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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 9 и 10  юли 2020, в България, гр. 

Поморие, в Гранд хотел Поморие, с начален час на 9 юли – 13. 30ч.  

ДНЕВЕН РЕД 

09.07.2020 

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

протоколиращ   и преброител; 

13.40  Представяне на официалните лица и гостите, приветствия; 

14.00 Приемане отчета на дейността за 2019г.; 

14.30 Приемане на Годишния финансови отчет на Сдружението за 2019 г. Запознаване с 

финансовия отчет към Европейската комисия. Коментари. Анализи; 

15.00 Кафе пауза; 

15.30 Дискусии относно финансовото състояние на КСЧМ. Анализ на финансовите постъпления 

през годините. Разглеждане на изпратените писма за финансова подкрепа до държавите-

членки;  

16.10 Разглеждане на изпратените официални писма за 2020 г. 

16.30 Определяне на теми за Кръглата маса през 2020 г. според въпросника изпратен към 

членовете; 

16.50 Разни; 

17.10 Закриване на срещата. 

 

 



10.07.2020 

10.30 Откриване на заседанието; 

10.40 Разглеждане на предложенията от Работна група 1 на НПО Маре Нострум; 

11.10 Разглеждане на препоръката от Работна група 1 за въвеждане на плаваща забрана за улов 

на видове според климатичните промени; 

11.30 Определяне Председатели на Работните групи до края на 2020 г. ; 

12.00 Разни; 

12.30 Закриване на срещата. 

 

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

такова за цялата 2020 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 

 

 


