Работна програма на Консултативен съвет за Черно море - КСЧМ
2020
Общи насоки:
През 2020 г. КСЧМ ще продължи да работи и надгражда темите заложени в
Работната програма през миналата година. 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 в София, България на 06-07.06.2018 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.
Също така КСЧМ ще следи отблизо работата на ЕС и ГКРСМ и ще участва в ключови
срещи през 2020 г. За тази цел КСЧМ ще участва активно в консултациите за стратегията на
ГКРСМ след 2020 г. и в междусесионната среща по новата стратегия на ГКРСМ. КСЧМ ще
участва и в конференцията на високо равнище за черноморския риболов, която ще се
проведе през октомври 2020 г. в Грузия, за да направи преглед на напредъка, постигнат в
прилагането на Софийската министерска декларация.
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.
2. Сътрудничество
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.
4. Меморандум за разбирателство с ГКРСМ
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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. Конкретни приоритети:
• Дребно-мащабен риболов, особености на Черно море и прилагане на ГКРСМ
RPoA-SSF;
• По-нататъшна работа по управлението на риболова, следвайки екосистемния
подход;
• Взаимодействие с морската екосистема, защита на чувствителните
местообитания и видове и предотвратяване на приулов, включително чрез по-добра
селективност на съоръженията;
• Препоръка относно селективността на риболовните уреди за защита на
чувствителни видове и за смекчаване на приулова (например акули, китоподобни, морски
птици и др.);
• уязвими морски екосистеми в Черно море;
• Изпълнение на многогодишния план за управление на калкан, включително
мерки за контрол и наблюдение, схема за сертифициране на улова и борба срещу ННН
риболов;
• Действия за засилване на борбата срещу ННН риболов в Черно море;
• състояние на улова на черноморска акула, целенасочен или не риболов,
еволюция на улова, свързани с него данни, приулов;
• Оценка на социално-икономическата дейност на риболова в държавите-членки,
по-специално свързана с калкан, бели миди, цаца, акула, кефал и улов на рапани;
• Препоръки към ГКРСМ относно приоритетните видове, разработване и създаване
на многогодишни планове за управление, технически и мерки за опазване;
Развлекателен риболов - състояние,
лицензионен режим, риболовни уреди / техники.

включително

видове,

национален

Към КСЧМ ще работят следните работни групи:
РГ 1 - Селективност в дънния риболов и спазване на задължението за разтоварване;
РГ 2 -Планове за управление на рибарството в рамките на мрежата от защитени морски
територии по НАТУРА 2000;
РГ 3 - Прилагане на Рамковата директива за морската стратегия в Черно море; главно D3 Търговска риба и миди, D1 – китоподобни, D4 – Предписания; 4: Хранителни вериги, D10 Морски отпадъци;
РГ 4 - Състояние на риболова на рапана, т.е. перспективи, развитие на улова, свързани с
тях данни, пазари, риболовна техника, приулов;
РГ 5 - Събиране на данни и прилагане на действия и инициативи, насочени към
поддържане на система за безопасност, здраве и контрол на дребномащабния риболов и
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търговския риболов, с цел създаване на по-добри условия, като се вземат предвид всички
риболовни подсектори: аквакултура, разтоварване, центрове за първа продажба, центрове
за преработка, съхранение, транспорт, търговия и проследяване.
РГ 6 - Изпълнение на задължението за разтоварване;
Други въпроси от значение за Консултативния съвет за Черно море:
1. 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.
2. 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.
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 2020 г.:

Заглавие

Дата

Място

РГ 1 - Селективност в 20 Февруари
дънния риболов и
спазване
на
задължението
за
разтоварване;
Управителен съвет
21 Февруари

Варна
България

РГ 2 - Планове за 17 Март
управление
на
рибарството в рамките
на
мрежата
от
защитени
морски
територии по НАТУРА

Констанца
Румъния

Варна
България

Въпроси,
разглеждане
Начини
подобряване
риболовните
инструменти

за
за
на

Одобрение
на
документи,
подготовка на ОС,
анализ на дейността
на РГ от 2019г.
Съществуващи
планове
за
управление,
предложение
от
участниците.
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2000;
Общо събрание

Първи
технически
консултации
със
заинтересованите
страни
относно
инвестициите
в
аквакултури в Черно
море
РГ 3 - Прилагане на
Рамковата директива
за морската стратегия в
Черно море; главно D1,
D3 - Търговска риба и
миди,
D4
Предписания
4:
Хранителни
вериги,
D10
Морски
отпадъци;
РГ 4 - Състояние на
риболова
на
рапана,перспективи,
развитие на улова,
свързани
данни,
пазари,
риболовна
техника, прилов;
Сесия
SGSABS
за
хамсия в Черно море
Среща за създаване на
Обсерватория
за
аквакултури за Черно
море

18-19 Март

Констанца
Румъния

9-10 Април

Бургас,
България

14 Май

Тулча
Румъния

Представяне
на
предписанията.
Дискусия за доброто
състояние
на
околната среда

15 Май

Тулча,
Румъния

Продължаване
на
работата на РГ от
2019 г.

20-24 Юли

Трабзон
Турция
Трабзон
Турция

ГКРСМ

15-16 Септември

РГ 5 - Събиране на данни 29 Септември
и прилагане на действия
насочени
към
поддържане на система
за безопасност, здраве и

контрол
дребномащабния

на
и

Констанца
Румъния

Одобрение за одит
от
2019
г.,
окончателен доклад
за
дейността,
актуализиран списък
на членовете.
ГКРСМ

ГКРСМ

Продължаване
работата на РГ
2019 г.
Представяне
обсъждане
документите

на
от
и
на
от
4

търговския риболов, с
цел създаване на подобри условия, като се
вземат предвид всички
риболовни
подсектори:
аквакултура,
разтоварване,
центрове за първа
продажба, центрове за
преработка,
съхранение, транспорт,
търговия
и
проследяване.
Управителен съвет
30 Септември

Девето заседание на 30 Септември
Работната група за Октомври
Черно море
Черноморска
5-6 Октомври
Конференция
Среща
на Ноември
Консултативните
съвети
44 сесия на GFCM
2-6 Ноември
РГ 6 - Изпълнение на 18 Ноември
задължението
за
разтоварване;

Общо събрание

19-20 Ноември

семинара
проследяване
2019 г. - Брюксел

Констанца
Румъния

-2 Бургас
България
Грузия

за
от

Подготовка на ОС,
представяне
на
дейността през 2020
г. Предложения за
2021 г.
ГКРСМ

ГКРСМ - Преглед на
декларация София

Брюксел
Белгия
Тирана
Албания
Варна
България

Варна
България

ГКРСМ
Продължаване
на
работата на РГ от
2019г. Представяне
на нови документи и
напредък
Приемане на РП за
2021 г., приемане на
предложението
за
бюджет за 2021 г,
други.

…….*
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* Управленски срещи през годината, ако е необходимо (трябва да бъде отдаден приоритет
на Изпълнителните комитети).
*неизчерпателен списък
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