Работна програма на Консултативен съвет за Черно море - КСЧМ
2019
Общи насоки
Работната програма за 2019 г. на КСЧМ се основава на ангажиментите, поставени от
Букурещката декларация (2016 г.) и от Министерската декларация от София, 10-годишния
план за действие за устойчивост на риболова в Черно море, подписан на Конференцията на
високо равнище за риболова и аквакултурите в Черно море (06-07.06.2018, София,
България).
КСЧМ ще следи отблизо работата на ЕС и ГКРСМ и ще участва в ключови срещи през
2019 г.
В контекста на прилагането на текущите препоръки на ГКРСМ и на подготовката на
бъдещи предложения за препоръки относно Черно море по отношение на многогодишния
план за управление на улова на калкан, борбата с ННН риболова, пилотния проект за
съвместна схема за контрол и инспекция в Черно море, изследователския план относно
улова на рапан, КСЧМ ще действа като форум за диалог и обсъждане със заинтересованите
страни и ще улеснява регионализацията и сътрудничеството между държавите-членки,
продължавайки да работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия.
Основният фокус на работната програма на КСЧМ през годината следва да бъде:
1. Обща политика в областта на рибарството
КСЧМ ще продължи да разглежда и анализира предстоящите предизвикателства в
светлината на изпълнението на реформата в общата политика в областта на рибарството,
работейки в тясно сътрудничество с държавите-членки и Европейската комисия,
реагирайки активно на консултациите.
2. Сътрудничество
Изграждане на тясно регионално сътрудничество между КСЧМ и останалите държави с
излаз на Черно море на техническо ниво.
Засилване на сътрудничеството между администрациите на държавите-членки по
отношение участието на КСЧМ в предварителните решения и резолюции за утвърждаване
на плановете за управление, свързани с риболова в Черно море. В този контекст КСЧМ ще
следи и преразглеждането на законодателството в областта на рибарството в държавитечленки.
3. Натура 2000
Включване чрез активно участие в подготовката на плановете за управление на
рибарството в Черно море, свързани с мрежата от защитени морски зони по НАТУРА 2000,
по отношение на мрежата от защитени морски зони по НАТУРА 2000 - анализ на размера,
характеристиките и ограниченията, и достъпа до риболовна дейност в защитените морски
зони на държавите-членки. КСЧМ ще бъде активен и ще участва в дискусии по отношение
на ограничени за риболов и защитени морски зони, гарантирайки ефективна защита на
Черно море.
4. Меморандум за разбирателство с ГКРСМ

Очаква се съществуващото сътрудничество на КСЧМ с ГКРСМ да бъде
формализирано през предстоящия междусесиен период. Ще бъде подписан и
изпълняван меморандум за разбирателство между Консултативния съвет за Черно море
и Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ).
5. Работни групи на КСЧМ
Допълнително: Подкрепа за дейностите на работните групи на КСЧМ (две работни
групи).
•
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Селективност в дънния риболов и спазване на задължението за
разтоварване;
Планове за управление на рибарството в рамките на мрежата от защитени
морски територии по НАТУРА 2000;
Прилагане на Рамковата директива за морската стратегия в Черно море;
Управление на интегрираната морска употреба - морско пространствено
планиране;
По-нататъшна работа по управлението на екосистемите в риболовните
райони;
Изпълнение на задължението за разтоварване;
Изпълнение на многогодишния план за управление на улова на калкан;
Действия за засилване на борбата с ННН риболова;
Състояние на улова на рапан, т.е. перспективи, развитие на улова, свързани
данни, пазари, риболовна техника, второстепенен улов;
Състояние на улова на черноморска бодлива акула, целенасочен или
нецеленасочен риболов, развитие на улова, свързани данни, второстепенен
улов;
Оценка на социално-икономическите условия в областта на рибарството в
държавите-членки, по-специално свързани с улова на калкан, бяла мида и
рапан;
Събиране на данни и изпълнение на действия и инициативи, насочени към
поддържане на система за безопасност, здраве и контрол на
дребномащабния риболов и търговския риболов с цел създаване на подобри условия, като се вземат предвид всички подсектори на рибарството:
аквакултури, разтоварване, центрове за първа продажба, центрове за
преработка, съхранение, транспорт, търговия и проследяване;
Препоръки относно приоритетните видове за разработване и утвърждаване
на многогодишни планове за управление на ГКРСМ;
Развлекателен риболов и състояние;
Възможни решения относно морските отпадъци.

Други въпроси от значение за Консултативния съвет за Черно море:
1. Дребномащабен риболов
Дребномащабният риболов ще бъде обсъден в рамките на работна група за 2019 г. с фокус
върху следните приоритетни области:
Насърчаване на сътрудничеството между публичния и частния сектор;
Опазване на околната среда

Изпълнение на Регионалния план за действие на ГКРСМ относно дребномащабния
риболов
2. Междуинституционално сътрудничество
КСЧМ ще поддържа тясно сътрудничество и ще продължи да работи съвместно с
Комисията, Европейския парламент, ГКРСМ, Европейската агенция за контрол на
рибарството, научно-техническите комитети и консултативните съвети на съответните
министерства, научноизследователски институти, както и свързани проекти и дейности.
3. Сътрудничество с учени
Освен това КСЧМ ще се стреми да постигне още по-тясно сътрудничество с научната
общност, работейки по съвместни проекти, насочени към минимизиране на изхвърлянето
на риба, и участвайки в проект, насочен към технически подобрения на селективността.
КСЧМ ще улесни и капацитета си по проекта BlackSea4Fish.
4. Многогодишни планове за управление
КСЧМ ще допринася и ще работи за приемането на многогодишни планове за управление
в Черно море.
Консултативният съвет за Черно море (КСЧМ) ще продължи да полага усилия, за да играе
активна роля в рамките на общата политика в областта на рибарството. КСЧМ ще се
фокусира върху тези въпроси в рамките на планираните си срещи и ще разчита на
постиженията на работните групи.
Планирани срещи/дейности, които трябва да бъдат включени в бюджета за:
Срещи на КСЧМ – 2019 г.*
Общо събрание

Варна

21 и 22.03.2019 г.

Констанца

29 и 30.10.2019 г.

Варна

19 и 20.02.2019

Констанца

17.05.2019 г.

Констанца

26 и 27.09.2019 г.

Работна група 1
(възможности за
риболов в защитени
морски зони)

Варна

18.02.2019 г.

Констанца

15.05.2019 г.

Констанца

25.09.2019 г.

Работна група 2
(Устойчив риболов съоръжения и
ресурси)

Варна

20.03.2019 г.

Констанца

16.05.2019 г.

Констанца

28.10.2019 г.

Изпълнителен комитет

Кръгла маса (все още
Констанца
не е уточнена)
Кръгла маса (все още Място
не е уточнена)

юли
ноември

* Управленски срещи през годината, ако е необходимо (трябва да бъде отдаден приоритет
на Изпълнителните комитети).
Представителство на КСЧМ на срещите през 2019 г.*
43-та годишна сесия на
Гърция
октомври/ноември
ГКРСМ
Ден за борбата срещу
Италия
юни
ННН риболова
Среща между Комисията
и консултативните съвети
…….
*неизчерпателен списък

