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                                                                    BLACK SEA ADVISORY COUNCIL - BlSAC 

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ 
/КСЧМ/ 

officeblsac@gmail.com , office@blsaceu.eu                                                                                                             

България, Варна, ул.“Охрид“ N 26 

                                                                                      Румъния, Констанца, бул.“Мамая“N 214 

 
 

 

.Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К /22.02.2018/: 

 

13.30 Откриване на събранието, избор на водещ на събранието, протоколиращ  и преброител- Сорин 
Манаила; 

13.45 Определяне на място, дата, час и дневен ред за провеждане на Годишно отчетно Общо събрание 
на Консултативен съвет за Черно море- Йордан Господинов; 

14.00      Представяне  и приемане на отчетен доклад за дейността на сдружението преди представянето 
му от УС пред ОС-Сорин Манаила, Йордан Господинов 

15.00       Кафе пауза; 

15.30   Представяне на отчет за внесеният членски внос за 2017. Докладване размер на реално 
изплатената от Брюксел субсидия. Представяне на отчет за внесеният членски внос за 2018.- Сорин 
Манаила; 

16.00  Отпадане на членове и/или изключване на членове от КСЧМ, поради системно не внасяне на членски 
внос и/или поради системни нарушения на устава през 2017 г./чл.12 от Устава/. 

16.30   Разглеждане на състава на работните групи и предложение за промени в състава им-Сорин 
Манаила, Йордан Господинов. 

17.00    Препоръка относно финансирането на проучване за рибни и черупчести запаси в Черно море, които 
имат търговски интерес.  

17.30    Други. Закриване на срещата. 

 

П Е Т Ъ К /23.02.2018/: 

9.30      Откриване на заседанието- Сорин Манаила,  

9.40     Представяне на счетоводния доклад – Сорин Манаила 

10.30     Кафе пауза. 

11. 00   Разясняване и приемане на годишния финансов отчет преди представянето му пред Общото 
събрание от УС.  

11.30  Запознаване с одитният доклад  изготвен от одитираща фирма „Ефектив одит“ ООД- Ивелина 
Баланова, одитираща фирма 
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12.30 Обяд 

14.00 Приемане на финалния отчет за Брюксел преди изпращането му – Сорин Манила - подпис 

14.30  Определяне на дата, място и теми за провеждане на кръгла маса по случай Евро председателството 
на Р България- Й. Господонов. 

15.30   Технически въпроси относно срокове и начин на предоставяне на финансово – отчетните документи 
на счетоводителя, кореспонденция и др.-Йордан Господинов  

16. 00    Разни. Закриване на заседанието. 

 

/Всички упълномощени лица да представят оригинал на пълномощното за събранието, или такова за 
цялата 2018 г., което да е изрично упоменато./  

 

 


