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ПРОТОКОЛ 

КРЪГЛА МАСА „ Устойчив риболов в Черно море“ 

Хотел Ибис, гр. Констанца, Румъния 

25 юни 2019 г. 

 

На 25.06.2019 г., гр .Констанца,  хотел Ибис, зала „ Овидиу“ с начален час 10.30 ч., се 

проведе Кръгла маса по инициатива на КСЧМ, при следния дневен ред: 

10.30-10.50 – Регистрация на участниците; 

10.50—11.00 – Приветствени думи, откриване: 

11.00-11.20 – „Дребно-мащабен риболов в Черно море“ – Йордан Господинов, 

Председател на КСЧМ.  

11.20-11.40 „Състояние на риболова в Черно море“-  Д-р Симеон , Директор на института 

за морски изследвания и развитие „ Григор Антипа“;  

11.40-12.00 – „Взаимодействието между делфините и риболова“ – Михаела Кандеа- 

Миря, изпълнителен директор на НПО „Маре Нострум“; 

12.00-12.20 – Развитие на риболовната дейност в Черно море в Румъния за 2016—

2018г.", представител на ANPA Румъния; 

12.20-12.40 – „Състояние на българския черноморски риболов“, представители на 

българските власти; 

12.40-13.00 – Дискусии и коментари; 

13.00-13.20 Заключения, закриване; 

 

Срещата се откри от Г-жа Михаела Кандея. Следват приветствени думи от Председателят 

на КСЧМ д-р Йордан Господинов.  Гости на срещата бяха представители на НПО от Румъния и 

България, представители на рибарски организации от двете страни, доц. Виолин Райков от 

Института по океанология, гр. Варна, проф. Симеон Николаев от Института за морски 

изследвания и развитие „Григоре Антипа“ гр. Констанца, г-н Габриел Попеску – представител на 
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ANPA Румъния. Форумът бе приветстван и от доц. Галин Николов – изпълнителен директор на 

ИАРА, България. 

Следва презентация от Г-н Йордан Господинов на тема:“ Дребно-мащабният риболов, 

сегмент от риболова в България и Румъния в Черно море“.  

Дискусии и коментари относно що е това дребно-мащабен риболов в Черно море. 

Критерии, които определят и охарактеризират дребно-мащабният риболов. Д-р Господинов 

представи редица критерии, като постави на дискусия въпроса кои показатели са най точни , за 

да се определи що е то дребно-мащабен риболов и какви трябва да са техните величини.  

• Дължина на риболовният съд; 

• Район на плаване; 

• Времетраене на риболова; 

• Мощност на двигателя; 

• Екипаж; 

• Обем на оборота; 

• Риболовни уреди позволени за използване от дребно-мащабните рибари; 

• Уреди за наблюдение; 

• Начин на докладване -чрез мобилно приложение, с СМС, дневник или други; 

• Контрол и мониторинг на риболова; 

• Други; 

Мнение изказаха проф. Симеон Николаев и г-н Габриел Попеску, че трябва да се 

определи дребно-мащабният риболов с ясни критерии, които да са общи за България и 

Румъния. Да се гледа на дребно-мащабния риболов в Черно море като различен от този в 

Средиземно море и да не се слагат под общ знаменател.  

След дискусията се оформи становище, че ще се изготви анкетна карта, която ще се 

изпрати от секретариата до участниците в кръглата маса, както и до научни институти и други 

заинтересовани страни членове на КСЧМ, така че всеки да посочи параметрите съгласно 

посочените критерии. Така да се събере база за прецизно определяне на параметрите на 

дребно-мащабният риболов за Черно море. 

Следва презентация от проф. Симеон Николаев на тема: „Състояние на възможностите 

за устойчиво развитие на черноморското рибарство в рамките на морското пространствено 

планиране“.  

Следва презентация на доц. Виолин Райков от ИО, гр. Варна на тема: ‘‘Научни 

изследвания, управление и икономика на биоресурсите в Черно море“. 

Презентация изнесе г-жа Михаела Кандея на тема „Взаимодействието между делфините 

и риболова“. 

Следва презентация от г-н Габриел Попеску, представител на ANPA Румъния  на тема: 

„Еволюция на риболова в Румъния за периода 2016-2018 г.“ 
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Следва презентация от г-жа Димитрина Костова, Председател на Сдружение 

„Европейска асоциация на рибарите в Черно море“, на тема: „Ефективни мерки за 

продуктивността на дребно-мащабния риболов“.  

Следва закриване на срещата. 

 

 

Изготвил Протокола: Г-жа Елена Пенева………………………………………………………………………………………. 

 

 

Председател на КСЧМ: Д-р Йордан Господинов:………………………………………………………………………….. 


