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ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЕН ОТ БЪЛГАРИЯ 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФРМАЦИЯ КЪМ 
ПОЗИЦИЯТА ЗА ПРЕГОВОРИ 
ПО ГЛАВА 8 - РИБАРСТВО 

(CONF-BG 54/00) 
 
България желае във връзка с  Позиция за преговори по глава 8 “Рибарство” 
(CONF-BG 54/00)  да предостави допълнителна информация относно 
въвеждането на Регистъра на риболовните кораби (РРК).  

България е разработила детайлна програма за въвеждането на РРК. 
Програмата, представена в Приложение 1, предвижда въвеждането на РРК, в 
пълно съответствие с acquis, до 31.12.2001 г. 

Въвеждане на acquis за РРК 
Изискванията на ЕС по отношение на РРК, както да посочени в: 
 
• Регламент на Комисията (ЕС) №2090/98 отнасящ се до регистъра на 

риболовните кораби от Общността, 
• Регламент на Съвета (ЕЕС) №2930/86, определящ характеристиките на 

риболовните кораби, 
• Регламент на Съвета (ЕС) №3259/94, изменящ Регламент (ЕЕС) №2930/86, 
• Решение на Комисията 95/84/EC отнасящо се до прилагането на Анекса към 

Регламент на Съвета (ЕЕС) №2930/86, определящ характеристиките на 
риболовните кораби, 

• Регламент на Комисията (EEC) №1381/87 установяващ детайлни правила по 
отношение на маркирането и документацията на рибарските кораби, 

 
Ще бъдат хармонизирани в началото на 2001 г. чрез приемането на Закона за 
рибарството и аквакултурите и изменението на: 
 
• Кодекса за търговски мореплаване (КТМ); (второ четене в Парламента) 
• Наредба 1 относно вписване на кораби в регистъра на корабите в 

българските пристанища; 
• Наредба 2 относно измерване на морските кораби; 
• Наредба 5 относно корабните документи. 
 

България е страна по Конвенцията за измерване на тонажа (Лондонската 
конвенция от 1969). Тя е въвела напълно всички изисквания на тази конвенция, 
които са в съответствие с acquis в тази област. 



 

 

Административен капацитет за работа с РРК 
В съответствие с КТМ и съответното вторично законодателство, всеки кораб, 
който плава  под български флаг, е обект на регистрация. Изпълнителната 
агенция "Морска администрация" (ИАМА) към министъра на транспорта и 
съобщенията поддържа регистър на  малките кораби - до 40 бруто тона, както и 
регистър на големи кораби - над 40 бруто тона. Предстоящото изменение на 
КТМ ще въведе РРК като специализиран регистър. 

ИАМА е сертифицирана от SGS (Societe Generale de Serveillance) по ISO 
стандарти 9002-94. Измерванията и регистрацията на риболовните кораби се 
извършва от официални регистратори. 

На 28.09.2000 е подписано споразумение за сътрудничество между ИАМА и 
Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури (ИАРА). То съдържа 
условията за водене на РРК и разпределя компетенциите между двете агенции 
по отношение на обновяването и поддръжката му. ИАМА отговаря за 
функционирането на регистъра. ИАРА предоставя на ИАМА информация 
относно разрешителните за риболов. 

Общи принципи на  РРК 
РРК, който се създава в ЕАМА ще бъде в пълно съответствие с acquis. 

Измервания и  достъп до данните 
Всички съдове, по-дълги от 15 метра се измерват в съответствие с Лондонската 
конвенция и с acquis.  

Приблизително 50% от корабите с дължина под 15 метра са измервани в 
съответствие с регламентите на ЕС.  Повторното измерване на останалите 
съдове със същата дължина ще бъде завършено до 30.06.2001. 

Данните за характеристиките на плавателните съдове са в съответствие с 
acquis. Те се обработват чрез използването на Microsoft Excel. Базата данни ще 
бъде прехвърлена във формата, в който работи съответстващият на acquis 
регистриращ софтуер, който  в края на 2000 година беше предоставен на 
България от Комисията. 

Техническо обезпечаване  
Търг за закупуване на необходимия хардуер за информационната система на 
ИАМА беше проведен на 11.12.2000г. Техниката ще бъде доставена до края на 
2000 г. Търг за закупуване на софтуер ще се проведе до края на 2000 г.. Като 
резултат от тези търгове ще бъде осигурена на необходимата операционна 
среда за функциониране на РРК. 



 

Обмяна на информация с ЕС 
Република България не очаква затруднения по отношение на обновяването на 
базата данни на РРК в контекста на навременното предоставяне на обновения 
материал на съответните инстанции в ЕС. 

 

ИАРА ще обменя с ИАМА информация, отнасяща се до лицензирането на 
риболовната дейност. Случаите на отнемане на риболовен лиценз или на 
промяна на рибарските съоръженията за риболов, ИАРА ще бъде задължена 
да уведоми ИАМА в рамките на 48 часа. ИAMA от своя страна ще обнови РРК. 
Комуникационната мрежа,  свързваща информационните системи на двете 
агенции ще предоставя възможност за бързо обновяване на данните в РРК.  

ИАМА ще отговаря за прехвърлянето на новопостъпилата във РРК 
информация към съответните инстанции в ЕС в съответствие с изискванията 
на acquis. През м. септември 2000 г. беше проведен пробен трансфер на данни 
между регистрите във Варна и Бургас. Това беше част от подготовката за 
обмен на данни с ЕС. Първият пробен пренос на информация от РРК към ЕС 
ще бъде извършен до средата на 2001 г. 

Обучаване на персонала за работа с РРК 
ИАМА и ИАРА разполагат с общи познания, необходими за работа с РРК. През 
юли 2000 г. беше проведен семинар относно acquis за РРК. 

Република България приветства съдействието от страна на ЕС в обучаването 
на персонала относно детайлите при работа със софтуера на РРК. 

Информацията относно съдействието на ЕС при въвежданe на РРК в България  
е изложена в Анекс 2. 

*            * 

* 

Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат 
временно приключени на базата на съществуващото acquis. 

В случай, че нови елементи в acqius наложат това, България приема 
възможността да поднови преговорите по тази глава преди приключването на 
междуправителствената конференция. 



 

 

Анекс 1 
 

Детайлна програма за завършване на процеса на въвеждане на РРК в 
България 

 
 
№ 

 
Дейност 

Продължителност  Отговорна 
институция 

  начало край  
1. Търг за закупуване на софтуер за 

информационната система на ИАМА 
01.12.2000 29.12.2000 MTC/ИAMA 

2. Подготовка на изменение на Наредба 
1 относно вписване на кораби в 
регистъра на корабите в българските 
пристанища, Наредба 2 относно 
измерване на морските кораби и 
Наредба 5 относно корабните 
документи 

27.12.1999 30.01.2001 MTC/ИAMA 

3.  Процедура по координация по 
отношение на изменението на 
Наредби 1, 2 и 5 и официално 
одобрение от Министерство на 
транспорта и съобщенията. 

30.01.2001 15.02.2001 MTC/ИAMA 

4. Закупуване на лазерно оборудване за 
измерване на характеристиките на 
корабите във връзка със значителния 
брой измервания, които предстои да 
бъдат направени. Това оборудване 
ще позволи продължаване на 
измервателния процес по време на 
студената зима и пролетния сезон. 

15.11.2000 15.02.2001 MTC/ИAMA 

5. Разработване на процедури и 
формуляри за качество с цел 
разширяване на системата за 
управление на качеството, 
сертифицирана от Societe Generale de 
Serveillance. 

01.11.2000 01.03.2001 MTC/ИAMA 

6. Разработване на процедури за 
подаване от ИАРА към ИАМА на 
информация относно разрешителните 
за риболов. 

01.12.2000 01.03.2001 МЗГ/ИАРА 
MTC/ИAMA 

7. Публикуване в ДВ на измененията на 
Наредби 1, 2 и 5. 

15.02.2001 15.03.2001 MTC/ИAMA 

8. Инсталиране на общия и специфичния 
софтуер за РРК 

02.01.2001 31.03.2001 MTC/ИAMA 

9.  Обучение на персонала за работа с 
РРК 

01.03.2001 31.03.2001 MTC/ИAMA 

10
. 

Извличане на информация от 
съществуващия общ регистър, 
отбелязвайки новите данни относно 
тонажа и съоръженията за риболов и 
издаването на нови регистрационни 
документи 

01.09.2000 30.06.2001 MTC/ИAMA 

11
. 

Повторно измерване и пресмятане на 
тонажа на кораби с дължина под 15 м. 

01.09.2000 30.06.2001 MTC/ИAMA 

12
. 

Предаване от ИАРА на ИАМА на 
данни относно съоръженията за 

01.12.2000 постоянен МЗГ/ИАРА 



 

риболов, риболовните зони и 
издаването на разрешителни за 
риболов  

 



 

 
Анекс 2 

 
Експертна помощ и съдействие от ЕС при въвеждането на РРК в България 
 
Република България беше включена в мултинационалната Специална 
подготвителна програма (SPP) на ФАР - 1997 г., прилагана от Шведския 
национален борд по рибарство (SWEDMAR). РРК не беше инсталиран в 
България в рамките на SPP ФАР проекта. 

България продължи въвеждането на РРК и беше поискана допълнителна 
експертна помощ. Бяха установени контакти с Министерство на земеделието и 
Министерство на търговското мореплаване (Бреговата охрана) на Гърция 
(последното е отговорната институция за гръцкия РРК). В рамките на Туининг 
проект № BG98/IB-AG-03 на Министерство на земеделието и горите беше 
финансирана мисия на двама гръцки експерти в България. През периода 27-30 
ноември 2000 г. ИАМА беше посетена от командири Протопасас и Д.Циритис – 
експерти от гръцката брегова охрана. Те предадоха своя опит по отношение на 
Регламентите за РРК и начина по който те са приложени в Гърция. Беше 
извършена демонстрация на системата на гръцкия РРК чрез интернет връзка с 
основната база в Пирея. Гръцките експерти изразиха тяхното желание да 
продължат да подпомагат българските власти до завършването на РРК до края 
на 2001 г. Гръцката техническа помощ се очаква да продължи с нова мисия от 
двама експерти през февруари 2001 г., финансирана отново по Туининг проекта 
на Министерство на земеделието и горите. 

Г-н Торе Густавсон, ръководител на Отдел за изследвания и икономика на 
рибарството към Шведския национален борд по рибарство посети България 
през ноември 1999 г. и юни 2000 г. в качеството си на ръководител на проекта 
SWEDMAR. След края на проекта SWEDMAR TAIEX финансира мисия в 
България на г-н Густавсон в периода 4-8 декември 2000 г. Той проведе 
обсъждане на  РРК с ИАРА и ИАМА. В резултат на мисията г-н Густавсон 
посочи, че е постигнат напредък в събирането на всичката необходима 
информация, включително за повторното измерване на корабите, и предостави 
достатъчно доказателства за да се заключи, че РРК ще бъде напълно готов до 
края на 2001 г. 


