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 КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ 

/КСЧМ/ 

CONSILIUL CONSULTATIV PENTRU MAREA 

NEAGRA 

Сдружение, вписано в РЮЛНЦ    Asociatie, inregistrata in Registrul  
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ЕИК 176964109     al R Bulgaria, CUI 176964109 

Седалище и адрес на управление:   Sediu si adresa de conducere: 

гр. Варна,  ул.“Охрид“ N 24-26,  ет.1   Mun. Varna, str. “Ohrid” N 24-26, etaj 1 

office@blsaceu.eu     office@blsaceu.eu 

 
ПРОТОКОЛ 

 От среща на Управителен съвет  

/02.10.2020/ 

 На 02 октомври в гр. Варна, хотел Астор Гардън. Св.Св. Константин и Елена, с начален час 

10.30 ч., се проведе среща на Управителния съвет на  КСЧМ със следния дневен ред: 

Дневен ред 

1.  Откриване на събранието от Председателят на КСЧМ, избор на водещ на срещата, 

протоколиращ и преброител на гласовете.  

2. Определяне на място, дата, час и дневен ред за Общо събрание на КСЧМ;  

3. Предложения за срещи през 2021г. Теми за Работните групи;   

4. Представяне на проекто-бюджет за 2021 г; 

5. Предложения и коментари за Работна програма за 2021 г.; 

6. Дискусии за финансовото състояние на КСЧМ. Платен членски внос за 2020 г; 

7. Процедурни правила на КСЧМ дискусии, промени – добри практики от други КС; 

8. Други; 

 

На срещата освен членове на КСЧМ чрез видео връзка участва г-жа Паскал Колсън 

представител на ЕК от ГД МАРЕ.  

По.т.1 от дневния ред: Заседанието се откри от председателя на КСЧМ д-р Йордан 

Господинов. Налице бе кворум. Присъстваха седем от десет члена на УС. За водещ на срещата 

бе предложен г-н Йордан Господинов, за водещ протокола г-жа Елена Пенева. 

Предложението се подложи на гласуване: Гласували ЗА – 7 гласа. 

По т.2 от дневния ред: Предложи се Общото събрание на КСЧМ да се проведе в Румъния, гр. 

Констанца на 11 и 12 ноември, с условието, че ако тези дати съвпадат със срещата на 

Консултативните съвети планирана за началото на ноември, датите ще се променят на 3 и 

4.11.2020.  
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Дневен ред на предстоящото Общо събрание: 

1. Откриване на срещата на ОС; 

2. Приемане на Работна програма на КСЧМ за 2021г.; 

3. Приемане на бюджет на КСЧМ за 2021г.; 

4. Определяне размера на членския внос към КСЧМ за 2021 г.; 

5. Избор на регистриран одитор; 

6. Приемане/освобождаване на членове на КСЧМ; 

7. Приемане на нови процедурни правила; 

8.  Други. 

Предложението се подложи на гласуване: Гласували ЗА – 7 гласа. 

По т.3 от дневния ред: За 2021 г. КСЧМ планира към него да работят четири работни групи 

(РГ) и две фокус групи (ФГ) със следните теми за разглеждане: 

• РГ 1 - Аквакултури в Черно море - нови възможности; 

• РГ 2 - Предложение за планове за управление на рибарството в рамките на мрежата от 

защитени морски зони НАТУРА 2000 - последващи действия от 2020 г .; 

• РГ 3 - Рекреационен риболов - правен формат, въздействия, взаимодействия; 

• РГ4 - Социално-икономическа стойност на риболова в Черно море. 

• ФГ 1 - Риболов Рапана - научни данни, ресурсна стойност за Черно море, сравняващ 

анализ на различни възгледи; 

• ФГ 2 - Морски отпадъци - картографиране, съвместни действия за Румъния и България. 

В работните групи през 2021 г са заложени по-общи теми, докато фокус групите ще се 

занимаят по-конкретни въпроси. Това се прави с цел работата на КСЧМ да се ориентира към по-

добри резултати и по-точни препоръки. 

Г-н Мариан Паю предлага към Фокус групите да се добави още една, която да разглежда 

темата: морското рибарство и КОВИД пандемията – дейности и нужди.  

В България рибарите и преработвателните предприятия получават вече помощ, отпусната от 

държавата за справяне с КОВИД кризата. До момента румънската държава е отпуснала такава 

помощ само за сектора на аквакултурата, а представителите на риболова остават пренебрегнати.  

Предложените работни и фокус групи се подлагат гласуване: Гласували ЗА – 7 гласа. 

По т. 4 от дневния ред:  Г-жа Михаела Миря представи изготвения от Секретариата бюджет 

на КСЧМ, който за 2021 г възлиза на обща сума 177 050 EUR. Това означава, че постъпленията от 

членски внос за 2021 г. трябва да са в размер от 17 705 EUR.  

Следват коментари: г-н Данко Пенев: Размерът на членския внос е твърде голям за 

риболовните сдруженията, също така и за сдруженията на дребно-мащабните рибари. Да се 

помисли за някакъв по-малък размер на членския внос, като това е възможно ако държавите-

членки подпомогнат КСЧМ. 

Представеният проекто-бюджет се подложи на гласуване: Гласували ЗА – 7 гласа.  

По т. 5 от дневния ред:  Представен бе проект на Работна програма на КСЧМ за 2021 г., който 

се подложи на гласуване: Гласували ЗА – 7 гласа.  
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По т. 6 от дневния ред: г-жа Ивелина Баланова представи финансовото състояние на КСЧМ 

към момента. Събраният до сега членски внос е в размер на 12 534 EUR, като две от 

организациите изцяло не са платили дължимите си суми: 

- Сдружение „Приятели на Черно море“; 

- Сдружение на търговците на рибни продукти – Томис. 

Представители на Сдружение на търговците на рибни продукти – Томис,  не са присъствали 

на срещи на КСЧМ през 2019 г. и 2020 г., няма отговор и на изпратените имейли до тях. Следва 

да се предложат за отпадане на предстоящото Общо събрание.  

От НПО сдружение „Маре Нострум“ ще постъпи дарение към КСЧМ в размер на 1000 EUR за 

организиране и провеждане на предстоящата Кръгла маса, планирана през м. ноември – преди 

провеждането на Общото събрание (ОС).  

По т.7 от дневния ред: следват коментари от страна на членовете на КСЧМ и дебати за това 

какви санкции би следвало да се наложат на сдружения, които не плащат членския си внос, или 

го плащат частично.  

Г-жа Михаела Миря предложи на не платилите членове да не се изплащат дневните пари, а 

КСЧМ да поеме хотелското настаняване и пътните разходи, така че да се осигури възможност на 

желаещите им представители да идват на срещите.  Друг предложен вариант е пропорционално 

разпределение на разходите според процентът до който е платен членския внос -  който не е 

внесъл нищо – не получава дневни, а който е внесъл ½ от членския внос получава ½ от сумата за 

дневни.  

Следват коментари как тези санкции биха се отразили на работата на КСЧМ и дали биха 

идвали членовете на срещите, ако знаят, че няма да получат дневни.   

Взе се решения членовете на УС да помислят за предложения за допълнение в процедурните 

правилата на КСЧМ и да ги представят на ОС.  

По т.8 от дневния ред: г-н Драгош Бухай коментира, че помощите отпуснати от румънската 

държава за справяне с КОВИД пандемията са отишли само в сектора на аквакултурата, а за 

рибарския сектор не са предвидени никакви парични обезщетения до този момент. Нямало е 

директни обсъждания с асоциациите, а само чрез сайта на министерството.  

 

Следва закриване на срещата. 

 

Водещ протокола г-жа Елена Пенева 

 

Председател КСЧМ: д-р Йордан Господинов 


