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Работна програма на Консултативен съвет за Черно море - КСЧМ 

за  2023 г.  

 

Предистория 

Kонсултативен съвет за Черно море (КСЧМ) е юридическо лице с нестопанска цел в 
обществена полза, учредено на 20.07.2015 г. на основание разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Дружеството е 
регистрирано по българското законодателство със седалище гр. Варна – Република България. КСЧМ 
има и втори офис в Констанца - Румъния. 

Съставът на Общото събрание включва 19 членове, които са сдружения, неправителствени 
организации и дружества, чиято дейност обхваща всички основни области на рибарството в 
България и Румъния - улов на риба и други водни организми, аквакултури, преработка, внос и износ, 
търговия на дребно и  едро с риба и рибни продукти. Членовете на КСЧМ включват също екологични 
НПО и други заинтересовани страни, които имат дейности, свързани с морето. 

Управителният съвет на КСЧМ се състои от 10 члена, от които 6 риболовни организации и 4 
организации от групата на другите заинтересовани лица, спазвайки принципа 60/40: 
1. НПО "MARE NOSTRUM", Румъния 
2. Асоциация за морски риболов "Черно море", Румъния 
3. Асоциация за морски риболов Томис, Румъния 
4. Асоциация "RO-PESCADOR", Румъния 
5. Сдружение Иван Пацайчин - Мила 23, Румъния 
6. Национална асоциация Българско Черноморие, България 
7. Асоциация на производителите на рибни продукти - БГ Фиш, България 
8. Сдружение "МЕНА", България 
9. Европейска асоциация на рибарите в Черно море, България 
10. СНЦ "Институт за регионални стратегии", България 

Към момента се извършва преглед на ефективността на КСЧМ от фирма Сратегма ООД и 
резултатите ще бъдат публикувани в края на 2023 г. 
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Общи насоки: 

КСЧМ ще продължи усилията си да играе активна роля в Общата политика в областта на 

рибарството. 

През 2023 г. КСЧМ ще продължи да работи по темите, заложени в работната програма за 

2022 г. по отношение на Общата политика в областта на рибарството, включително нейното външно 

измерение в рамките на ГКРСМ. Допълнително КСЧМ ще допринесе за приоритетите и целите, 

определени в Общата морска програма за Черно море, а именно за синергии към устойчив риболов в 

Черноморския басейн. 

Работната програма се основава на: 

• Общата политика в областта на рибарството – ОПОР; 

• Инструментите на ГКРСМ, по-специално Стратегия 2030, 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; 

• Ангажиментите, определени от Декларацията от Букурещ (2016 г.) и Министерската 
декларация от София от 2018 г.; 

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

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

• Стратегическите насоки за устойчива аквакултура в ЕС. 

 

 

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 2023 г.  

КСЧМ ще продължи да си сътрудничи и с другите консултативни съвети и да се възползва 

от споделянето на знания и опит в други морски басейни. 

Следвайки опита от предишни години, КСЧМ ще засили сътрудничеството между 

администрациите на държавите-членки по отношение на участието си в процесите на планиране и 
вземане на решения за създаване на планове за управление и мерки, свързани с риболова в Черно 

море. 

Въздействието на пандемията КОВИД-19 върху рибарството е ключов въпрос, който трябва 

да се разглежда 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. 

През 2023 г. КСЧМ ще възобнови своята дейност, за да подобри обмена на опит с други 

консултативни съвети чрез посещения, общи срещи и действия. 

 

Специфични приоритети за 2023 г. 

Здрави морски и крайбрежни екосистеми: 



3 

 

1. Въздействието на пандемията от КОВИД-19 върху рибарството и руската агресия срещу Украйна 
върху рибарството с оглед на променящата се ситуация на морската сигурност, както и мониторинг 
на въздействията; Горивна криза и подкрепа за сектора, зелена сделка и декарбонизация на 
риболовните флоти (REPower Strategy) 
2. Управление на рибарството, като изпълнение на задължението за разтоварване, план за 
изхвърляне на калкан, ОДУ и квоти за калкан и цаца, мерки за акулата и рапана, както на ниво ЕС, 
така и на регионално ниво в рамките на ГКРСМ; препоръки, които трябва да бъдат предоставени; По-
нататъшна работа по управлението на рибарството, като се следва екосистемният подход; 
3. Прилагане на многогодишни планове за управление (MAP) на калкан, цаца, амур, нови MAP за 
други приоритетни видове в риболова в Черно море, препоръки, които да бъдат предоставени; 
4. Борба срещу ННН риболовните дейности в Черно море - Идентифициране на рисковете и 
степента на „незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов“ от оператори от всички 
националности и предоставяне на препоръки как да се предотвратят, възпират и премахнат подобни 
дейности; Схеми за проследимост и сертифициране на улова, като регионален пилотен проект за 
калкан; 
5. Биоразнообразие, уязвими морски екосистеми и чувствителни видове в Черно море; Риболовни 
дейности и взаимодействия с чувствителни уязвими видове, смекчаване на приулова (напр. 
китоподобни, есетрови риби), данни за изхвърляне и приулов, подобрена селективност на уредите, 
технически мерки, препоръки, които трябва да бъдат предоставени; участие в пилотни проекти за 
прилов на китоподобни при риболов на калкан с хрилни мрежи; 
6. Изменение на климата и въздействие върху морския риболов, неместни видове; 
7. Дребномащабен риболов (ДМР), специфики на Черно море и изпълнение на ГКРСМ RPoA-SSF; 
следва да се предостави препоръка относно опазването на ДМР и устойностяване на улова; 
8. Любителски риболов, актуално състояние, рибни запаси, риболовни уреди/техники, правна рамка, 
национални лицензионни или регистрационни режими, докладване на улова, взаимодействие с 
търговския риболов, препоръки, които трябва да бъдат предоставени. 
9. Насърчаване на цифровизацията в рибарството; 
10. Сътрудничество с Черноморската комисия (BSC) и Организацията за черноморско икономическо 
сътрудничество (BSEC) 
11. Участие на всички заинтересовани страни, особено на рибарите, в дебата за приемане или 
промяна на планове за управление на защитени морски зони и територии. По този начин те ще бъдат 
включени в управлението на тези планове за управление на защитени територии чрез възприемане 
на подход за управление на защитени територии. 
12. Идентифициране на зони с ограничен достъп, където може да бъде разрешен традиционен 
риболов с оборудване с висока селективност. 

 

Конкурентна, иновативна и устойчива синя икономика за Черно море: 

1. Планът за морско пространствено планиране трябва да включва богата информация. Да 
се проведат консултации с научната общност, администрацията, икономическия сектор, 

гражданското общество и др. Да се допълнят и модифицират обстоятелствата и разпоредбите за 

дейностите, заложени в Морския пространствен план. В този смисъл промяна на защитените морски 

територии може да се постигне чрез разпоредбите на европейското, българското и румънското 

законодателство и чрез тяхното планиране и управление. 

2. Социално-икономическа оценка на риболова на калкан, миди, цаца, акула, барбун и 

рапана в двете държави-членки. 

За целта в КСЧМ ще работят следните работни групи : 

• РГ 1 – Селективност на риболовните уреди; 
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• РГ 2 – Ефекти от изменението на климата в рибарството; 

• РГ 3 – Трансфер на технологии за устойчива аквакултура; 
 

• РГ 4 – Взаимодействия на рибарството и аквакултурите с морски ферми за вятърна 

възобновяема енергия – в контекста на Морското пространствено планиране; 

• РГ 5 – Работни места в Синята икономика и обучение на бъдещите поколения рибари; 

• РГ 6 – Възможности за сертифициране в рибарството. Дигитализация в рибарството; 

Фокус групи: 

• ФГ 1 – Дребно-мащабен и любителски риболов. 

• ФГ 2 – Нови инвазивни видове.  

• ФГ 3 - Риболов Рапана; 

• ФГ 4 – Приулов на уязвими видове. 

• ФГ 5 - Възможности и нужди за декарбонизация в Черно море 

• ФГ 6 - Еволюция на риболова и морските аквакултури в пандемични и военни години 

 

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 препоръки за  2023г.: 

No Тема Връзка с ОПР  РГ/ФГ в основата на 
препоръката  

Дата на 
приемане (ако е 
налична) 

1 Сертификати в Член 35, в) укрепване РГ 6 – Възможности Март  
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риболова, прилагани в 
Черно море 

на 
конкурентоспособността 
на риболовната и 
аквакултурната 
промишленост на 
Съюза, по-специално на 
производителите; 

за сертифициране в 
рибарството. 
Дигитализация в 
рибарството; 

 Приложение на 
цифровизацията в 
риболова в Черно море 

Член 36.  РГ 6 – Възможности 
за сертифициране в 
рибарството. 
Дигитализация в 
рибарството; 

Март 

 Регистрационни режими 
на любителския 
риболов, отчитане на 
улова и взаимодействие 
с търговския риболов 

Чл. 7. Мерки за 
опазване и устойчива 
експлоатация на 
морските биологични 
ресурси 

• ФГ 1 – 
Дребно-мащабен и 
любителски 
риболов. 

Април 

2 Въздействие върху 
рибарството на новите 
инвазивни видове 

Чл. 27. Изследвания и 
научни консултации 

ФГ 2 – Нови 
инвазивни видове. 

Април 

3 Еволюция на риболова 
и морските аквакултури 
в пандемични и военни 
години 

Чл.5,стр.5е) допринасят 
за справедлив стандарт 
на живот за тези, които 
зависят от риболовните 
дейности, като имат 
предвид крайбрежния 
риболов и социално-
икономическите 
аспекти; 

ФГ 6 - Еволюция на 
риболова и 
морските 
аквакултури в 
пандемични и 
военни години 

Юни 

4 Изследвания и 
иновации за устойчива 
аквакултура 

Член 2. д) насърчаване 
на развитието на 
устойчиви дейности на 
Съюза в областта на 
аквакултурите, които да 
допринесат за 
доставките на храни, 
сигурността и 
заетостта; 

РГ 3 – Трансфер на 
технологии за 
устойчива 
аквакултура; 

Юли 

5 Взаимодействия на 
рибарството и 
аквакултурите с морски 
ферми за вятърна 
възобновяема енергия - 
в контекста на морското 
пространствено 
планиране.  

Чл.5,стр.5.е)допринасят 
за справедлив стандарт 
на живот за тези, които 
зависят от риболовните 
дейности, като имат 
предвид крайбрежния 
риболов и социално-
икономическите 
аспекти; 

РГ 4 – 
Взаимодействия на 
рибарството и 
аквакултурите с 
морски ферми за 
вятърна 
възобновяема 
енергия – в 
контекста на 
Морското 
пространствено 
планиране; 

Юли 

6 Необходимост от  
декарбонизация в 
Черно море. 

Чл.2. 3. ОПОР прилага 
екосистемен подход 
към управлението на 

• ФГ 5 - 
Възможности и 
нужди за 

Октомври  
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рибарството, така че да 
гарантира, че 
отрицателните 
въздействия на 
риболовните дейности 
върху морската 
екосистема са сведени 
до минимум, и се 
стреми да гарантира, че 
аквакултурите и 
риболовните дейности 
избягват влошаването 
на морската среда 

декарбонизация в 
Черно море 

 

Планирано участие в обществените консултации на Комисията 

 

Тема Връзка с ОПР  Краен срок за 

проучването на ЕС 

(ако е налично) 

Дата на приемане 

(ако е налична) 

Според календара на 

ЕК и интересните теми 

за КСЧМ 

   

 

 

 

Планирани срещи/дейности, които трябва да се включат в бюджета за 2023 г.: 

 

 

N

o 

 

Дата 

 

Тема 

 

Вид на 

среща 

(физическа

/планирана

/хибридна) 

Участи

е на ЕК 

(да/не) 

Ако е поискано 

участие на 

Комисията, 

конкретни 

въпроси, които 

трябва да бъдат 

разгледани 

Приоритет 

за участие 

на ЕК (от 1 

до 4)       

1= най-

висок 

приоритет 

1. 22.02.2023 РГ 6 – Възможности 

за сертифициране в 

рибарството. 

Дигитализация в 

рибарството; 

Хибридна 

Констанца, 

Румъния 

Да  Нова група за 

КСЧМ  

3 
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2 22.02.2023 ФГ 1 – Дребно-

мащабен и 

любителски 

риболов. 

Хибридна  

Констанца, 

Румъния 

Да  Предизвикателств

а пред ДМР, 

продължение на 

работата от 

предходната 

година. Актуално 

състояние, рибни 

запаси, риболовни 

съоръжения/техни

ки, правна рамка, 

национални 

лицензионни или 

регистрационни 

режими, 

докладване на 

улова, 

взаимодействие с 

търговския 

риболов, 

препоръки. 

2 

3 23.02.2023 Управителен съвет  Хибридна 
Констанца, 

Румъния   

Да  Представяне на 

одиторски 

сертификат за 

извършен одит за 

2022 г., 

окончателен отчет 

за дейността за 

2022 г 

1 

4 28.03.2023 РГ 2 – Ефекти от 

изменението на 

климата в 

рибарството; 

Хибридна  

Варна, 

България 

Да  въздействието на 

изменението на 

климата върху 

риболова в Черно 

море, 

предизвикателства

, продължение на 

работата от 

предходната 

година 

3 

5 28.03.2023 ФГ 2 – Нови 

инвазивни видове 

Хибридна  

Варна, 

България 

Да  Нова група за 

КСЧМ 

1 



8 

 

6 29.03.2023 Общо събрание  Хибридна  

Варна, 

България 

Не  Одобрение на 

одита за 2022 г., 

окончателен 

доклад за 

дейността, 

актуализиран 

списък на 

членовете. 

 

7 09.05.2023 ФГ 3 – риболов на 

рапана  

Хибридна  

Констанца, 

Румъния 

Да  Регионален план 

за изследване, 

флот, оператори, 

докладване на 

данни, 

разтоварвания, 

тенденции, 

търговия 

1 

8 10.05.2023 РГ 5 – Работни 

места в Синята 

икономика и 

обучение на 

бъдещите 

поколения рибари; 

Хибридна  

Констанца, 

Румъния 

Да  Нова група за 

КСЧМ 

2 

9 11.05.2023 ФГ 6 - Еволюция на 

риболова и 

морските 

аквакултури в 

пандемични и 

военни години 

Хибридна 

Констанца, 

Румъния 

Да  Нова група за 

КСЧМ 

2 

10 24-

25.05.2023 

Европейски морски 

ден  

Брест, 

франция  

   

11 28.06.2023 РГ 3 – Трансфер на 

технологии за 

устойчива 

аквакултура 

Хибридна  

Варна, 

България  

Да  Нова група за 

КСЧМ 

2 



9 

 

12 29.06.2023 РГ 4 – 

Взаимодействия на 

рибарството и 

аквакултурите с 

морски ферми за 

вятърна 

възобновяема 

енергия – в 

контекста на 

Морското 

пространствено 

планиране; 

Хибридна 

Варна, 

България 

Да  Нова група за 

КСЧМ 

2 

13

. 

27.09.2023 ФГ 5 - Възможности 

и нужди за 

декарбонизация в 

Черно море 

Хибридна 

Варна, 

България 

Да  Нова група за 

КСЧМ 

1 

14 28.09.2023 Управителен съвет  Хибридна 

Варна, 

България 

Да  Изготвяне на ОС, 

представяне на 

дейностите през 

2023 г., 

предложения за 

2024  

3 

15 22.11.2023 РГ 1 – Селективност 

на риболовните 

уреди; 

Хибридна 

Констанца, 

Румъния 

Да  бъдещи промени в 

риболовните 

съоръжения в 

Черно море 

2 

16 22.11.2023 ФГ 4 – Приулов на 

уязвими видове. 

Хибридна 

Констанца, 

Румъния 

Да  начини за 

ограничаване  

2 

17 23.11.2023 Общо събрание  Хибридна 

Констанца, 

Румъния 

Да  Приемане на РП 

за 2024г., 

приемане на 

проектобюджет за 

2024г 

2 

18  46та сесия на 

ГКРСМ  

Планирана     

 

 

 
 
 


