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Тема: Морска аквакултура
Уважаеми дами и господа,
След проведена работна група на Сдружение “Консултативен съвет за
Черно море“ на тема „Морска аквакултура“, в която участваха представители на
властите на двете държави членки и представители на научната общност в
България и Румъния, КСЧМ прави следните препоръки за деблокиране и
изграждане на устойчива морска аквакултура:

да се опрости процедурата по получаване на разрешителни за изграждане
на ферма за Черноморска аквакултура, както и да се въведе системата за
обслужване на желаещите и получаване на разрешителни от едно гише;
за Румъния да се изгради законовата рамка относно морската
аквакултура, както и да се направи изследване от румънските власти заедно с
научните институти кои са най-подходящите зони по румънското Черноморие за
отглеждане на аквакултура;
хармонизиране на законодателствата между България и Румъния относно
аквакултурата в Черно море, така, че да съществува лоялна конкуренция;

1

Консултативният съвет за Черно море изразява желанието си да си
сътрудничи и да се включи в тези начинания, като има постоянен и пряк контакт
със сектора на рибарството, но и с организации за опазване на морската среда
или в социално-икономическата област.
Очакваме и вашите коментари по тази тема.

С уважение,
д-р Йордан Господинов
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.
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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