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ПРОТОКОЛ № 1 / 08.10.2018 г. 

от І-во заседание на Експертна консултативна група по прилагане на РДМС 

 

На 08.10.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на БДЧР, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33, се 

проведе работна среща на Експертна консултативна група (ЕКГ) по Заповед                                

№ РД-90/14.02.2018 г. на министъра на ОСВ за сформиране на ЕКГ, подпомагаща работата на 

Консултативния и координационен Съвет (ККС) по прилагане на РДМС, в която взеха участие 

конкретни членове на групата предвид тематиката и дневния ред (Приложение 1 - Присъствен 

списък). 

Срещата протече при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на проблемите и заплахите свързани с добива на бяла мида, необходими 

изисквания и ограничения за предотвратяване на негативни въздействия върху 

морската околна среда. 

2. Предложения за промени в нормативната уредба (в изпълнение на мярка № 17 към 

Морската стратегия на България): Нормативен документ, необходима промяна, 

мотив.  

3. Обсъждане на напредъка и необходимите действия за изпълнението на свързаните 

мерки към Морската стратегия: 

Срещата беше официално открита от Председателя на ЕКГ - госпожа Консулова, Директор 

на БДЧР. Присъстващите бяха запознати с правилата на ЕКГ - съгласно чл. 17 от Правилника, 

че следва да информират Председателя за липса/наличие на конфликт на интереси. Беше 

обърнато внимание, че това е първата среща от подобен характер, няма представители от 

НСЗП, МОСВ и, че резултатите от настоящата среща следва се докладват на ККС. Т. М., БДЧР, 

отбеляза, че идеята за ЕКГ е по отношение на планиране и изпълнение на РДМС, като целта е 

БДЧР да получи ефективна оперативна подкрепа и да се търсят оптимални решения. В процеса 

на дискусия между участниците бяха засегнати следните въпроси: 

По точка 1 от дневния ред 

Т. А. ИАРА, МЗХГ, запозна участниците в срещата с мерки насочени към устойчиво 

управление на запасите от бяла пясъчна мида (Mya arenaria, Chamelea gallina, Donax trunculus, 

Anadara inaequivalvis) в Черно море и регулиране на стопанския улов на тези запаси, 

предложени от работна група инициирана през 2017 г. със заповед на Министъра на 

земеделието, храните и горите, както следва: 

1. Определяне на дневен лимит за улов на бяла пясъчна мида чрез водолазен способ. 

2. Предвиждане на административни наказания при установени нарушения.  

3. Определяне на минимален допустим размер при улов на видовете бяла пясъчна мида.  

4.  Промяна в Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите 

(ЗРА). 

5. Определяне на зони за улов/зони, забранени за улов на бели пясъчни миди. 

6. Уведомления, изпращани от рибарите при улов на бяла мида (при влизане/излизане от 

морето). 

7. Определяне на период за забрана на улова по време на размножителния период на 

мидите. 

8. Промяна в Наредба № 43 от 20.04.2006 г. за реда за водене на риболовен дневник. 

9. Определяне на пристанища за разтоварване на улова на бяла пясъчна мида. 

10. Въвеждане на уред за улов на бели миди. 

11. Въвеждане на забрана за улов на бели миди през тъмната част на денонощието. 

12. Въвеждане на нова административна услуга за придобиване на право на стопански улов 

на бели пясъчни миди. 
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По мярка 1 и 7 Т. А., ИАРА изясни, че ръчният способ за улов на бяла мида е единственият 

разрешен метод към момента и дневният лимит следва да бъде определен чрез статистически 

данни или научен експеримент. Под ръчен способ се разбира без помощни средства от типа на 

драга, трал или уред за бране на боровинки. Констатира се, че като цяло ситуацията не се 

регулира, налице са проблеми с ефикасността на контрола От страна на ИО-БАН доц. В. Т. 

направи уточнението, че във връзка с Консултативният съвет по рибарство, проведен на 

22.03.2018 г., от ИО-БАН е поискано становище във връзка с разглежданите въпроси за 

въвеждане на забрана в ЗРА за извършване на стопански риболов/улов на бяла пясъчна мида с 

принадлежности и приспособления различни от водолазния способ. В изпратеното становище е 

предложено в ЗРА да бъдат въведени дефиниции и технически описания за „водолазен способи 

„драга“, включително хидравлична драга. Доц. Т. предложи да се допълни „водолазен ръчен 

способ“, за да няма съмнения, че е допустимо използването на уреди от водолази, например 

хидравлични драги и ръчни драги. Коментирани бяха становища изготвени многократно в 

годините от ИРР-ССА, ИБЕИ и ИО-БАН относно забранителния период за улов на бяла мида. 

Обсъдени бяха начините за провеждане на експеримент с практическа насоченост, 

възможността да се ограничи дневният лимит и да се въведе сезонна забрана, както и 

необходимостта от оценка на запасите. Дискутиран беше практическият опит на други държави 

с традиции в улова на бяла мида – Турция има въведена 4 месечна забрана, забранени зони на 

ротационен принцип и забрана за драгиране на дълчина по-малка от 5 м, Испания – лимит 50-60 

кг/ден. Г. Н., ИАРА разясни, че на база статистически данни (какви са уловите назад във 

времето) е изчисленият средностатистически улов 125 – 130 кг/ден, но е необходимо да бъде 

проведено актуално експериментално проучване за определяне на дневния лимит. Доц. Т. 

изрази мнение, че оценка основана на статистическите данни за уловите е непредставителна за 

възможния дневен улов от един водолаз, тъй като е добре известно, че уловите се осъществяват 

с драги. Д. К., БДЧР отбеляза, че докато се проведат научните изследвания с цел извършване 

оценка на запасите най-важни в краткосрочен план са ограничаването на лимита за улов и 

сезонността. Във връзка с обсъждане на напредъка и необходимите действия по отношение на 

белите миди, Е. П. се изказа че ИРР-Варна, ССА разработи и подаде проект за изследвания на 

бели миди по Мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ по 

Програмата за морско дело и рибарство към МЗХ. 

На въпроса от доц. В. Т., ИО-БАН защо не е приета сезонната забрана Г. Н., ИАРА 

отговори, че в протокола от консултативния съвет по рибарство е посочено, че ИАРА е 

предложила да бъде въведена 45 дневна забрана на основание на становищата от научните 

институти, но не е приета от МЗХГ. Изяснени бяха различията в сроковете на сезонната забрана 

по време на размножителния период – ИРР – 3 месеца, ИО – 4 месеца, ИБЕИ - 6 месеца, 

предвид това, че различните научни институти се позовават на различни литературни 

източници. Доц. В. М., изложи причината избрания размножителен период предложен от ИРР 

предвид нуждите на бизнеса и опазването на ресурса. Доц. Т. подкрепи становището на ИО-

БАН за 4 месеца с нормативно определената продължителност на забраната в Турция, от която 

могат да се почерпят добри управленски практики, поради дългогодишния опит в рибарството, 

включително в добива на бяла мида. Дискутирано беше, че сезонността и т.нар. градусодни се 

определят от температурата на въздуха и морските води, и съответно от текущите климатични 

изменения. Присъстващите се съгласиха, че е нужно да се положат общи усилия и да се 

обединят около необходимостта от изследване от наши учени в наша акватория, както и да се 

изготви еднозначно становище от научните среди/институти. Междувременно обаче, могат да 

се приложат добри практики от други Черноморски държави, с опит в извършването на 

дългогодишен стопански улов на бяла мида. Беше подчертано, че работни срещи относно 

бялата мида се провеждат от 2 години, но реално не са предприети мерки и липсва на цялостен 

подход. 

Дискусията продължи по мерки 2, 3 и 4 с евентуални промени в Закона за таксите и 

определяне на допустим минимален размер за улов. С цел точно попълване на информацията за 

видовете е необходимо допълнение на видовете. В закона е заложен такъв размер само за Mya 

arenaria, но общоизвестен факт е, че този вид не представлява интерес за бизнеса. 
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Предложението на доц. В. Т., ИО е да се въведе промяна в ЗРА като се определят видово 

специфични минимални допустими размери за различните видове миди, предвид на тяхната 

различна морфология и максимален размер.. 

По мярка 5 беше отбелязано от ИАРА, че е бил заложен бюджет за 2018 г за определяне на 

зони за улов/зони, забранени за улов на бели пясъчни миди, но средствата не са били отпуснати. 

От страна на ИРР беше посочено, че работят по проект за оценка на запасите към 

Селскостопанска Академия, МЗХГ. 

По мярка 6 беше изяснено, че при улова на калкан изпращат уведомления на 

тръгване/връщане и всеки кораб е оборудван с VMS (Vessel Monitoring Systems), което не е така 

за лодките за улов на бяла мида. 

Мярка 7 беше засегната още в началото на срещата заедно с мярка 1. 

Във връзка с мярка 8 беше посочено, че е необходимо да бъде направена промяна в 

Наредба № 43 от 20.04.2006 г. за реда за водене на риболовен дневник, тъй като в дневника се 

води само вида Mya arenaria. 

По мярка 9 от ИАРА се предлага определяне на пристанища, на които да бъде разрешено 

разтоварване на улова на бяла пясъчна мида. Във всички останали разтоварването ще бъде 

незаконно. В определените за разтоварване пристанища ще има постоянно присъствие на ИАРА 

с оглед осигуряването на по-надежден и ефективен контрол. За да могат пристанищата да бъдат 

официално определени като такива за разтоварване на бяла мида е необходимо да бъде 

включена изрична норма в Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), предоставяща 

възможност на изпълнителния директор на ИАРА да въвежда със заповед и други мерки за 

регулиране на стопанския улов на бяла пясъчна мида. 

Относно мярка 10 въвеждането на уред за улов на бели миди следва да бъде направено 

само след проведени изследвания относно въздействието на съответният уред върху целостта 

на морското дъно и дънните местообитания и обобщаване на резултатите от него. 

От страна на доц. В. Т., предвид нейното кратко отсъствие от срещата, е изразено писмено 

отрицателно становище относно предложената от ИАРА мярка № 10 „Въвеждане на уред за 

улов на бели миди“. Доц. Т. счита за необосновано извършването на научни експерименти с 

уреди, които са забранени за използване в българската акватория на Черно море, а именно 

„дънни тралиращи и драгиращи средства , с изключение на бийм трал“ съгласно Чл. 35. (1) от 

ЗРА. Този тип риболовни практики са забранени с цел опазване на дънните местообитания и 

видове, предвид на специфичната повишена чувствителност на Черно море към антропогенен 

натиск и поради доказания негативен ефект, отразен широко в световната научна литература и 

документи на Европейската комисия. Също така изразява несъгласие срещу инициирането на 

промени в съществуващото законодателство, насочени към узаконяване на използването на 

дънни тралиращи и драгиращи средства. 

По отношение на мярка 11 за въвеждане на забрана за улов на бели миди през тъмната част 

на денонощието беше допълнено, че освен спецификата на водолазния способ и риболовните 

кораби (предимно малки лодки) е от значение и безопасността на водолазите (безопасни 

условия на труд). 

Мярка 12 предлага въвеждане на нова административна мярка – диференцирани такси за 

бяла и черна мида, за дребния и едрия бизнес. Беше уточнено, че е наложително 

актуализирането на таксите, които не са променяни от 2014 г. По-конкретно с улова за 1 ден 

(при лимит 60 кг/ден по ръчен способ) при цени на бяла мида към момента 4 – 6 лв/кг се 

изплаща таксата за стопанска дейност за 1 година (300 лв). 

Председателят на ЕКГ Д. К. обобщи предложените от ИАРА мерки насочени към устойчиво 

управление на запасите от бяла пясъчна мида в две основни групи: краткосрочни (не изискват 

бюджет) и дългосрочни ( изискват финансов ресурс и време). 

 

По точка 2 от дневния ред: 

В изпълнение на мярка № 17 към Морската стратегия на България Изменение на 

съществуващото законодателство, при необходимост, чрез въвеждане на разрешителен 

режим за дейности в морската среда или други регулаторни изменения, от присъстващите се 

взе решение ЕКГ да се фокусира върху краткосрочните мерки, които не изискват допълнителен 

финансов ресурс. Присъстващите разискваха въпроси за оценка на запасите от бяла мида, да се 
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ползва управленския опит на други държави с традиции в улова (по примера на Турция като 

черноморска държава, която е въвела 4 - месечна забрана на ротационен принцип). От страна на 

ИО-БАН В. Т. направи предложение във връзка с дълбочините на разпространение на Donax 

trunculus за пълна забрана от 0 до 5 м, което беше прието от всички участници в срещата с 

оглед на това, че ще се контролира по-лесно улова. Също така беше обсъден добива на бяла 

мида в зоните за защита, контрола за тралиране на дъното и свързаният ефект от дейностите 

върху цялото биоразнообразие. 

 

По точка 3 от дневния ред: 

Т. М., БДЧР представи мерките от общия план визия за 2017 – 2021 г. с необходимите 

дейности по изпълнение на мерките при прилагането на Морската стратегия на Република 

България. 

По мярка 10 Разработване на планове с мерки за опазване на видове, обект целеви риболов 

от страна на ИАРА беше отбелязано, че от 2019 г. ще прилага Joint Deployment Plan (JDP) за 

определени видове, в който са включени сериозни мерки по контрола съвместно с Румъния. 

По мярка 12 Определяне на времево-пространствени забрани и ограничения за риболов, 

ИАРА конкретизира, че всяка година приема Национален план за контрол в рибарството в 

който се залагат цели и се изпълняват приоритети – следени видове, контрол на мрежи, 

маркиране. Беше обсъден въпроса за рапана (Rapana venosa) като вид и това, че вече е ресурс, а 

не инвазивен вид. 

 

РЕШЕНИЯ И ПРОИЗТИЧАЩИ ЗАДАЧИ: 

 

1. Председателят на ЕКГ Д. К. обобщи предложените от ИАРА мерки насочени към 

устойчиво управление на запасите от бяла пясъчна мида, както следва: 

Краткосрочни – не изискват бюджет: 

 Определяне на дефиниции и техническо описание за „водолазен способ“, „драга“; 

 Определяне на видово специфичен минимално допустим размер за улов; 

 Въвеждане на забрана за улов през тъмната част от денонощието; 

 Въвеждане на забрана за времеви период във връзка с размножителния период; 

 Определяне на пристанища, на които да бъде разрешено разтоварване на улова; 

 Актуализиране на таксите за стопанска дейност. 

Дългосрочни – изискват финансов ресурс и време: 

 Определяне на дневния лимит за улов от един водолаз; 

 Изследвания и мониторинг на запасите, биологията (репродуктивен цикъл, 

плодовитост в зависимост от възраст и размер), популационните параметри (обща, 

естествена и риболовна смъртност, темп на нарастване) и демографската структура 

(възрастово-размерен състав, размери на полова зрялост и репродукция) на белите 

миди ; 

2. Съгласно Правилника групата може да излиза с предложения, които могат да бъдат 

внесени на ККС. Да се състави работна група, която да редактира предложените от ИАРА 

дейности, за които не се изисква финансов ресурс и да бъдат внесени на следващият ККС. 

3. Да се обсъди възможността за формиране на единно становище от научните среди (БАН, 

ССА) с по-консервативен подход спрямо бизнеса за определяне на забрана съобразена с 

размножителния период, дълбочина и определяне на минимален допустим размер на 

екземплярите. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Присъствен списък на участниците в срещата. 

 


