Работна програма на Консултативния съвет за Черно море - КСЧМ
2018 г.
Основни насоки
Работната програма за 2018 г. на КСЧМ се основава на ангажиментите,
поставени от Букурещката декларация (2016 г.). Тя също ще следва конкретните
ангажименти, които предстоящата Министерска декларация ще включи на
Конференцията на високо равнище по въпросите относно риболова и аквакултурите в
Черно море (06-07.06.2018 г., София, България).
КСЧМ ще следи отблизо работата на ЕС и ГКРСМ и ще участва в срещи като:
а) Конференция на високо равнище относно рибарството и аквакултурите в
Черно море (06-07.06.2018 г., София, България);
б) Конференция на високо равнище относно дребномащабния риболов (2526.09.2018 г. Малта),
в) 42-а годишна сесия на ГКРСМ (22-26.10.2018 г., Румъния),
г) Форум на ГКРСМ за науката в областта на рибарството (10-14.12.2018 г., Рим,
Италия),
д) Европейски ден на морето 2018 (31.05.2018 г., Бургас, България)
В контекста на прилагането на препоръките на ГКРСМ, приети на 41-та годишна
сесия и по-специално на многогодишния план за управление на улова на калкан в
Черно море, възможните нови мерки, които трябва да бъдат предложени по отношение
на този морски басейн, борбата с ННН риболова в Черно море, прилагането на
пилотния проект за съвместна схема за контрол и инспекция в Черно море, КСЧМ ще
действа като форум за диалог и обсъждане със заинтересованите страни и ще улесни
регионализацията и сътрудничеството между държавите-членки, като същевременно
ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия.
Основна цел на работната програма на КСЧМ през годината трябва да бъде:
1. Установяване на близко регионално сътрудничество между КСЧМ и другите
крайбрежни страни на Черно море на техническо ниво, както и засилване на
сътрудничеството между администрациите на държавите-членки по отношение на
участието на КСЧМ в предварителните решения и резолюции за изготвяне на планове
за управление, свързани с риболова в Черно море. В този контекст КСЧМ ще последва
преразглеждането на законодателството в областта на рибарството на държавитечленки Румъния и България, при което ще бъдат взети предвид социалноикономическите и екологичните фактори, свързани с улова на калкан, бели миди и
рапан.
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2. Активно участие в подготовката на плановете за управление на рибарството в
Черно море, свързани с мрежата от морски защитени територии по НАТУРА 2000, по
отношение на мрежата от морски защитени територии по НАТУРА 2000 - анализ на
размера, характеристиките и ограниченията, и достъпа до риболовна дейност в
морските защитени зони на държавите-членки. КСЧМ ще бъде активен и ще участва в
дискусии по отношение на риболовните ограничения и морските защитени зони,
осигурявайки ефективна защита на Черно море.
3. Подписване на Меморандума за разбирателство между Консултативния съвет
за Черно море (КСЧМ) и Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на
обединените нации (ОПЗ) от името на Генералната комисия по рибарство в Средиземно
море (ГКРСМ).
4. Подкрепа за дейностите на работните групи на КСЧМ (две работни групи).
• Селективност при дънния риболов и спазване на задължението за разтоварване;
• Планове за управление на рибарството в рамките на мрежата от морски
защитени зони по НАТУРА 2000.
• Изпълнение на Рамковата директива за морска стратегия за Черно море;
• Интегрирано управление на морската експлоатация - морско пространствено
планиране;
• По-нататъшна работа по управлението на рибните екосистеми;
• Въпроси, свързани с контрола и инспекцията, съгласно Регламента за контрол
1224/2009;
• Изпълнение на задължението за разтоварване.
• Изпълнение на многогодишен план за управление на калкана;
• Действия за засилване на борбата срещу ННН риболова,
• Актуално състояние на улова на рапан, перспективи, развитие на улова,
свързани данни, пазари, риболовна техника, второстепенен улов и др.
• Актуално състояние на улова на акула, целенасочен или нецеленасочен
риболов, развитие на улова, свързани данни, второстепенен улов и др.
• Оценка на социално-икономическите условия в областта на рибарството в
държавите-членки.
• Съвети относно финансирането от ЕС на секторите на рибарството и морския
транспорт след 2020 г., отразяващи контекста на Черно море и целите на секторите след
2020 г.,
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• Събиране на данни и прилагане на действия и инициативи, насочени към
поддържане на система за безопасност, здраве и контрол на дребномащабния риболов и
търговския риболов, с цел създаване на по-добри условия, като се имат предвид всички
подсектори на рибарството: аквакултура, разтоварване, центрове за първа продажба,
преработка, съхранение, транспорт, търговия и центрове за проследяване.
• Препоръки относно приоритетните видове, с цел разработка и установяне на
многогодишни планове за управление на ГКРСМ.
Други важни въпроси за Консултативния съвет за Черно море:
Дребномащабният риболов ще бъде обсъден в рамките на работна група за
2018г., фокусирайки се върху следните теми:
•

Развитие на дребномащабния риболов;

•

Преоразмеряване на дребномащабния риболов;

•

Научни изследвания на дейността по дребномащабния риболов;

•
Оценка на регионалните особености на дребномащабния риболов чрез
регионализиран подход.
Идентифициране на любителския риболов в Черно море по отношение на
•
търговските рибни запаси.
КСЧМ ще бъде в тясно сътрудничество и ще продължава да работи съвместно с
Комисията, Европейския парламент, ГКРСМ, Агенциите за контрол на рибарството и
аквакултурите. Научно-техническите комитети и консултативните съвети на
съответните министерства, националните научноизследователски институти, както и
съответните проекти и дейности, свързани с тях, доколкото е възможно.
Освен това, КСЧМ ще се стреми да постигне още по-тясно сътрудничество с
научната общност, като работи по съвместни проекти, насочени към минимизиране на
изхвърлянето на риба и включване в проект, насочен към технически подобрения на
селективността.
КСЧМ ще допринася и работи за приемането на многогодишни планове за
управление в Черно море.
Консултативният съвет за Черно море (КСЧМ) ще продължи да полага усилията
си и да играе активна роля в Общата политика в областта на рибарството. КСЧМ ще се
фокусира върху тези въпроси в рамките на планираните си срещи и ще увеличава
постиженията на работните групи.
Планирани заседания / дейности, които трябва да бъдат включени в бюджета за:
1. Заседание на Общото събрание - 1 насрочено и 1 извънредно
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2. Изпълнителен комитет 3,
3. Работни групи - 2
4. Кръгли маси - 2;
Заседания на ръководството през годината, ако е необходимо (трябва да бъде даден
приоритет на Изпълнителния комитет, ако е възможно).

Долуподписаният, Лъчезар Емилов Вучев, с настоящето удостоверявам верността на
извършения от мен превод от английски на български език на приложения тук
документ. Преводът се състои от 4 (четири) страници.
Преводач: Лъчезар Емилов Вучев
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