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 КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ 

/КСЧМ/ 

CONSILIUL CONSULTATIV PENTRU MAREA 

NEAGRA 

Сдружение, вписано в РЮЛНЦ    Asociatie, inregistrata in Registrul  

на Р България      persoanelor juridice fara scop patrimonial 

ЕИК 176964109     al R Bulgaria, CUI 176964109 

Седалище и адрес на управление:   Sediu si adresa de conducere: 

гр. Варна,  ул.“Охрид“ N 24-26,  ет.1   Mun. Varna, str. “Ohrid” N 24-26, etaj 1 

office@blsaceu.eu     office@blsaceu.eu 

 
 

ПРОТОКОЛ 

От среща на работна група 2 към КСЧМ  „Устойчив риболов – съоръжения и ресурси“, на 

24.06.2019 г.  

 

Подтема: Калкан, улови, квоти, ОДУ, регионализация на запаса, интензитет на 

риболова, социален или икономически ефект. Възможност за маркиране. 

 

 

На 24.06.2019 г., гр .Констанца,  хотел Ибис, зала „ Траян“ с начален час 10.30 ч., се 

проведе среща на работна група 2 „Устойчив риболов – съоръжения и ресурси“, при следния 

дневен ред: 

1. Улова на калкан-социален или икономически е момента. Възможности за 

идентификация на рибите-свеждане до минимум на ННН риболова.   

2. Бъдещ подход при определяне на общ допустим улов/ОДУ/ и квоти за калкан; 

3. Продължителността на действие на определено ниво на ОДУ; 

4. Ресурсът от калкан в Черно море-общ или различен за Черно море разделен географски; 

5. Мнения на учените и администрацията; 

6. Коментари и дискусии; 

7. Препоръки и съвети;  

8. Очакван резултат./Оформят окончателно варианти на препоръки  и съвети към DG 

MDRE, GFCM, Министерства и ведомства към страните членки/  

 Работната  група заседава в състав: Александър Тръпчев – Председател на Работната група, 

участници: Димитрина Костова, Любов Георгиева, Димитър Канариев, Флорин Лукиан, Драгош 

Бухай, Михаела Кандея, Пламен Камбуров, Йордан Господинов.  На срещата присъства като 

активен наблюдател – доц. Виолин Райков от Института по океанология, гр. Варна. 

Цел на работната група: Да се оформят препоръки, относно уловите и разпределението на 

квотите на калкан, като се представят интересите на бизнеса, и същевременно се съобразят с 

екологичните норми и опазване на ресурса. 
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Последва презентация от Председателят на КСЧМ на тема: “ Калкан - улови, квоти, общ 

допустим улов (ОДУ). Регионализация на запаса, интензитет на риболова, социален или 

икономически ефект. Възможности за маркиране“.  

Дискусии и коментари: През 2017 г. на Сесия на ГКРСМ (GFCM) е приет многогодишен план 

за управление на калкана и е определен ОДУ на калкан в Черно море. Този временен ОДУ се 

прилага за 2018 и 2019 г. и сега предстои преразглеждането му. Администрацията е на мнение 

да се въведе 5 годишен план за ОДУ, но асоциациите, членуващи в КСЧМ смятат, че това не е 

разумно и според тях период е 3 години е по-добър, защото е възможно в този период да се 

появят нови научни доказателства за увеличение на запаса. Някои асоциации предлагат за 2020 

г. да се запази сегашната квота, а от 2021 ОДУ да се определи за 3 годишен период.  

Част от държавите опериращи в Черно море и не членки на ЕС,  неофициално изразяват 

позиция, че запаса на калкан в Черно море може да се раздели на две - този пред техните 

брегове и този пред бреговете на България и Румъния. Администрацията на двете държави-

членки и всички членове на КСЧМ са на мнение, че запасът трябва да се третира като единен за 

цялото Черно море, това мнение се подкрепя и от научните среди – Институт по рибни ресурси, 

гр. Варна. Също така, според членовете на КСЧМ постоянно действащата система за контрол на 

риболовните съдове ловуващи калкан, трябва да се прилага и да е единна за всички държави 

опериращи в Черно море, защото в противен случай, както до сега се прилага само за България 

и Румъния е дискриминационно.  

Г-н Александър Тръпчев: Що се отнася до ефекта от улова на калкан дали е по-скоро 

социален, или икономически, то при наличие на квота в размер от 57 т. на държава-членка, 

ефектът е социален, но да се говори за значим икономически ефект не е сериозно.  

Г-жа Любов Георгиева:  При настоящата ситуация с риболова, излиза така, че България и 

Румъния, като членки на ЕС са в едно затворено общество с много ограничения, в сравнение с 

другите страни опериращи в Черно море, които сами си определят правилата. Редно е 

правилата за контрол и мониторинг на риболовните съдове имащи право да ловят калкан да са 

единни за Черно море и ГКРСМ да намери начин да ги уеднакви. Добре е да има постоянно 

действаща система за контрол, но само ако е обща за всички черноморски държави.  

Г-н Виолин Райков: Що се отнася до запаса на калкан в Черно море, няма доказателства, че 

запаса не е единен, но има различни видове калкан. Това, че мерките за риболов и контрол са 

различни за различните държави води само до неустойчивото управление на запаса на калкан.  

Г-жа Михаела Кандеа: Много е важно Средиземно море и Черно море да се третират по 

различен начин, защото в Черно море има по-малко видове риба с търговско значение, 

представляващи интерес за риболов. 

Г-н Флорин Лукиан: Риболовът в Румъния се възражда след 2011 г. с появата на рапана и по 

този начин се увеличи и румънския риболовен флот.  Само някои от рибарските съдове имат 

разрешително за улов на калкан и повечето от тях са под 12 м, които нямат наблюдение. Редно 

е след като са получили квота за улов на калкан, да имат и система за наблюдение.  Що се отнася 

до риболов на други видове, то в Румъния е много слабо развит.  

Г-н Йордан Господинов: В България се ловят около 34 вида риба, винаги е имало традиция 

за улова им, въпреки че са се появили и рапаните като възможност за улов.  

Г-н Виолин Райков: Фактът, че в Румъния улова на други видове е много ограничен се дължи 

на географското положение на страната и на миграцията на рибите. 
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Г-н Александър Тръпчев: Не е рационално да се сложи квота на даден вид, а в същото време 

да има и периоди на забрана и разрешен средства за улов. Редно е квотата да е единна за 

цялото Черно море. Защото при сегашната ситуация данните са манипулирани и не са реални. 

Уловите на корабите са в пъти повече, отколкото се рапортуват и по този начин се изкривяват и 

статистическите данни, които пък от своя страна служат на ИАРА и ГКРСМ . 

В заключения бяха обобщени следните предложения за препоръки към ГКРСМ, държавите 

– членки, и ГД МАРЕ: 

� Ресурсът на калкан за Черно море да е единен и да се въведе ОДУ за период от 3 г.  

� Въвеждане на правила и мерки за всички опериращи в Черно море – както малки лодки, 

така и по-големи кораби, мерки да има и за държавите не членки на ЕС. 

�  За 2 години да се премахне квотата за улов на калкан за България и Румъния, като в този 

период  да има ОДУ за Черно море, като в този период право за улов на калкан да имат 

само рибарски съдове с наблюдение и отговарящи на всички изисквания за получаване 

на лиценз за улова на калкан.   

� Да се препоръча на Румъния като държава-членка – да се определят и изградят 

пристанища, на които да се стоварва калкана. Малките лодки да имат право да излизат 

до 2 мили навътре в морето. На мониторинг да подлежат и рибарски съдове с дължина 

под 12 м, които ловят калкан и системата за наблюдение да се осигури от АНПА Румъния. 

 

Предлагаме следните нови и по -рестриктивни консервационни мерки: 

1. Мониторинг на всички лодки, които  имат разрешение за улов на калкан; 

2. Мониторинг за всички , които нямат разрешение за улов на калкан но плават като 

съпътстващи риболова лодки / в Румъния/ или като лодки с разрешително за друг 

вид риболов или туристически лодки; 

3. Да се определят със заповед на съответният министър от страната членка достатъчен 

брой пристанища и лодкостоянки като места за стоварване на калкан за Р България 

и  Румъния; 

4. Заповедта да задължава риболов и стоварването да става само в светлата част на 

денонощието; 

5. На всяко пристанище да има назначен инспектор и стоварването да става само в 

негово присъствие; 

6. Докладването да става електронно поне един час преди приставането и 

стоварването на калкана; 

7. На всеки риболовен съд който лови калкан с пасивни риболовни уреди да се вписва 

в разрешението и броя на разрешените риболовни съдове и индивидуалната марка 

на всяка мрежа. За лодки до 6 метра дължина 10 броя мрежи 100 метра дължина 

всяка маркирана от ИАРА, АМПА с индивидуална марка с номер. За лодки до 10 

метра 20 бр. мрежи, за лодки до 12 бр. мрежи; 

8. Всички лодки да бъдат ежегодно проверявани в началото на сезона за съответствие 

на реалното риболовно усилие и съответствието му по документи; 

9. Риболовните съдове от дребно-мащабният риболов да имат 2-3 мили разрешен 

район на плаване; 

10. Всяка лодка до 6 метра дължина да има 6 излета за една календарна година с 

наличие на инспектор на борда. 10 метровите с 10 излета със инспектор и 12 

метровите с 12 излета с инспектор на борда; 
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11. Да се води диалог със всички заинтересовани страни и да се изработи методика за 

контрол , която да включва освен отговорните институции също, общините, 

асоциациите, гражданите и НПО; 

12. Да се финансира в съответствие с новите изисквания материалната база за контрол 

на вода, на брега и стоварванията; 

13. Да се финансира дейността на научните и изследователската дейност, с която да се 

обезпечен необходимите изследвания 

14. Да се докаже научно вредата от полагането на хрилни мрежи; 

Мотиви за искане за премахване експериментално на квотата за две поредни години: 

• Ще излезе на светло ННН уловите; 

• Ще се добие представа за реалните улови, които се извършват от лодки без 

разрешение, без квота и стоварват на нерегламентирани места, без мониторинг и 

контрол; 

• Квотата не ни защитава. Тя не защитава и ресурса, защото имаме индикации, че 

извън разрешената квота се лови големи количества калкан, който се продава 

нелегално/доводи-лодки без разрешителни, лодки с разрешение за съпътстващо 

плаване с другите без да имат разрешително за калкан, безброй немаркирани 

мрежи повече от 10 -20 километра за една лодка; 

• Продажба на калкан по време на забраната; 

• Продажба на маломерен калкан в ресторанти и магазини; 

• Наличие на поредица от случай на млади делфини удавени след оплитане в 

рибарски мрежи по време на забрана и/или целогодишно./доказателство за мрежи 

и лодки без контрол които са с по -малко око на мрежите; 

• Ще спре предлагането на калкан от нерегламентиран улов на ресторантите и 

хотелите; 

• Ще се преустанови улова и продажбата на маломерни форми; 

• Ще спасим делфините; 

• Ще докажем, че се лови повече отколкото се декларира; 

• Ще докажем устойчив ли е ресурса или е застрашен; 

• При сега действащата система за риболов и отчитане, както и укриване на уловите 

има данни за стабилен запас; 

Препоръчваме: 

1. Премахване на квотата за две годишен период; 

2. Доказване и деклариране на всички улови; 

3. Доказване на запаса. 

 

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

 

 

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


