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ДОКЛАД
От д-р Йордан Господинов-Ген. Секретар на КСЧМ
относно
срещата с Г-н Жоао Мачадо
На 21 септември 2017г., се проведе срещата с Г-н Жоао Мачадо – Генерален Директор на
Генерална Дирекция морско дело и рибарство /DG MORE/ на ЕК. Тази сеща беше по искане на
КСЧМ, за която предварително бяха съгласувани темите и участниците. Същите бяха заявени
предварително в централата на GFCM.
Срещата се проведе при следният форма:
- Манаила Сорин – Председател на КСЧМ;
- Д-р Йордан Господинов – Генерален секретар на КСЧМ;
- Г-н Жоао Мачадо – Генерален Директор на DG MORE;
- Г-жа Паскал Колсан - отговорникът за консултативните съвети
- Преводач от/на български и английски език;
Темите по които събеседвахме с Г-н Мачадо, са следните:
1. Увеличаване на зоните по Натура 2000 в Черноморския регион;
2. Увеличаване на квотите за калкан, в резултат на възстановяване на запасите;
3. Риболовен капацитет на флота на Румъния
4. Позволени и забранени риболовни уреди за улов на дънни обитатели, двучерупчести;
5. Включване на заетите в сектора в дейностите по събиране на данни, проучване и
възстановяване на рибните запаси и опазване и почистване на морските пространства.
По предложение на г-н Манаила по първите три теми отношение взе той, а по последните две
теми се изказах аз. В последствие и двамата допълнихме тезите си с допълнителни коментари.
По отношение на квотата за калкан подкрепих становището да се търси вариант за
увеличение на квотата. Г-н Мачадо изрази подкрепа и препоръча да се работи повече с
GFCM и да се търси вариант за по-тясно сътрудничество с турската страна. По отношение на
капацитета изразих становище, че може и трябва да се работи за разработване на „спящият
капацитет“, този който бездейства в Р България.
По отношение на дънните уреди за улов на двучерупчести споделих, че българското
законодателство е по-рестриктивно от европейското и на практика не дава възможност да се лови с
никакви уреди освен на ръка. Поисках подкрепа, така че в Българя и Румъния да се приложат
европейски практики и да разрешат някои от уредите. Акцентирах това да бъде краткосрочна цел
със съответните изследвания и научни преценки, за които да бъдем подкрепени ние и съответната
администрация или научни звена.
Г-н Мачадо ни предложи да внесем препоръка към съответната администрация и да
известим ГД МОРЕ.
Относно възможностите за включване на заетите в сектора в дейностите по събиране на
данни, проучване и възстановяване на рибните запаси и опазване и почистване на морските
пространства, г-н Мачадо изрази задоволство от идеята. Подчерта, че за събиране на данни и на
отпадъците вече има финансова подкрепа от ЕФР и също поиска препоръка за включване
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активно на представителите на секторът в тези дейности, за които да се търси възможност за
реализация на подкрепата.
В заключение г-н Мачадо подчерта , че подкрепя всяка наша инициатива и
акцентира, че трябва голяма активност от наша страна с искания, предложения и препоръки
към националните институции и към администрацията. КСЧМ е органът, който е и връзката
между бизнесът с другите заинтересовани от дейностите в акваторията и прилежащият бряг
оператори, както и с държавите членки с ЕК, ГД МОРЕ и страните от Черноморският басейн и
другите Консултативни съвети.
Целта ни беше:
- Да представим КСЧМ, както и да обясним основните проблеми на риболовния сектор в
двете страни: България и Румъния;
- Да поискаме подкрепата на ГД МОРЕ и лично на г-н Мачадо за решаване на основните
проблеми на риболовния сектор в Румъния и България.
Постигнати резултати:
Поставихме, проблемите и получихме уверението и насоки как това може да се случи със
съдействието на ГД МОРЕ.
Д-р Господинов –Генерален секретар на Консултативният съвет за Черно море
25.09.2017.
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