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ПРОТОКОЛ
От среща на Работна група 1 към КСЧМ
24 февруари 2021 г.
Тема: „Изпълнение на задължението за разтоварване“
Landing obligation
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 се събраха членовете на КСЧМ от
румънска страна и чрез видеовръзка между двете групи се проведе среща на работна
група 1 към КСЧМ при следния дневен ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задължение за разтоварване – нови изисквания към 2021 г.
Преглед на предишната работа на КСЧМ по задължение за разтоварване;
Предизвикателства за Румъния и България;
Мнения на учени и администрация;
Коментари и дискусии;
Предварителен текст за препоръка.

На срещата участваха чрез видеоконферентна връзка: г-жа Пинелопи Белеку
(Pinelopi Belekou) звено Д 1 на DG MARE, г-жа Ивелиен Раншуйзен (Evelien Ranshuysen)
звено Д 1 на DG MARE (която се присъедини на срещата на малко по-късен етап), доц.
Виолин Райков, Институт по океанология, гр. Варна, г-н Димитър Вълков – ИАРА гр.
Бургас, Г-н Виктор Нита (Victor Nita) от института „Григоре Антипа“ гр. Констанца.
Срещата се откри от председателя на КСЧМ г-н Йордан Господинов. Следват
приветствия към членовете на КСЧМ участниците и гостите на срещата.
Следва изказване на г-н Димитър Вълков който представи някои нови аспекти
свързани със задължението за разтоварване. От 2021 г. в България се прилага
електронен риболовен дневник за кораби над 12 м, което значително улеснява работата
на ИАРА. Електронната версия която се използва в момента ще се надгражда във
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времето, така че да е по-достъпна за капитаните на корабите и информацията да се
събира по-бързо и да са обработва по-лесно. Що се отнася до дребно-мащабния
риболов (ДМР) до 2 години ИАРА смята да въведе и за него вариант за електронно
докладване на уловите. По отношение на осведомеността на рибарите относно
изискванията по задълженията за разтоварване и нововъведенията има какво още да
се подобрява.
На срещата не се включи представител от НАРА Констанца, който да представи как
се изпълнява и контролира задължението за разтоварване в Румъния.
Следва обзорно представяне от г-жа Михаела Миря на предишната работа на КСЧМ
по отношение на задълженията за разтоварване:
-

Работна група 6 за 2020 г. проведена на 1 октомври 2020;
Консултация от страна на ИАРА и НАРА относно общата препоръка за калкан
изготвена от двете агенции на България и Румъния.

КСЧМ предлага да се организира една обща среща между ИАРА и НАРА, защото и в
двете държави-членки текстовете от регламента за задължението за разтоварване не се
прилага стриктно особено от някои представители на риболова от дребномащабният
риболов. Това се дължи на неосведомеността на част от рибарите, неприлагане на
разпоредбите за отчитане и в голяма степен на липсата на пристанища и места за
разтоварване, където за сега е мястото където се осъществява контрола.
Г-н Йордан Господинов разясни, че задължението за разтоварване за България и
Румъния се прилага за стопанския и за част от дребно-мащабния риболов, а има и една
категория – любителски рибари, които обаче се оказва че ловят понякога и по-големи,
даже промишлени количества риба. Администрацията трябва да предприеме мерки за
разграничаването и правилното им определяне.
Г-н Виолин Райков представи на кратко участието си в ново стартирал проект
MedBLand “Синтез на мерките за задължение за разтоварване и проценти на
изхвърлянията за Средиземно и Черно море“. Основната цел на това проучване - е да
идентифицира и оцени интегрирането на (управленски) мерки, въведени за улесняване
на изпълнението на задължението за разтоварване, включително мерките, приети от
държавите-членки за осигуряване на контрол, изпълнение и подробна точна
документация за всички пътувания за риболов. Що се отнася до изхвърляният, самото
задължение за разтоварване предполага, че не трябва да има изхвърляне на риба
обратно в морето, т.е. риболовът е достигнал определено ниво на развитие, с което се
избягват изхвърлянията. За да има успехи в тази насока, трябва да се работи върху
селективността на уредите - технически мерки насочени към определяне на големината
на окото на мрежите, типа влакно, начина на работа и др. Институтът по океанология
работи по докторантура за подобряване селективността на риболовните уреди.
Изследването е на един млад докторант, но публикациите все още не са излезли.
Г-н Виктор Нита допълни, че проектът MedBLand е важна стъпка. Изрази и
съжаление, че няма представител на НАРА Румъния, който да сподели как се спазва
задължението за разтоварване в страната.
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Г-н Данко Пенев представител на Асоциация Ро-Пескадор отправи въпрос към г-н
Нита – през тази година корабите на асоциацията се опитват да ловят двучерупчести на
определени координати, на които са установили наличие през изминалата 2020 г., но
сега намират само черупки и мъртва мида. В същото време в Румъния се извършва
мащабен драгаж на морски пясък за насипване на плажове. Това е в близост, но не на
същите координати и дали това е причината за изчезването на двучерупчестите от
района?
Г-н Нита: Отговорът е във въпроса драгиращата дейност може да е причината за
изчезването им от този район. Би било интересно да се изследва процесът.
Г-н Пенев покани учени от института ‚Григоре Антипа“ ако желаят ще им предостави
кораб и екипаж да извършат наблюдение, или определено изследване.
Г-н Йордан Господинов поясни, че представители на КСЧМ често изявяват желание
да предоставят корабите си на учените за научни изследвания.
Г-жа Пинелопи Белеку (Pinelopi Belekou) определи работата на КСЧМ на пофокусирана, особено в новата работна програма за 2021г. Напомни, че задължението за
разтоварване не е нова тема и регламента е в сила от 2014г. Пълното прилагане на
задължението за разтоварване е един от най-важните елементи на ОПОР. Спомена
също така, че наскоро DG MARE е получилa общата препоръка за калкана. Също така е
много важно спазването на задължението за разтоварване по отношение и на акулата.
Добре е, че КСЧМ признава че има липса на осведоменост на сектора и това е въпрос по
който трябва да се помисли какво да се направи. Към доц. Виолин Райков- ако има вече
излезли научни резултати от разработената докторантура за селективността на уредите
DG MARE ще се радва да се запознае с тях.
Доц. Райков поясни, че по отношение на селективността на уредите за цацата вече
има резултати, предстоят да излязат и тези за барбун и меджит.
Г-жа Пинелопи Белеку (Pinelopi Belekou) изказа мнение, че е много важна
селективността на риболовните уреди и е в тясна връзка със задължението за
разтоварване (ЗР) – тяхното подобряване подобрява и ЗР.
Г-н Йордан Господинов: се съгласи, че селективността е много важна, но след улова
има и разтоварване, а в двете държави-членки липсват достатъчно пристанища и места
за разтоварване и КСЧМ многократно е алармирал за това.
Г-н Кирил Жеглев: сподели наблюденията си на рибар и каза, че от август месец край
българските брегове няма цаца, а преобладават хищни видове риби. През последните
две години има трансформация в Черно море, която според рибарите се дължи на
климата. През тези две години преобладаващите ветрове са южни и в последствие се
покачва температурата на въздуха и на водата. Заради това в нашите ширини остават
преходните риби – лефер, паламуд, сафрид. За това цацата, която е в основата на
хранителната верига избягва българските брегове и отива на север, където няма хищни
риби. Хамсията е тази, която замества цацата, а тя се лови основно от турски и грузински
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рибари. През последните години обаче температурата на морската вода пред бреговете
на Турция през зимата е 13°-14°, което кара хамсията да идва към българските брегове.
Това обаче за Турция е проблем, защото хамсията е техен основен икономически
ресурс. Апелът на рибарите е към учените е да изследват тази тема, в същото време
рибарите смятат, че покрай турското крайбрежие се извършват и някакви мащабни
геоложки проучвания, които карат рибата да бяга към българските брегове.
Доц. Райков: Това което казва г-н Жеглев е много важно. От 2017г. насам
температурата на водата през зимата е по-висока с 1°-1,5°. През 2019 г и 2020 г. зимите
са изключително топли. По принцип хамсията използва бреговете на България, Румъния
и Украйна за размножаване, а зимува край Турските брегове. Но през последните
години се наблюдава смяна на режима, а и промяна в поведението на хищниците, които
следват жертвите си. За това хората нямат вмешателство. Много е важно да се
отбележи, че всички научни доклади до сега са базирани на стари знания, а в момента
има промяна.
Г-н Йордан Господинов поясни, че към момента между България и Румъния има
различия в законодателството относно забраните за улов на акула. В Румъния
ограниченията са по-строги, а също има и разграничение на вида на мъжки и женски по
отношение на забраните. В тази връзка КСЧМ предлага да се синхронизира
законодателството и да се направи среща между двете Национални агенции за
риболова, на която да участват и представители на съответните министерства. Що се
отнася до селективността на риболовните уреди, опасенията на рибарите са, че една
тяхна евентуална подмяна наложена законодателно, означава голяма инвестиция, а
също и капацитет за изработка, с което те не разполагат. Необходимо е да се търси и
начин за финансиране на подмяната на риболовните уреди, ако това е препоръчано от
ЕК или от учените. Богат рибар в България и Румъния няма, за това ако се налага
подмяна на уредите, то тя трябва да е придружена с начин за финансиране.
Г-жа Ивелиен Раншуйзен (Evelien Ranshuysen) поясни, че относно нуждата за
финансиране при подмяна на риболовните уреди, има отпуснати нови европейски
фондове, насочени именно към задължението за разтоварване и селективността на
уредите.
Г-н Йордан Господинов представи на членовете на работната група и едно
предложение изпратено до КСЧМ от НПО Национална асоциация българско
Черноморие(член на УС на КСЧМ от групата на други заинтересовани), в което се казва,
че паламуда (sarda sarda) е забранен по Регламент 1241/2019 за риболов с плаващи
мрежи. Пред българските брегове на Черно море през последните месеци има паламуд
и той представлява интерес за дребно-мащабните рибари, в същото време обаче в
България и Румъния няма риболовни кораби, които да го ловят с позволените гъргъри.
Дребно-мащабните рибари могат да го ловят само с мрежи и затова тези мрежи
представляват интерес за тях. За това от НПО Национална асоциация българско
Черноморие искат промяна в текста на Регламент 1241/2019, Приложение 3- забраната
за паламуд с плаващи мрежи да не се отнася за акваторията на Черно море.
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Г-жа Пинелопи Белеку (Pinelopi Belekou) напомни, че днешната тема на работната
група е задължението за разтоварване, както и че се е установила ясна нужда секторът
в двете държави да се запознае с него и да го прилага. Подчерта и важността на
информацията получена от г-н Кирил Жеглев, както и влиянието на климатичните
промени по отношение поведението на видовете в Черно море. Що се отнася до
паламуда, уловът му с плаващи мрежи е забранен – Регламентът е повече от ясен.
Г-н Йордан Господинов: В България и Румъния стопанския риболов е запознат със
задълженията за разтоварване и го спазва. Неосведомеността е по отношение на
малките рибари и фактът, че уловът им не се отчита. Дава пример, че ако 500 лодки
уловят по 10 кг риба за един ден, а за една година имат 20 риболовни дни, това прави
100 000 кг риба- доста сериозно количество, а лодките са много повече и риболовните
дни не са само 20. КСЧМ иска тези лодки да отчитат по някакъв начин уловите си.
Администрацията трябва да помисли върху това, както и че начинът за отчитане трябва
да е елементарен. Що се отнася до темата за паламуда – наистина излиза от темата на
Работната група, но членовете на КСЧМ изискват с писмо до Председателя на КСЧМ да
постави темата.
Доц. Виолин Райков поясни, че Регламент 1241/2019 има текстове по отношение на
плаващи или теглещи мрежи. Използват се в процеса на т.нар. моларене от дребните
лодки. Ако лодката има разрешение на определена дължина на мрежата, то тя не
попада в забраната на регламента. За паламуда (sarda sarda) Черно море е малък ареал
за разпространение, за това вниманието трябва да се концентрира върху дължината на
мрежата – ако тя влиза в определения размер, не подлежи на забрана.
Следва закриване на срещата.

Изготвил протокола г-жа Елена Пенева

Председател на КСЧМ – д-р Йордан Господинов
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