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Протокол от Кръгла маса 

“Пристанищни съоръжения - ключов фактор за устойчивото развитие на 

черноморския риболов ” 

На 5 ноември 2020 г., чрез видеовръзка Консултативният съвет за Черно море (КСЧМ) 

заедно с неправителствената организация „Маре Нострум“ проведе кръгла маса със следния 

дневен ред:  

10:30 - 10:45 – Регистрация на участниците; 

10:45 - 11:00 – Встъпително слово – д-р Йордан Господинов, Председател на КСЧМ; 

11:00 - 11:15 - Представяне на съществуващата инфраструктура за управление на 

отпадъците в пристанище Констанца, Костел Станка, директор на Администрация на морските 

пристанища, Констанца; 

11: 15-11: 30 - Общо представяне на проекта, Ангелика Паю, НПО Mаре Нострум; 

11: 30-11: 45 - Изоставени, изгубени или изхвърлени риболовни съоръжения, Джоел 

Базюк, заместник-директор на Global Ghost Gear Initiative – презентация на запис; 

11: 45-12.00 - Представяне на европейските задължения за управление на отпадъците, 

Михаела Миря , НПО Маре Нострум; 

12:00 - 12:15 – Представяне на инициативите предприети до сега от КСЧМ по темата за 

морските отпадъци – г-н Йордан Господинов, Председател на КСЧМ.  

12:15 – 12:45 - Предизвикателства и нужди – дискусия. 

Целта на тази кръгла маса бе да идентифицира начини за ефективно управление на 

отпадъците от риболовни дейности. Тя също така има за цел да повиши осведомеността при 

решаването на този проблем, както и да промени практиките, като покаже решения за 

изхвърляне на морски отпадъци. 

Като гост на срещата присъства г-н Стефан Георге -  Държавен секретар към 

Министерството на земеделието и развитие на селските райони в Румъния и г-н Костел Станка, 

директор на Администрация на морските пристанища в гр. Констанца. 
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Срещата се откри от г-жа Михаела Кандя-Миря. Приветствия изказа и председателят на 

КСЧМ г-н Йордан Господинов.  

Следва изказване на г-н Стефан Георге във връзка с бъдещо изграждане на риболовен 

пристанищен комплекс в Мидия, Румъния. Предвижда се осигуряване на безопасно 

разтоварване на риба както и изграждане на складови пространства и центрове за първа 

продажба на риба.  

Следва презентация на тема „Представяне на съществуващата инфраструктура за 

управление на отпадъците в пристанище Констанца“ изнесена от г-н Костел Станка, директор на 

Администрация на морските пристанища, гр. Констанца. 

Г-жа Анжелика Паю направи общо представяне на проекта на НПО „Маре Нострум“, като 

уточни че Сдружението е станало член на Глобална инициатива Ghost Gear, която се занимава с 

намиране и събиране на изгубени, изхвърлени и изоставени мрежи в моретата.  

Следва видеозапис на презентацията на г-н Джоел Базюк- заместник директор на 

Глобална инициатива Ghost Gear, която има над 100 члена от всички части по света.  На сайта на 

организацията има интересни документи, като например анализ на въздействието на всеки 

един риболовен уред и до каква степен той е опасен, ако се изгуби в морето. Рибарските мрежи 

изгубени или изоставени могат да престоят в моретата над 600 г., като през това време 

продължават да улавят от 5 до 30% от рибните ресурси. Тези морски запаси са загубени както за 

рибарите, така и за морската среда. 

Г-жа Михаела Кандя-Миря представи европейските задължения за управление на 

отпадъците.  

Следва представяне на инициативите предприети до сега от КСЧМ по темата за морските 

отпадъци от г-н Йордан Господинов. 

В заключение г-жа Михаела Миря сподели идеята на организация „Маре Нострум“ за 

създаване на мрежа от рибари от двете държави-членки България и Румъния, които да 

докладват за изхвърлени отпадъци и изгубени рибарски мрежи, като по този начин ще се 

подпомогне дейността на пристанищните власти. 

Следва закриване на срещата. 

 

 

Изготвил Протокола: Г-жа Елена Пенева 

 

 

Председател на КСЧМ: Д-р Йордан Господинов 


