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ПРОТОКОЛ
От среща на Управителен съвет
/Executive Committee/ на КСЧМ
25 февруари 2021 г.
На 25 февруари 2021 г. в България, гр. Стара Загора, в хотел Калиста се събраха
членовете на КСЧМ от българска страна и в гр. Тулча се събраха членовете на КСЧМ от
румънска страна и чрез видеовръзка между двете групи се проведе среща на
управителния съвет на КСЧМ при следния дневен ред:

Т.1 Откриване на събранието, избор на водещ на събранието, протоколчик-преброител;
Т.2 Информация за внесения по сметката на КСЧМ членски внос за 2020 и 2021 г. Дискусии.
Т.3 Определяне на място, дата, час и дневен ред за провеждане на Общо събрание на
Консултативен съвет за Черно море;
Т.4 Разглеждане и утвърждаване на отчета за дейността за 2020 г;
Т.5 Разглеждане и утвърждаване на финансовия отчет за 2020 г.;
Т.6 Запознаване с одитния доклад - Ивелина Баланова, одитор - Петя Железарска;
Т.7 Обобщение на предишни препоръки на КСЧМ и получени отговори;
Т.8 Работни групи за 2021 г. – определяне на ръководители;
Т.9 Разни.

На срещата участваха чрез видеоконферентна връзка: г-жа Паскал Колсън (Pascale
Colson) от DG MARE, г-жа Петя Железарска – одитор на КСЧМ за 2020 г.
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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: разгледа се внесеният членски внос към КСЧМ през 2020
г. и 2021 г. За 2021г. са постъпили 6436,38 EUR от членски внос, като цялата сума, която
трябва да се внесе е 17 727 EUR.
Г-н Тодор Георгиев: за всички бе голяма изненада писмото от ЕК, в което се казва,
че плащането към Консултативните съвети ще е едва към средата на годината. Това
означава, че всички разходи, които членовете на КСЧМ правят за участието си в срещите,
трябва да е за тяхна сметка.
Г-жа Паскал Колсън поясни, че това е така, защото едва към края на декември
2020г. е подписано споразумението между Съвета и Парламента на Европа. Що се
отнася до КСЧМ всички разходи от началото на 2021 г. се считат за допустими, дори все
още да няма подписан договор между КСЧМ и ГД Морско дело и рибарство на ЕК.
Г-н Йордан Господинов: Секретариатът ще сведе до минимум срещите до
получаване на финансирането. Някои срещи ще се проведат онлайн, за да няма разходи
по тях. А за срещите през февруари, членовете ще си получат дневните и пътните след
получаване на финансирането от ЕК.
Г-жа Паскал Колсън поясни, че следващият програмен период ще е 7 години и
тази извънредна ситуация ще е само за 2021 г. Следващите години тази ситуация няма
да се повтаря.
По т. 3 от дневния ред: Във връзка със забавянето на плащането от ЕК, КСЧМ
отлага провеждането на годишното отчетно Общо събрание за септември. Обсъжданите
дати са 7, 8 или 9 септември, а мястото или в гр. Варна, или в гр. Констанца. Предложи
се следния дневен ред за ОС:
1. Откриване на заседанието, определяне на водещ на събранието, избор на
протоколиращ и преброител;
2. Приемане отчета на дейността за 2020 г.;
3. Приемане на Годишния финансови отчет на Сдружението за 2020 г.
4. Дискусии относно финансовото състояние на КСЧМ.
5. Текущо изпълнение на Работната програма.
6. Разни;
Това предложение се подложи на гласуване: Гласували – ЗА – 7 гласа.
По т.4 от дневния ред: г-н Йордан Господинов представи изготвеният от
Секретариата отчет за дейността на Сдружението за 2020 г.
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Пристъпи се към гласуване този отчет да се представи на ОС за приемане:
Гласували ЗА – 7 гласа.
По т.5 от дневния ред: г-жа Ивелина Баланова представи финансовият отчет на
Сдружение за 2020 г., като КСЧМ следва да възстанови на ЕК сумата от 6097,68 EUR.
Пристъпи се към гласуване финансовият отчет да се представи на ОС за
приемане: Гласували ЗА – 7 гласа.
По. Т.6 от дневния ред: г-жа Петя Железарска представи заключенията си след
извършената одиторска проверка за 2020 г. За всички разходни суми извършени по
перата в бюджета има оправдателни документи. Направените разходи са по-малко
спрямо предходната година. За 2020 г. КСЧМ е получил от ЕК - 146 582 EUR, разходвал
е 156 094 EUR, а приходите от членски внос са достатъчни за покриване на
самоучастието от 10 % от получената сума. Всички разходи съответстват на бюджета,
парите за рекламни материали и софтуер единствено надвишават предварително
заложените суми: в графа С2.1 - надвишение с 46,14евро и графа D2.2 - надвишение с
64,86евро.
В заключение: за 2020 г. КСЧМ има да възстановява на ЕК сумата от 6097,68 EUR.
По т.7 от дневния ред: г-жа Михаела Кандеа-Миреа направи обзор на дейността
на КСЧМ за изминалата година. Представи изпратените официални писма и препоръки,
както и получените отговори.
Г-жа Паскал Колсън: от ЕК знаят, че държавния секретар на Румъния обеща
румънската държава да подпомогне финансово КСЧМ за 2021 г, и пита има ли отговор
от България по този въпрос.
Г-н Йордан Господинов: Писмото от ЕК е достояние на доц. Галин Николов –
Изпълнителен директор на ИАРА, той е обещал да запознае Министъра на МЗХГ, но
КСЧМ няма информация дали това се е случило. ИАРА е второстепенен орган и не може
да вземе решение за тази финансова подкрепа.
По т.8 от дневния ред: Следва определяне на ръководители на работните групи
за 2021 г.:
РГ 2- Технически мерки – г-н Кирил Жеглев
РГ 3 – Аквакултури – г-жа Михаела Кандеа-Миреа
РГ 4 – защитени морски зони по НАТУРА 2000 – НАБЧ и г-н Мариан Паю
РГ 5 – Любителски риболов – г-жа Димитрина Костова
РГ 6 – Социално-икономически аспекти – г-н Йордан Господинов
Фокус групи:
ФГ 2 – Риболов на акула – г-н Йордан Господинов
ФГ 3 - Риболов Рапана – г-н Данко Пенев
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ФГ 4 - Морски отпадъци – г-жа Михаела Кандеа-Миреа
По т.9 от дневния ред: г-н Сидор Драгош Бухай, поясни, че г-н Бухай Даниел желае
да се оттегли като представител на КСЧМ в Административния борд на EFCA.
Предложенията за заместник на неговия пост са – г-н Пламен Камбуров от
Асоциация на дребномащабния риболов "Св. Николай Чудотворец" , или г-жа Михаела
Кандеа-Миреа от НПО "MAРЕ НОСТРУМ" . Въпросът остана да се реши на следващо
заседание на КСЧМ.

Следва закриване на срещата.

Изготвил протокола г-жа Елена Пенева

Председател на КСЧМ – д-р Йордан Господинов

4

