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№     52 /        29.09. 2022 г. 

До г-н министър Петре Деа, Министерство на земеделието и развитието на селските 
райони, Румъния 

До г-н министър Барна ТАНЦОШ, министър на околната среда, водите и горите, 
Румъния 

До г-н Мариан АВРАМ, председател на НАРА, Румъния 

 

Препоръка относно морското пространствено планиране на Черно море 

 

Въведение 

Морското пространствено планиране (МПП) (Директива 2014/89/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета) е функционалният инструмент, чрез който 
Европейската стратегия „Син растеж“ се стреми да постигне ефективно и устойчиво 
развитие на морските сектори. МПП е отдавна очакван инструмент за съответните 
разрастващи се икономически дейности (напр. енергия от възобновяеми източници и 
аквакултури). Тъй като риболовните зони могат да се окажат пространствено и времево 
ограничени в интерес на нови начини за ползване и морски дейности, рибарството се 
явява стопански сектор, засегнат в по-негативна степен от действието на МПП. 

Освен конфликтите между различните риболовни сектори, защитените морски 
зони, офшорните вятърни проекти и екотуристическите дейности са само някои 
примери за потенциални „заплахи“ за риболовната индустрия, особено за 
дребномащабния риболов (SSF). Същинските, постоянни и планирани консултации с 
представители от този сектор допринасят за максимално оползотворяване на МПП като 
практически инструмент. Осъществяването на този процес спомага да бъдат избегнати 
възникнали в миналото предизвикателства и конфликти, които могат да блокират 
развитието на рибарския сектор, да засегнат местните общности от крайбрежната зона 
и дори да поставят в по-неблагоприятна позиция черноморските държави-членки 
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спрямо останалите държави от ЕС, които сериозно инвестират в развитието на секторите 
рибарство и аквакултури. 

 

Препоръки за успешното прилагане на МПП в Румъния и България 

MПП и влиянието на този процес върху риболова и аквакултурите в Черно море 
са постоянно и многократно обсъждани в работните групи на КСЧМ през последните 2 
години. Членовете разглеждат този инструмент и като възможност, и като заплаха за 
сектора и са загрижени и слабо информирани за практическите ефекти от документите 
по планирането, които Румъния  ще внесe в ЕК. 

Като резултат от проведените консултации в рамките на работна група на 
Консултативния съвет за Черно море, в която участваха представители на 
администрацията от двете страни-членки и представители на научната общност от 
България и Румъния, КСЧМ изготви следните препоръки за да се осигури прозрачност и 
да бъде подготвено въвеждането в практика на МПП: 

● действително консултиране на всички участници от сферата на риболова и 
аквакултурите, чрез използване на съответни методи на участие; 

● провеждане на информационни кампании относно практическите ефекти, 
възможности и ограничения, които ще произтичат от МПП за дейностите 
риболов и аквакултури в бъдеще; 

● провеждане на съвместни работни сесии със заинтересовани страни в секторите, 
които могат да повлияят на развитието на риболова и аквакултурите: 
възобновяеми енергийни източници, туризъм, защитени морски зони. 

 

Консултативният съвет за Черно море изразява своята готовност да сътрудничи и да 
се включи в тези мерки, поддържайки постоянни и преки връзки с риболовния сектор, 
както и с организации за защита на морската среда или от социално-икономическата 
сфера. 

 
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 
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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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