Доклад от д-р Йордан Господинов -Генерален секретар на КСЧМ
Относно:
Посещение на работна група „Устойчив риболов- съоръжения и ресурси“ в Италия
Обмяната на опит се състоя в рамките на два работни дни, като беше спазен реда на
предварително определената програма, както е описано по долу:
Program for the meeting of Working Group 2 with representatives of the MEDAC
6 - 9 November 2018
6 November - Departure from Bulgaria / Romania and arrival in Rome.
7 November:
9.30 a.m - Meeting of all participants in the delegation in front of the building of the Italian Ministry
of Agriculture, Food, Forestry and Tourism, at Via XX Settembre 20
10.00 – Beginning of the meeting :
1. Presentation of the MEDAC and BlSAC participants;
2. Information on the functioning of the MEDAC;
3. Any other business AOB
13:00 End of meeting.
13. 00 - 13.50 Short lunch /catering/ with representatives of MEDAC.
14.50 - Departure for Chiogga / for the Bulgarian part of the group /
8 November - Chiogga:
8.00 - 9.00 – Meeting with Marco Spinadin who is a member of one of the majorItalian fisheries
cooperative (Federcoopesca-Confcooperative);
- arrival and landing of the chamelea gallina c/o the COGEVO (Management Committee of clams)
- visit to the relaying center - CRAVE / CRAM
- visit to the COGEVO (duration 1h 30 ')
- 14: 30/15: 00 p m landing of small pelagics
- 17: 00/17: 30 p m visit to the market and to the midwater trawls (volanti)
9 November:
Departure from Venice / Rome.
На срещата бяхме приети в офисът на MEDAC, който се помещава в сградата на
Министерството на земеделието, храните, горите и туризма на Италия в Рим.
Нашите домакини бяха представени от Председателят Giampaolo Buonfiglio, Laura Pisano (EAA),
Джилберто Ферара-Представляващ риболовните кооперативи на Палма де Майорка, Роза
Гаджатно- Изпълнителен секретар на MEDAC и Марция-асистент секретар.

От BlSAC-участва работната група 2, в чийто редици е и председателя на сдружението г-н
Манаила. Участниците са представители на сдружения и всички са членове на BlSAC: Любов
Георгиева, Димитрина Костова, Димитър Канариев, Кирил Жеглев, Клаудио Робе, Стефан
Топорау, Форин Лучиан, Бухай. Групата се водеше от д-р Господинов -Генерален секретар на
BlSAC.
Имат общо 47 члена от 8 държави, от които 34 са представители на рибарският сектор. Трудно
спазват съотношението 60/40 в ОС, но в УС се стараят да спазват тази зависимост.
MEDAC има Работни групи, които работят с Изпълнителния комитет на аспекти, свързани с
регионална кооперация във връзка с Чл. 18 от Регламент (EC) № 1380/2013.
Работните групи допринасят и подкрепят дейностите на Изпълнителния комитет.
Изпълнителния комитет назначава координатор за всяка работна група за 2-годишен мандат.
Координаторът може да бъде преизбиран. Ролята му е ключова за целите на Работните групи.
Той/тя ще осъществи нужната координация по време на дискусия и подготвяне на експертни
мнения. Също така Координаторът преговаря със Секретариата и Изпълнителния комитет, за да
осведомява Работните групи за нововъведения и резултати за работата на организацията.
Координаторът организира срещи, съставя доклади и представя съгласуван финален документ
от Работните групи на Изпълнителния комитет.
Работните групи са съставени на постоянни начала и ролята им е да асистират на
Изпълнителния комитет в подготвянето на експертни Мнения и общи препоръки.
Раб. Група 1 – Реформа на Общата политика в Областта на рибарството (регионализация,
мениджмънт планове, многогодишни планове)
Раб. Група 2 – Големи пелагични риби (BFT-E – SWO-MED и други)
Раб. Група 3 – Юрисдикция на водите
Раб. Група 4 – Любителски риболов
Раб. Група 5 – Дребномащабен риболов и социо-икономическо въздействие

При нужда се съставят и Фокус групи
Фокус групите се създават със специфична цел, продължителността на дейността им е
ограничена и са разделени по географски обозначения:
Фокус група на Адриатическо море (Италия, Словения, Хърватия)
Фокус група на Западното Средиземноморие (Италия, Франция, Испания)
Фокус група на Сицилианския проток (Италия, Малта)
Всички позиции и препоръки се изготвят с съгласие между членовете. Позициите, които се
различават от общото съгласие се записват в протокола.
Роза Гаджатно- Изпълнителен секретар- презентира интернет страницата на MEDAC. Обясни, че
всички раздели-новини, документи, снимки, събития, препоръки постояннно се надграждат.

Разясни , че секретариата е постоянно действащ орган и след избирането му с конкурс и
назначаването му работи, като не е на мандатен принцип. Офисът е само един в Рим и всичко
ре координира от там.
На въпрос на Клаудио Робе-Кой администрира квотите?-Отговорът от Председателя, е че
MEDAC няма отношение към квотите и те само дават мнение. Разпределението на квотите на
влиза в приоритетите на комитета и те имат само консултативен характер. Отббелза , че в
средиземно море квоти няма и само риба тон е с квота. Председателя акцентира, че
Консултативният съвет е над проблемите на асоциациите и само консултира.
Каза , се че страните членки консултират Консултативният съвет, чрез свои групи , които са
сформирани към министъра на политическо ниво. GFCM също участват в заседанията на
Консултативните съвети. Решенията на работните групи са в помощ на решенията на УС.
Ползват се данни на научните институти, които се изискват да им бъдат предоставени и КС не
плаща за научни изследвания. Координаторите правят въпросници по кои теми ще се работи.
Работните групи заседават и неприсъствено и при нужда се свикват на заседания поне за два
дни. Могат да участват експерти и заинтересовани организации с опит и практики в даден
сектор, както и за координатори да бъдат определяни такива. Всички предстоящи разходи
трябва да са предвидени в бюджета и да гарантират функционирането на КС, секретариата и да
покриват нуждите. Програмата се съгласува с ЕК и трябва да дава възможност за гъвкаво
изпълнение и за участие в събитията от международно естество да фиксирани дати.
Всички препоръки трябва прецизно да са изготвени и много внимателно да се препоръчва. За
всяка препоръка ЕК взема отношение, но не е длъжна да приеме всичко, но дава отговор защо.
На въпроса на Ген. Секретар Йордан Господинов-До кого се пращат препоръките? От
секретариата на MEDAC отговориха, че винаги пращат до ЕК и копие до правителствата. Още
веднъж се акцентира, че КС има голяма отговорност при даването на мнение, защото това
винаги може да се използва. Най-важно е да има вътрешна комуникация и диалог, за да се
вземат най-правилните решения за препоръки. Превода е също от съществено значение, за да
се разберат различните едици.
Сорин Манаила каза, че властите в страните членки не винаги отдават голямо значение на КС
Джанфранко Бофилио каза, че всяка държава членка може да вземе по -рестриктивно решение
за прилагане на законодателни норми. Например в Италия има КС към Министъра, но той
взема решение само на национално ниво и там отскоро канят и MEDAC. Той препоръча, че
предложенията от BlSAC трябва да излизат само като колективно решение и да се отправят
като препоръки след колективно решение от КС.
От секретариата казаха, че MEDAC има протокол с намерения за издаване на препоръки по
теми и работните групи работят по тях целогодишно.
Стефан отправи въпрос за дребномащабният риболов за зоните на плаване, риболов и
продажба на риба. Отговорът бе , че всяка държава има различен район на плаване, но
отбеляза, че 80% от флота е дребни лодки и не са добре организирани. Те са канени на
събитията на КС, но не са членове на УС.
Любов Георгиева запита за начина на приемане на нови членове. Отговопът от MEDAC, приемат се само веднъж годишно на редовно общо събрание. След подаване на пълен
комплект документи, същите се изпращат до държавата членка и се прави запитване дали
съществува такава организация и дали е разпознаваема и призната. След отговор от страната

членка се взема решение за приемане. Ако правителството не отговори, тогава може да се
запита GFCM. /Да вземем от MEDAC формата за запитване/.
Форин-Колко количество могат да ловят дребните риболовни кораби. Отговора е че няма квоти
и няма количество, но всеки трябва да има лиценз и има право да продава само до 50евро
продукция и то само от брега на крайният потребител, без да се препродава после тази риба.
Сорин попита дали е необходимо да има регистър и лиценз за тези съдове. От MEDAC
отговориха, че от 95 година на никого не са издавани нови лицензи.
Канариев зададе поредица въпроси относно зоните по НАТУРА 2000 и дали те са консултирани
с рибарите и с тях.
Отговорът беше, че зоните по НАТУРА 2000 не са консултирани с тях, но те не засягат
риболовните полета, тъй като са отредени много навътре и на дълбочина над 100 метра,
където са засегнати много малки райони и не покриват типичните риболовни полета. Казват, че
от самолет са определени за защита на птиците и на вид костенурки.
MEDAC каза, че те не са асоциация и не влиза в конфликти. Тя е орган над държавната
администрация и дава препоръки към ЕК.
Й. Господинов запита- Тези които не пращат членски внос, как се процедира с тяхното
членство? Отговорът бе еднозначен-отпадат и ако искат отново да станат членове след една
година подават документи.
Относно инвазивните видове ни бе препоръчано да изготвим списък на инвазивните видове и
да го изпратим на ЕК.
Срещата продължи с посещението на гр. Киоджа в провинция Венето, където се запознахме с
техники и технологии за улов на двучерпчести, тяхното пречистване и предлагане на пазара.
Посетихме най голямата рибно тържище за продажба на риба и други водни животни на едро,
както и тържище за продажба на дребно. Запознахме се с някои системи за улов на дънни
обитатели. Всички те са конструирани за улов на дънни видове. Всички те са драги.
Изготвил: д-р Йордан Господинов -Ген. Секретар на КСЧМ

