Приложение 1 към Заповед РД 1441/28.12.2012 г. На Изпълнителния директор на ИАРА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА КВОТА ЗА УЛОВ НА КАЛКАН
ПРЕЗ 2013 Г.
I. Общи положения:
Общата квота за улов на калкан за риболовни кораби, плаващи под български флаг през
2013 г. е 43,2 тона.
Предвижда се количество от 4 тона за улови, реализирани в нарушение на правилата за
отговорен риболов.
По 5 кг на риболовен кораб се предвиждат в случай на превишаване на индивидуалните
квоти – общо 620 кг.
В определения срок, в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са постъпили
128 заявления за участие в усвояването на квотата за калкан за 2013 г..
Броят на одобрените риболовни кораби е 124.
Общо количество за разпределение между корабите: 38 580 кг.
II. Определяне на индивидуална квота за улов на калкан през 2013 г.
Индивидуалната квота за улов на калкан се определя по следната формула:
Q = A + B,
Където:
Q – Обща индивидуална квота,
А – постоянна квота за риболовен кораб от дадения сегмент;
В – допълнителна променлива квота, изчислена на база критериите, одобрени със
Заповед № РД – 1333/06.12.2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА.
1. Определяне на постоянна квота (А).

На всеки одобрен риболовен кораб се определя минимална квота в зависимост от
необходимото количество за покриване на разходите за издаване на специалното
разрешително, както и броя на подадените декларации за произход, и средното
количество улов в тях.
Вземайки предвид цената на калкана на първа продажба в последните две години, както
и средния брой дни на море за риболовен кораб от даден сегмент се определя
минимално количество от 20 кг калкан, което е необходимо да покрие разходите по
издаването на специалното разрешително. Към тези 20 килограма се прибавя
допълнително количество, в зависимост от средния брой декларации за произход и
средното количество деклариран улов от декларация за произход за съответния
сегмент, съгласно таблица 1.
Таблица 1: Данни за улова на калкан през 2012 г.
Сегмент

Брой кораби

Подадени ДП

Среден
ДП
0 – 0,99 БТ
58
103
1,78
1 – 4,99 БТ
124
242
1,97
5 – 9,99 БТ
44
155
3,52
10 24,99 БТ
48
308
6,42
Над 25 БТ
23
126
5,48
* Забележка: Данните са за периода 1.01.2012 – 20.12.2012 г.

брой Среден улов за
ДП
12,5 кг
21,96 кг
24,13 кг
35,2 кг
71,6 кг

Минималното количество индивидуална квота на риболовен кораб за всеки сегмент се
определя по следната формула:
А = М + (D x C),
където
М е необходимото минимално количество за покриване на разходите и е константна
величина – 20 кг;
D е средния брой декларации за произход подадени от риболовните кораби в
съответния сегмент;
С е средното количество калкан от декларация за произход за съответния сегмент
Прилагайки горепосочената формула постоянната квота за корабите във всеки сегмент
се получава както следва:
За сегмент до 0,99 БТ:
А = 20 + (2 х 12,5) = 20 + 25 = 45 кг;
За сегмент от 1 до 4,99 БТ:
А = 20 + (2 х 22) = 20 + 44 = 64 кг;
За сегмент от 5 до 9,99 БТ:
А = 20 + (4 х 24) = 20 + 96 = 116 кг;
За сегмент от 10 до 24,99 БТ:
А = 20 + (6 х 35) = 20 + 210 = 230 кг;
За сегмент над 25 БТ:
А = 20 + (5 х 72) = 20 + 360 = 380 кг;
Таблица 2: Определяне на постоянна (минимална) квота за риболовен кораб за всеки
сегмент.
Сегмент
0 – 0,99 БТ
1 – 4,99 БТ
5 – 9,99 БТ

Брой кораби
2
24
32

Минимална квота
45
64
116

Общо за сегмента
90
1536
3712

10 24,99 БТ
Над 25 БТ
Общо:

43
23
124

230
380

9890
8740
23968

2. Определяне на променлива квота (В) за риболовен кораб.
След определяне на постоянната квота за всеки риболовен кораб, остава за
преразпределение още 14 612 кг от националната квота за калкан. Това количество се
разпределя между корабите в отделните сегменти, както следва:
2.1. Определяне на количество за всеки сегмент.
Общото допълнително количество се определя на база процентното отношение на броя
на риболовните кораби във всеки сегмент спрямо общия брой риболовни кораби
участващи в разпределението на квотата за 2013 г.
Таблица 3: Определяне на променлива квота за всеки сегмент.
Сегмент

0 – 0,99 БТ
1 – 4,99 БТ
5 – 9,99 БТ
10 24,99 БТ
Над 25 БТ
Общо:

Брой кораби от % от общия % от общата Общо
сегмент
брой кораби променлива
променлива
квота
квота
сегмента
2
1.61
1.61
235
24
19.35
19.35
2827
32
25.81
25.81
3771
43
34.68
34.68
5068
23
18.55
18.55
2711
124
100
100
14 612

за

2.2. Определяне на променлива квота (В) за риболовен кораб.
Определеното в таблица количество квота калкан за сегмент се разпределя според
индивидуалните характеристики на корабите, от даден сегмент, в съответствие с
описаните по-долу критерии за оценка:
 Наличието на исторически данни за улов на калкан от 2007 до 2011 година се
оценява, както следва:
o Улови в рамките на 1 календарна година
1 точка
o Улови в рамките на 2 календарни години
2 точки
o Улови в рамките на 3 календарни години
3 точки
o Улови в рамките на 4 календарни години
4 точки
o Улови в рамките на 5 календарни години
5 точки
 Количество деклариран улов от калкан за периода 2007 г. – 2011 г. се оценява,
както следва:
o до 100 кг
1 точка
o до 500 кг
3 точки
o до 1000 кг
7 точки
o до 3000 кг
10 точки
o над 3000 кг
15 точки
 Изпълнение на квотата към 31.12.2011 г.
3 точки
 Изпълнение на квотата под 70% към 15.09.2012 година
- 3 точки
 Броят на стационарните мрежи с размер на окото 400мм се оценява както следва:
o до 100бр.
1 точка

o до 300бр.
o до 500бр.

3 точки
5 точки

За риболовни съдове вписани в Регистъра на риболовните кораби след 01.01.2012 г се
предвижда квота равна на 70% от минималната определена за съответния сегмент.
Всеки един от риболовните кораби в сегмента получава определен брой точки в
зависимост от описаните критерии. Броят от точки на всички риболовни кораби в даден
сегмент се сумира. Количеството променлива квота за дадения сегмент се дели на сбора
от точките от всички кораби в сегмента, при което се получава стойността на една
точка за сегмент. Полученият коефициент се умножава по броя на точките за
съответния риболовен кораб и по този начин се получава количеството на
променливата квота (В) за всеки един кораб.

