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ПРОТОКОЛ
От извънредна среща на Управителен съвет /16.06.2020/
На 16-ти юни/вторник/ от 11.00 часа, чрез видеоконферентна връзка се проведе среща
на Управителния съвет на КСЧМ със следния дневен ред:

Дневен ред

1. Определяне на дата, час и място за провеждане на Общо събрание при
предварително обявения дневен ред;
2. Дати и теми за работните групи;
3. Разглеждане на събираемостта на членския внос;
4. Разни.

На заседанието участваха шест от десет члена на Управителния съвет. Налице бе кворум.
Срещата се откри от Председателя на КСЧМ – д-р Йордан Господинов, за водещ на
протокола бе избрана г-жа Елена Пенева.
По т.1 и т.2 от дневния ред: Дискусии относно това къде да се проведе Общото събрание на
КСЧМ и Работни групи 3 и 4. Председателят предложи заради намаляване на ограниченията и
значително либералните мерки от страна на Р България със ситуацията с COVID 19 и по-малкият
брой заразени в страната, срещите да се проведат в България, гр. Поморие, в Гранд хотел
Поморие, на следните дати:
•

•

Работна група 3 - Прилагане на Рамковата директива за морската стратегия в Черно
море; главно D1, D3 - Търговска риба и миди, D4 - Предписания 4: Хранителни вериги,
D10 - Морски отпадъци да се проведе на 7 юли с начален час 13.30 ч.
Работна група 4 - Състояние на риболова на рапана, перспективи, развитие на улова,
свързани данни, пазари, риболовна техника, приулов – да се проведе на 8 юли с
начален час 10.00 ч.
1

•

Общо събрание – да се проведе на 9 и 10 юли, по установения дневен ред от
предишно заседание на УС, с начален час на 9 юли – от 13.30 ч.

Предложи се и да се изпратят от секретариата писма до ИАРА и АМПА с искане Състояние
на риболова на рапана, перспективи, развитие на улова, свързани данни, пазари, риболовна
техника, приулов по време на пандемията от Covid 19.
Така направените предложения се подложиха на гласуване: Гласували ЗА – 6 гласа.
Избраха се и ръководители на работните групи - за работна група 3 бе решено
ръководител да е г-жа Михаела Кандеа- Миря. За ръководител на работна група 4 бе избран г-н
Йордан Господинов.
По т.3 от дневния ред: Обсъди се ситуацията с платения до сега към КСЧМ членски внос
и фактът, че предвид пандемията с COVID 19, членовете на Сдружението изпитват затруднения
с плащането на задълженията си.
Реши се Секретариатът на КСЧМ да изпрати напомнящо писмо за заплащане на
дължимия членски внос, с условието той да се внесе до срещата на Общото събрание на 9 и 10
юли 2020 г.
По т.4 от дневния ред: Дискутира се на срещите на работните групи и ОС да се поканят
представители на ИАРА и ANPA, учени от България и Румъния, представител на ЕК, както и
представители на Министерствата за срещата на ОС.

Следва закриване на срещата.

Водещ протокола г-жа Елена Пенева

Председател КСЧМ: д-р Йордан Господинов
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