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До членовете на  

Общото събрание на  КСЧМ 

         ПОКАНА 

Управителният съвет на Консултативния съвет за Черно море /КСЧМ/ на основание чл. 

26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 21 от Устава на Консултативният съвет 

за Черно море, свиква  Общо събрание, което ще се проведе на 13 и 14 ноември  2019 г., в гр. 

Варна, Рослин Димят хотел, зала „Перла“, с начален час 13.30 часа.  

ДНЕВЕН РЕД 

13.11.2019 /сряда/ 

13.30  Регистрация; 

13.45  Откриване на заседанието, определяне на водещ на събранието, избор на    

протоколиращ   и преброител; 

14.00  Представяне на официалните лица и гостите, приветствия; 

14.10 Възможности за финансиране през следващия програмен период чрез ЕФР 2021-2027 г. 

(Поканен Лектор – Стоян Котов, Директор на дирекция „Морско дело и рибарство“МЗХГ) 

15.10 Кафе пауза; 

15.40 Приемане на работна програма на КСЧМ за 2020 г 

16.10  Обсъждане на теми за Работните групи през 2020 г.  

16.40 Други; 

17.00 Закриване на срещата. 

 

14.11.2019 /четвъртък/ 

10.30 Откриване на заседанието на Общото събрание; 

10.10 Приемане на нови членове/ освобождаване на членове на КСЧМ. 

10.30 Дискусии и приемане на Бюджет за 2020 г. на КСЧМ; 



11.00  Определяне на размера на членския внос към КСЧМ за 2019 г.; 

11.30  Избор на регистриран одитор;  

12.00  Разни; 

12.20 Закриване на заседанието. 

 

Всички упълномощени лица да представят оригинал на пълномощното за събранието, или 

такова за цялата 201 г., което да е изрично упоменато. 

Дневният ред е приет и утвърден на редовно заседание на УС на КСЧМ. 

 

Изготвил 

Председател на КСЧМ 

Д-р Йордан Господинов 

 

 

 


