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No 058/22.12.2021 

До: г-н Иван Иванов, Министър на земеделието, храните и горите, Република България 

До г-н Борислав Сандов, Министър на околната среда и водите, Р България 

До: доц. д-р Галин Николов, Изпълнителен директор на ИАРА гр. Бургас 

До: г-н Явор Димитров, Директор Басейнова дирекция "Черноморски район" 

До: г-н Адриан-Йонуц Чесною, Министър на земеделието, Румъния 

До: г-н Барна Танкзос, Министър на околната среда, водите и горите Румъния 

До: г-н Йоан Доброчи, директор на ANPA, Румъния 

До: г-н Паул Кононов, директор на Водна администрация Добруджа 

 

 
 Предмет: Морски отпадъци 
 
 
Уважаеми господа и госпожи, 

След проведена среща на работна група на Консултативен съвет за Черно море (КСЧМ), 
на тема „Морски отпадъци“, в която участваха представители на властите на двете държави-
членки и представители на научната общност в България и Румъния, КСЧМ прави следните 
препоръки за предотвратяване на замърсяването на морските отпадъци, но също за 
намаляване на тяхното количество и въздействие върху морската среда: 

 
• Изясняване на процеса на поемане на морски отпадъци чрез осигуряване на 
необходимата инфраструктура в пристанищата, отпускане на необходимите средства 
за поемане на тези отпадъци и подпомагане на тези рибари, които извършват 
дейности по „риболов на отпадъци“. 
• Ясно разграничение между собствените отпадъци генерирани от кораба и тези, които 
са „уловени“ от морето в следствие на рибарската дейност; 
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• Подкрепа на съвместни проекти между Румъния и България, осъществявани от 
рибари и организации за опазване на околната среда, с цел развитие на дейности за 
събиране на изоставени риболовни мрежи в морето; 
• Организиране на услуга за събиране на морски отпадъци от пунктовете за 
разтоварване на рибарите, без допълнителни такси. 
• Разпределяне на специфични средства за възстановяване на мрежи-призраци чрез 
Оперативната програма за рибарство. Тази дейност може да бъде алтернатива за 
рибарите през периода на забрана на улова. 
• Подкрепа на изследователски и иновационни дейности за наблюдение на 
състоянието на морските отпадъци в подкрепа на европейските директиви (напр. 
2008/56 / Рамковата директива за морска стратегия на ЕО), както и тяхното 
рециклиране, а също и за отпадъци от самата риболовна дейност. 
• Да се въведе забрана за нерегламентирано (диво) къмпингуване до 2 км и 200 
м от прибоя навътре в сушата. Нерегламентираното (диво) къмпингуване е забранено 
във всички страни от ЕС. Нерегламентираното (диво) къмпингуване генерира с тонове 
пластмасови отпадъци, които замърсяват освен крайбрежието и водите на Черно море. 
България е единствената държава в ЕС, която, чрез своето законодателство стимулира 
замърсяването на Черно море с пластмасови и стъклени отпадъци.  
• За България: Спешно да бъде приет от Министерски съвет одобрения от 
обществеността, държавните институции, бизнеса и научните институции (без някои от 
тях) „Подход за управление на зоните от екологичната мрежа Натура 2000” 
 

КСЧМ е готов да подкрепи и да се включи в съвместен проект за възстановяване на 
изоставени риболовни мрежи в морето. Това е възможно чрез членове, които са както в 
сектора на рибарството, така и в сектора за опазване на околната среда и които имат опит в 
подобни проекти. Повечето от членовете, както румънски, така и български, са участвали в 
подобни пилотни действия в миналото, но се нуждаят от постоянна подкрепа, за да постигнат 
значителни резултати. 

Очакваме и вашите коментари по тази тема. 
 
С уважение, 
Даниел Бухай 
председател на КСЧМ 

 

 

Обща информация: 
 
Консултативният съвет за Черно море е юридическо лице с нестопанска цел и публична 
собственост, създадено на 20.07.2015 г. в съответствие с разпоредбите на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1380/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година относно общата политика в 
областта на рибарството, ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/242 НА КОМИСИЯТА от 9 
октомври 2014 година за определяне на подробни правила относно функционирането на 
консултативните съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството.  
Решение на ЕС от 13.09.2011 за създаване на Консултативен съвет за Черно море. Сдружението 
е регистрирано по българското законодателство със седалище гр. Варна. 
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Членовете на Консултативния съвет са неправителствени организации, чиято дейност обхваща 
всички основни риболовни зони в България и Румъния - риболовна дейност, аквакултури, 
преработка, внос и износ, продажба на дребно и едро на риба и рибни продукти. Към тях се 
добавят организации на други групи по интереси: опазване на околната среда. 
Мисията на Консултативния съвет за Черно море е да насърчава балансирано представителство 
на всички заинтересовани страни в сектора на рибарството и аквакултурите и да допринася за 
постигането на целите на Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз. 
Прерогативите на КСЧМ са да отправя препоръки и предложения към Европейската комисия и 
държавите-членки, за да улесни постигането на целите на общата политика в областта на 
рибарството. Тези препоръки са разработени в рамките на работни групи, с членове на КСЧМ, 
както и с научни експерти, представители на местните и централните риболовни власти. 
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