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Работна програма на Консултативен съвет за Черно море - КСЧМ 

за 2021 г.  

Общи насоки: 

През 2021 г. КСЧМ ще продължи да работи по темите, определени в 
работната програма за 2020 г. по отношение на общата политика в областта на 
рибарството, включително нейното външно измерение в рамките на ГКРСМ. Освен 
това КСЧМ ще допринесе за приоритетите и целите, определени в Общата морска 
програма за устойчивия риболов в Черно море. 

Работната програма се основава на: 

➢ Общата политика в областта на рибарството – ОПОР; 

➢ Инструментите на ГКРСМ, по-специално средносрочната стратегия, 
регионалните планове за действие за дребния риболов и за премахване на 
ННН риболов, препоръките на ГКРСМ относно опазването, управлението на 
риболова, приулов на уязвими видове, контрол и наблюдение, схеми за 
документиране. 

➢ Ангажиментите, определени от Декларацията от Букурещ (2016 г.); 

➢ Общата морска програма за Черно море, приета през февруари 2020 г. 

➢ Регионалният план за действие за морски отпадъци, приет от 
Черноморската комисия; 

 

Общи принципи на действие: 

КСЧМ ще действа като форум за диалог със заинтересованите страни за да 
улесни регионализацията и сътрудничеството между държавите-членки, като 
същевременно ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Европейската 
комисия. 

В същото време КСЧМ ще следи работата на ЕК и ГКРСМ и ще участва в 
ключови срещи през 2021 г. За тази цел КСЧМ ще вземе активно участие в 
консултациите с ГКРСМ съгласно плана за срещи, който ще бъде обявен. 

КСЧМ ще се стреми да засили сътрудничеството с други консултативни 
съвети и да се възползва от споделянето на знания и опит в други морски басейни, 
по-специално Средиземно море относно прилагането на ОПОР, задължение за 
разтоварване, регулиране на техническите мерки, контрол и мониторинг, ННН 
риболов, морски отпадъци, схеми за етикетиране и документиране на улова. 

Следвайки опита от предишни години, КСЧМ ще подобри сътрудничеството 
между администрациите на държавите-членки по отношение на участието си в 
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процесите на планиране и вземане на решения за създаване на планове за 
управление и мерки, свързани с риболова в Черно море. 

КСЧМ ще се стреми да участва като наблюдател в изготвянето на плановете 
за управление на риболова в Черно море, свързани с мрежата от защитени морски 
зони по НАТУРА 2000, по отношение на анализ на размера, характеристиките и 
ограниченията и достъпа до риболовна дейност в морските защитени зони на 
държавите-членки. 

Поради КОВИД-19 пандемията и многото отменени или отложени срещи 
през 2020 г., включително 44-та годишната сесия на ГКРСМ, КСЧМ ще продължи да 
си сътрудничи с ГКРСМ и през 2021 г. Ще бъде изготвен и приложен Меморандум 
за разбирателство между Консултативния съвет за Черно море и Генералната 
комисия по рибарство за Средиземно море. КСЧМ ще участва активно в 
предстоящата конференция на ГКРСМ в Грузия през 2022 г., събитие на високо 
ниво, което ще проследи изпълнението на Декларацията на министрите от София 
от 2018 г. и ще направи преглед на напредъка, постигнат при изпълнението на 
новото управление на рибарството в Черно море . 

Въздействието на пандемията КОВИД-19 върху рибарството е ключов 
въпрос, който трябва да се реши поради ограничителните мерки, предприети в ЕС 
и по света. КСЧМ ще наблюдава променящата се ситуация и възможните ефекти 
върху риболовния сектор на държавите-членки, ще събира данни и съответна 
информация и ще предоставя обратна връзка и предложения 

 

Специфични приоритети за 2021 г. 

Здрави морски и крайбрежни екосистеми: 

• Уязвими морски екосистеми в Черно море; 

• Взаимодействия с морската екосистема, защита на чувствителни 
местообитания и уязвими видове (т.е. есетрови риби), смекчаване на 
приулова (т.е. акули, китоподобни и др.), селективност на съоръженията, 
технически мерки, препоръки; 

• Изпълнение на задължението за разтоварване, планове за изхвърляне, на 
цаца, калкан и акула и идентифицирани възможни слабости – препоръки; 

• Борба с ННН риболов в Черно море, план на ГКРСМ (RPOA) за елиминиране 
на ННН риболов, схеми за сертифициране на улова на калкан - препоръки за 
документация за улов; 

• По-нататъшна работа по управление на риболова следвайки екосистемния 
подход.  
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• Многогодишни планове за управление (MAP), прилагане на план за 
управление за калкан, нови планове и за други черноморски видове, 
препоръки; 

• Дребно-мащабен риболов, особености на Черно море и прилагане на план 
RPoA-SSF на ГКРСМ, роля на жените в дребно-мащабния риболов, 
остойностяване на улова, местни пазари, организации на производители, 
препоръки; 

• Видове, които са от значение за опазване - акула, състояние, целенасочен и 
случаен улов, риболовни флоти, риболовни уреди, задължение за 
разтоварване, зони с ограничен риболов, препоръки; 

• Любителски риболов, актуално състояние, рибни запаси, риболовни уреди и 
техники, правна рамка, национални лицензионни режими, взаимодействие 
с търговския риболов, препоръки; 

• Пандемия от КОВИД – 19  и въздействие й върху риболова – определяне на 
последствията, събиране на данни, бъдещи нужди.  

 

Конкурентна, иновативна и устойчива синя икономика за Черно море: 

• Оценка на социално-икономическата икономика на рибарството в 
държавите-членки, по-специално свързана с улова на калкан, бели миди, 
шпрот, акула, кефал и рапан; 

 

За целта в КСЧМ ще работят следните работни групи : 

• РГ 1 – Задължение за разтоварване; 

• РГ 2 – Технически мерки; 

• РГ 3 – Аквакултури; 
 

• РГ 4 – защитени морски зони по НАТУРА 2000; 

• РГ 5 – Любителски риболов; 

• РГ 6 – Социално-икономически аспекти; 

Фокус групи: 

• ФГ 1 - Морското рибарство и КОВИД- 19 пандемията. 

• ФГ 2 – Риболов на акула.  

• ФГ 3 - Риболов Рапана; 
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• ФГ 4 - Морски отпадъци. 

 

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 и научни институти 

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 се включат в бюджета за 2021 г.: 

 
Среща  Дата Място Теми на  дневен ред 

РГ 1 - Задължение за 
разтоварване 
 
 
 
 
 
ФГ 1- Морски риболов 
и пандемията КОВИД  

24 Февруари Констанца, 
Румъния 

Последващи действия 
и заключения от 
2020г., актуално 
състояние на 
изпълнение.  
 
Въздействие на КОВИД 
пандемията върху 
риболовните 
дейности, финансова 
подкрепа от 
държавите-членки, 
нужди 

Управителен съвет 25 Февруари Констанца, 
Румъния 

Одобрение на 
документи, подготовка 
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на ОС, анализ на 
дейността на РГ от 
2020г. Възможност за 
промени в Статута 

РГ 2 - Технически 
мерки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФГ 2 - Риболов на 
черноморска акула 

16 Март Варна 
България 

Проследяване на 
заключенията за 2020 
г.,мерки за смекчаване 
на приулова, 
включително уязвими 
видове, актуално 
състояние на 
изпълнение на 
Регламента за 
техническите мерки. 
 
Актуално състояние, 
флот, разтоварвания, 
отчитане на данни, 
стойности, тенденции, 
търговия, състояние на 
запасите. 

Общо събрание 17 Март Варна 
България 

Представяне на за 
одитен доклад за 2020 
г., окончателен доклад 
за дейността, 
актуализиран списък 
на членовете. 
Възможност за 
промени в Статута. 

ФГ 3 - Риболов на 
Рапана 

12 Май Румъния Регионален 
изследователски план, 
флот, оператори, 
отчитане на данни, 
разтоварвания, 
тенденции, стойност, 
търговия 

РГ 5 – любителски 
риболов  

13 Май Румъния Законодателна рамка, 
взаимодействие с 
търговския риболов, 
видове, съоръжения, 
съществуващи 
платформи за 
споделяне на знания, 
ключови изследвания, 
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мерки 

РГ 3 - Аквакултури 27 Септември Варна  
България 

Законодателна рамка, 
взаимодействие с 
рибарството, 
инвестиции, видове, 
случаят с 
демонстрационни 
центрове за 
аквакултури в Черно 
море 

РГ 4 – защитени морски 
зони по НАТУРА 2000; 

28 Септември Варна 
България 

Последващи действия 
на РГ от 2019 г 

Управителен съвет 29 Септември Варна  
България 

Подготовка на ОС, 
представяне на 
дейността през 2021 г. 
Предложения за 2022 
г.  

Среща на 
Консултативните 
съвети 

Ноември Брюксел 
Белгия 

 

44 сесия на GFCM  Ноември  
 

  ГКРСМ 

РГ 6 - Социално-
икономически аспект  
 
 
 
 
 
ФГ 4 - Морски 
отпадъци  

23 Ноември Констанца 
Румъния 

Стойност и 
въздействие на 
риболова в местните 
общности 
Сравнение между 
голям и малък 
риболов 
Последващи действия 
от РГ през 2019 и 2020 
г. Представяне на нови 
документи и напредък 

Общо събрание 24 Ноември Констанца 
Румъния 

Приемане на РП за 
2022 г., приемане на 
предложението за 
бюджет за 2022 г, 
други. 

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

 
 


