до 2020 г. Като основни фактори оказващи натиск върху околната среда са 

прекомерният риболов, замърсяване с опасни вещества, замърсяване с масло и 

маслени съединения, въвеждане на неместни видове, изменението на климата. Г-жа 

Кандя поясни, че ще засегне само няколко аспекта отнасящи се до риболова, защото 

материята е сложна и доста обемиста и ще представи Дескриптор 1,3,4 и 10, а именно 

Д 1 – биоразнообразие, Д 3 – търговска риба, Д 4 – хранителни вериги и Д 10 – морски 

отпадъци. Във всеки дескриптор от директивата има много критерии, а зад всеки 

критерий – допълнителни описания определящи доброто състояние на морската среда.  

По т. 2 от дневния ред: Следва презентация на г-н Мариан Паю (Marian Paiu),на тема: 

Подкрепа прилагането на MSFD в Черно море чрез създаване на регионална система за 

мониторинг на китоподобните (D1) и мониторинг на шума (D11) за постигане на добра 

екологична среда (GES). Проект осъществен със сътрудничеството на 9 партньора от 

черноморските страни и един партньор със седалище в Монако.  

По т. 3 от дневния ред: Следват дискусии: 

Г-н Мариан Паю обясни, че ролята на КСЧМ е да разясни на асоциациите членуващи 

в него, а те от своя страна на своите членове, че е важно докладването на случаен улов 

на китоподобни. В Румъния при запитване се оказва, че няма такъв инцидентен улов. 

Все още за България и Румъния не е определен праг за случаен улов на китоподобни. 

Има предложение този праг да е 1% от съществуващата популация. Но понеже няма 

постоянно провеждащи се изследвания и няма точна информация за броя на 

китоподобните, то трябва да се работи в тясно сътрудничество с научните институти и 

рибари. Например 1% от съществуващата популация в зоната пред бреговете на 

България е 295 броя китоподобни (брой, който може да се отнесе като приулов на 

делфини).  

Доц. Виолин Райков – до колкото има информация за България не е достигнат този 

праг на приулов.  

По т. 4 от дневния ред: Членовете на КСЧМ разгледаха препоръката изготвена от 

NWWAC (Консултативен съвет за северозападните води) относно прилагането на 

Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба и оперативни аспекти 

на Плана за улавяне на отпадъци.  

Следват дискусии дали КСЧМ да подкрепи тази препоръка.  

Г-н Кирил Жеглев: Всички искат моретата да са чисти, но има много условности. На 

първо място организацията трябва да е много добра. Корабите наистина улавят много 

отпадъци, но 90% от тях не са отпадъци от риболовни уреди. 99% от риболовните уреди 

в България не са от пластмаса за еднократна употреба. От друга страна рибарите в Черно 

море са бедни и консервативни и си ремонтират уредите до последно. За да събират 

рибарите отпадъци – то те трябва да имат финансов интерес и да има стройно изградена 

система. Защото отпадъците са от пластмаса, дърво, метал, гума и са разнородни като 
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материал, а и никой от рибарите няма да чака на брега да дойде някой да извози 

отпадъците, които са събрали. От друга страна на самите кораби няма място за събиране 

на тези отпадъци. Също така се хващат и много военни боеприпаси и експлозиви 

останали от Втората Световна война. Процедурата при тяхното предаване е много 

усложнена, пишат се дълги обяснения за това как и къде е хванат експлозива и често 

корабът намерил такъв вид отпадък не влиза обратно на риболов в рамките на няколко 

дни. За да се избегне цялата тази дълга и сложна процедура, рибарите хвърлят обратно 

в морето намерените боеприпаси.  

Г-жа Любов Георгиева: В България в момента процедурата за изхвърляне на мрежи 

също е усложнена. Иска се от РИОСВ код за отпадъка който е намерен. Това отнема 

време. Също така само определени сметища приемат боклук със съответния код и може 

да се окаже, че въпросното сметище се намира на стотици километри. Ако държавата 

пожелае, тази система може много стройно да се организира. Например: декларираш в 

ИАРА, че имаш определен вид риболовни средство, трябва да имаш и код за него – 

документ издаден за рециклиране на въпросното съоръжение. Идеята е самите рибари 

да си почистват, от тях да идват средствата, а не да чакат някой да им плаща.  

Г-н Кирил Жеглев: Не е съгласен с позицията на г-жа Георгиева. 90% от боклуците в 

морето не са от рибарски мрежи, или други уреди. Той не познава някой рибар, който 

умишлено да си изхвърли мрежите в морето. Ако има изградени приемни пунктове на 

пристанищата, всеки ще иска да си предаде там намерените в морето отпадъци.  

Г-жа Михаела Миря(Mihaela Mirea): Писмото от NWWAC е само препоръка, която ще 

е до ЕК. Ако КСЧМ пожелае да отправи такава до държавите-членки, може да я съобрази 

със съществуващите условия в България и Румъния. Директивата за приемните 

пристанищни съоръжения се отнася за отпадъците от риболовна дейност, така и за тези 

пасивно уловени. На самите пристанища трябва да се изградят съоръжения за приемане 

и на двата вида отпадъци. Относно въпросът от къде ще дойде финансирането, ЕК 

предлага това да стане от Общия рибарски фонд. Има и инициатива за разширена 

отговорност на производителя- да има т.нар. „зелена такса“ при закупуване на даден 

риболовен уред, която да се използва за рециклиране на подобни уреди.  

Г-н Пламен Камбуров : В България има 12 сертифицирани пристанища – 2 държавни 

и 10 общински. Всяко пристанище трябва да подпише договор със сметосъбираща 

фирма за извозването на различни по вид отпадъци.  

Г-н Васил Райчинов: Рибарите са хората, които най-много искат да е чисто морето. 

Трудно е да се събират морските отпадъци, защото дори да се локализират в морето, на 

следващия ден те вече не са на същото място. Колкото и отпадъци да се съберат от един 

рибар, на пристанището трябва да има къде да се стоварят. Не е трудно да се 

организира, в крайна сметка всяка община има договор с депа за изхвърляне на 

отпадъците. По веригата за събиране, депониране и изхвърляне на отпадъците има 

няколко различни институции и е трудно в България те да работят заедно.  

Г-жа Михаела Миря: В Румъния, както и в България няма изградени съоръжения за 

събиране на морски отпадъци на самите пристанища., а в Румъния дори нямат 
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достатъчно пристанища. Вероятно в препоръката на NWWAC не всички примери и 

предложения за удачни и приложими за Черно море, но могат да се вземат като пример 

за добри практики. Тази препоръка е от голяма помощ за рибарския сектор. Новото в 

нея е, че внася яснота по някои аспекти и кара ЕК да е по-практически насочена.  

Г-н Йордан Господинов: Напомни на всички, че КСЧМ от 2 години редовно разглежда 

въпроса за морските отпадъци. Има проведена Кръгла маса по темата през 2018г., като 

и Работна група през 2019 г. Рибарите трябва да имат финансов интерес да събират 

отпадъците.  

Подкрепата на тази препоръка на NWWAC ще се подложи на гласуване на срещата 

на Общото събрание на КСЧМ на 9-10 юли 2020 г.  

По т. 5 от дневния ред: Следва дискусия относно решенията на ЕО за определяне на 

стандарти в кръговия дизайн на риболовните уреди. Идеята е риболовните уреди да са 

трайни и с дълъг живот, специално пригодени за агресивните условия на морската 

среда.  

Г-н Йордан Господинов: ЕМФР през новия програмен период 2021 -2027г., да 

предвиди средства за подмяна на съществуващите риболовни уреди с нови такива, 

съобразени с новите изисквания.  

Г-жа Михаела Миря: Към момента няма точни изисквания за този нов дизайн. 

Първата стъпка е в посока научно-изследователска дейност, за да се изнамери нов 

материал, който да е устойчив и полезен. Разглежданото решение на ЕК информира 

рибарската общественост за това, какво предстои, когато влязат в действие новите 

изисквания.  

Следва закриване на срещата. 

 

 

Изготвил протокола: г-жа Елена Пенева 

Водещ на групата – г-жа Михаела Миря 

 

Председател на КСЧМ – д-р Йордан Господинов 


