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КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ 
КСЧМ 

officeblsac@gmail.com; office@blsac.eu 
Румъния, Констанца, бул. „Мамая“ №214 

България, Варна, ул. „Охрид“ № 26 

 

Изх.№ 096 / 27.09.2017г. 

 

ДОКЛАД 

Относно срещата с Генералния Директор на ДГ МАРЕ, Г-н Жоао Агиар Мачадо, 

проведена в Брюксел, Белгия 

 

На 21.09.2017г., тръгнах от Букурещ, международно летище „Хенри Коанда“, с полет до 
Брюксел, за да присъствам на срещата с Г-н Жоао Агиар Мачадо – Генерален Директор на 
Генерална Дирекция към Европейската Комисия, отговаряща за морските въпроси и 
риболова. Ние бяхме поискали срещата с писмо от КСЧМ, адресирано до Г-н Жоао Агиар 
Мачадо. 

Бях резервирал полет с авиолинии „Таром“, който полет заминаваше и пристигаше на 
същия ден, 21.09.2017г. 

На срещата присъстваха: 

- Манаила Сорин – Председател на КСЧМ; 

- Д-р Йордан Господинов – Генерален секретар на КСЧМ; 

- Преводач от/на български и английски език; 

- Г-н Жоао Мачадо – Генерален Директор на DG MАRE; 

- Г-жа Паскал Колсан - отговорникът за консултативните съвети към DG MАRE; 

- Йонут Петреску – експерт от постоянното представителство на Румъния в Букурещ. 

Основните теми, които бяха обсъдени с Г-н Жоао Мачадо – Генерален Директор на DG 
MАRE, бяха следните: 

1. Увеличаване на зоните по Натура 2000 в Черноморския регион; 

2. Риболовните квоти за Черно Море; 

3. Риболовни методи, често използвани за улов на рапан, други миди и ракообразни; 

4. Включване на заетите в сектора в дейностите по събиране на данни, проучване и 
възстановяване на рибните запаси и опазване и почистване на морските 
пространства. 

След като се представих, аз направих кратка презентация на Консултативен Съвет за 
Черно Море (КСЧМ). 
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Възползвах се от възможността, за да благодаря за техническата и финансова подкрепа, 
оказана от DG MARE. 

Ген. Директор Жоао Агиар Мачадо ни поздрави, защото ние сме първия консултативен 
съвет, учреден съгласно Регламент (ЕС) №1380/2013 на Европейския Парламент и Съвета 
от 11 декември 2013 за Общата политика за риболова (CFP) който извършва своята 
дейност. 

В Допълнение, Г-н Жоао Агиар Мачадо ни каза, че трябва да предадем препоръки и да 
бъдем много активни. 

1. По първата тема, аз споменах, че нито Националният институт за морски изследвания и 
развитие „Григоре Антипа“, Констанца, нито Националната агенция за риболов и 
аквакултура, са били консултиране преди издаването на Министерска заповед, свързана с 
увеличаването на зоните по Натура 2000 в Черно море. Подчертах факта, че зоните по 
Натура 2000 се припокриват с традиционни румънски риболовни зони. 

Ген. Директор Мачадо се съгласи с нас и ни увери в подкрепата на ДГ МАРЕ, както и ни 
посъветва да подадем препоръка до ГД Околна среда, тъй като този въпрос е свързан с ГД 
Околна среда. 

ГД Околна среда е под ръководството на Комисар Кармену Вела, Комисар по околната 
среда, морските въпроси и риболова, е председател на Дирекцията е Ген. Директор 
Даниел Кайеха Креспо. 

2. Във връзка с втората тема – риболовните квоти за Черно Море – споменах, че: 

• Калкан – посочих, че запасите от калкан са възстановени до голяма степен, особено 
поради факта, че запасите от рапан, инвазивен вид, са намалели, което е довело до 
увеличаване и възстановяване на запасите от калкан. 

Предвид този факт, ние поискахме подкрепата на ДГ МАРЕ за увеличаване на квотата за 
калкан, тъй като само 43 тона калкан за страна са прекалено малко. 

Ген. Директор на ДГ МАРЕ, Жоао Агиар Мачадо, ни каза, че според научните данни, 
статистически запасите от калкан в Черно Море не са достатъчно, но ако представим 
актуални, по-добри научни данни, те ще предложат по-големи квоти. 

Ген. Директор на ДГ МАРЕ, Жоао Агиар Мачадо, ни препоръча да присъстваме на 41та 
сесия на Генералната Комисия за риболова в Средиземно море, събитие, планирано за 16-
20 октомври 2017 в Черна Гора; на събитието ще се договаря споразумение за квотите за 
калкан, които ще бъдат определени за Черноморските държави. 

В допълнение, Г-н Жоао Мачадо ни препоръча да изготвим съвместен план за управление 
заедно с ГКРСМ за запасите от калкан в Черно море. 

Аз обясних, че управлението на запасите от калкан не зависи от Румъния и България, тъй 
като двете страни имат квоти, и спазват наложените рестриктивни условия, докато 
проблемът е с другите морски страни, за които няма ограничения. 

Г-н Мачадо се съгласи с моето мнение, но ни препоръча да работим в тясно 
сътрудничество с ГКРСМ, тъй като ГКРСМ може да обедини всички Черноморски страни. 
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Във връзка с това, ние трябва да обсъдим с румънските и българските изследователи 
евентуална научна подкрепа от тяхна страна. 

• Относно улова на рапан – инвазивен вид, споменах, че това е единствената 
устойчива и жизнеспособна икономическа дейност. Имаме достатъчно запаси, но 
единствения начин, по който можем да извършваме риболов, предимно за улов на 
рапан, е чрез използването на бийм трал. 

Предвид този факт, ние поискахме подкрепата на ДГ МАРЕ, за да няма квоти за инвазивен 
вид, но Ген. Директор на ДГ МАРЕ, Г-н Жоао Мачадо, ни каза, че Европейската Комисия 
не е наложила квота за рапан, ЕК налага квоти единствено за калкан, хамсия и акула. 

Г-н Жоао Агиар Мачадо също спомена, че не препоръчва квота за рапан, подчертавайки 
факта, че ако е ибло необходимо, Европейската Комисия би наложила такава квота. Също 
така, той ни каза, че този проблем е в компетенциите на държавата членка – с този случай 
Румъния. 

Той бе изненадан защо Румъния е наложила квота за рапан – инвазивен вид. Нямаше 
какви аргументи да изтъкна в отговор. Предвид това, той препоръча да си сътрудничим с 
ГКРСМ. 

3. Относно риболовния капацитет на Румъния: 

- Аз казах, че Румъния има най-малък риболовен капацитет, и поради тази причина 
поисках подкрепата на ДГ МАРЕ за увеличаване на риболовната флота на Румъния, 
защото трябва да диверсифицираме крайбрежния риболов, тъй като има достатъчно 
запаси от рапан. 

Ген. Директор на ДГ МАРЕ, Г-н Жоао Агиар Мачадо, ми каза, че не е получавал искане в 
тази връзка от страна на Румъния, но очаква официално искане, което след това ще 
анализира. Предложи да разговаря с представителя на НАРА на Румъния. 

4. Г-н Господинов спомена факта, че в българското законодателство съществуват 
ограничения за улова на двучерупчести, предимно white venus clam (вид ядивна мида), 
чийто улов е забранен. 

Ген. Директор на ДГ МАРЕ, Г-н Жоао Агиар Мачадо, посочи, че Европейската Комисия не 
е отговорна за налагането на тези рестриктивни правила, и че въпросът е в компетенциите 
на държавата-членка, в този случай България. 

Той предложи КСЧМ да направи препоръка до държавите-членки, за да се промени 
законодателството. 

Ние поискахме подкрепата на ДГ МАРЕ за идентифициране на риболовни методи за 
други видове в Черно море: като Venus gallina или други видове миди или черупчести. 

Ген. Директор на ДГ МАРЕ, Г-н Жоао Агиар Мачадо, ни увери, че ще получим подкрепата 
на ДГ МАРЕ, но спомена, също така, че трябва да работим съвместно с ГКРСМ, както и с 
научните експерти. 

Най-накрая, аз използвах възможността да благодаря на Генералния директор на 
Генералната комисия по риболова в Средиземно море, за гостоприемството, и отправих 
на Г-н Мачадо покана да посети Румъния и България. 
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Г-н Мачадо с радост прие поканата ни, като сподели, че желае да дойде, тъй като до сега 
не е идвал. В допълнение, той ни насърчи да търсим подкрепата на ДГ МАРЕ всеки път, 
когато е необходимо. 

На тази среща, основните цели на КСЧМ бяха следните: 

- Да се представим, така че да бъдем познати, както и да обясним основните 
проблеми в риболовния сектор и в двете страни: Румъния и България; 

- Да поискаме подкрепата на ДГ МАРЕ за разрешаване на основните проблеми на 
риболовния сектор в Румъния и България. 

Ние постигнахме целите си и получихме подкрепата на ДГ МАРЕ. 

Постигнати резултати: 

1. Получихме подкрепата на ДГ МАРЕ по отношение на преразпределението на 
зоните по Натура 2000 в Черно море, чрез искане, изпратено под формата на писмо 
до ДГ Околна среда; 

2. Бяхме поканени в Черна гора, за да участваме във взимането на решение за 
определяне на квота за калкан за Черно море; 

3. Получихме подкрепата на ДГ МАРЕ за премахване на квотата за рапана, тъй като е 
инвазивен вид. 

4. Получихме подкрепата на ДГ МАРЕ по отношение на преосмисляне на 
увеличението на румънската риболовна флота; 

5. Получихме подкрепата на ДГ МАРЕ във връзка с определяне на нови методи за 
риболов на други видове в Черно море; 

6. Получихме подкрепата на ДГ МАРЕ във връзка с представяне на препоръки на 
държавите-членки: Румъния и България, за промяна на националното 
законодателство; 

7. С тази среща ние постигнахме нашите цели и получихме обещанието, че 
Генералният Директор на ДГ МАРЕ, Г-н Жоао Агиар Мачадо, ще дойде в Румъния 
и България. Ще изпратим официална покана. 

 

Подпис: Манаила Мариан Соринел, Председател на КСЧМ 

Печат на Консултативен съвет за Черно море 

 
 
 


