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ПРОТОКОЛ 

От заседание на Общото събрание на КСЧМ – 24.11.2022 г. 

На 24 ноември 2022 г. в Румъния, гр. Констанца, в хотел Континентал форум, както и 

успоредно чрез видеовръзка се проведе среща на Общото събрание  (ОС) на членовете на КСЧМ 

при следния дневен ред:  

Т.1 Откриване на заседанието, определяне на водещ на събранието, избор на  протоколиращ   
и преброител; 
Т.2 Представяне на официалните лица и гостите, приветствия; 
Т.3 Анализ на платения членски внос за 2022г.  и финансовото състояние на КСЧМ.  
Т.4  Изпълнение на Работната програма за 2022 г. 
Т.5 Приемане на работна програма на КСЧМ за 2023 г. 
Т.6 Приемане на Бюджет за 2023 г. на КСЧМ; 
Т.7 Определяне на размера на членския внос към КСЧМ за 2023 г.; 
Т.8 Избор на регистриран одитор; 
Т.9 Избор на Замесник председател на КСЧМ. 
Т.10 Други; 

След проверка на присъстващите членовете на ОС на КСЧМ се констатира, че е на лице 
кворум и заседанието може да се проведе.  Присъстват 15 от 19 члена, като всички са редовно 
уведомени за събранието. Чрез видеовръзка се включиха г-н Габриел Сидуренку от Асоциация 
РО-Пескадор, г-н Людмил Икономов от Фондация "Институт за екологична модернизация". 
Отсъстват представители на Сдружение за морски риболов „Черно море“ от Румъния, на 
сдружение „Приятели на Черно море“, България, на Сдружение „ Институт за национални 
стратегии” от България и на Сдружение "Българска асоциация на рибарите, преработвателите и 
търговците на бяла пясъчна мида Донакс трункулус".  

По Т.1 от дневния ред: Гласува се водещ на заседанието да е Генералният секретар на 

КСЧМ г-н Йордан Господинов, водещ протокола и преброител на гласовете – г-жа Елена Пенева. 

Гласуване: ЗА – 15  гласа. 

По т.2 от дневния ред: Бяха представени официалните лица и гости на заседанието: чрез 

видеовръзка на срещата се включи: г-жа  Полина Цонева от „Стратегма“ООД, която извършва 

оценката на дейността на КСЧМ за 2017-2021г.  
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По т.3 от дневния ред: г-жа Ивелина Баланова в качеството си на счетоводител на КСЧМ 

представи в табличен вид платения членски внос за 2022 г. Събраният към момента членски 

внос на стойност 17 072 EUR и е достатъчен за да се покрият разходите до края на годината, като 

остават да се изплатят заплатите на персонала, данъци и осигуровки за ноември и декември в 

размер на 18900 EUR , финансовия одит в размер на 2500 EUR , външното оценяване на КСЧМ, 

разходи по организиране на срещите на 23 и 24 ноември (наем на зали и обурудване, кафе 

паузи, нощувки, пътни и дневни на участниците), разходи за преводи на английски и румънски 

език, наем на румънския офис за ноември и декември, както и поддръжката на уебсайта на 

КСЧМ в размер на 960 EUR.  

Към момента КСЧМ разполага с налични 12 060 EUR.  Ако до края на годината се внесе 

50% авансово членски внос за 2023 г., КСЧМ ще разполага с достатъчно средства, за да покрие 

оставащите разходи, докато се получи останалата дължима сума от ЕК за 2022 г.  

Г-н Мариан Паю: По отношение начина на записване на платените суми от членски внос 

в представената на членове таблица, уточнява, че заплатения членски внос от Сдружение „Маре 

Нострум“ е 300 EUR, а 2700 EUR е направено дарение към КСЧМ, с което да се покрие дължимия 

членски внос от румънска страна.  

Г-н Даниел Бухай: На техническата среща на Секретариата е поискал писмен отчет на 

разходите в опростена таблица, защото не е ясно когато разходите се представят устно. Моли г-

жа Баланова да подготви подобна таблица и за напред чрез нея да се предтсвя финансовото 

състояние на КСЧМ. 

Г-жа Ивелина Баланова: два пъти в месеца изпраща на г-н Бухай подробен отчет за 

разходите в табличен вид, който формат на отчитане е поискан от г-жа Михаела Миря преди 

около 6 години. Следователно г-н Бухай е най-информирания в КСЧМ, а той от своя страна 

трябва да прецени към кого да изпрати този отчет. Не е редно да се казва, че не е предоставена 

информация в табличен вид за направените разходи.  

Г-жа Михаела Кандеа-Миря: Въпросът е, че на ОС трябва да се представи финансовото 

състояние във вид разбираем от всички членове, не само да се изброят разходите, защото е 

трудно да се проследят. Важно е таблицата да не е така подробна, както тази, която се изпраща 

на председателя, а да е по-лесна за разбиране за това какво е платено, какво остава като разход, 

наличните средства и очакваните постъпления.  

Г-н Даниел Бухай: явно става недоразумение, защото той наистина получава два пъти 

месечно отчет за направените разходи в табличен вид и благодари на г-жа Баланова, но той е 

много подробен и не се разбира добре колко още разходи оставят да се направят, колко са 

наличните суми по сметките, колко са очакваните постъпления от ЕК. За това иска един много 

по-опростен отчет, по формат предложен от г-жа Михаела Миря.  

Г-жа Ивелина Баланова: точката от дневния ред по която тя говори е анализ на платения 

членски внос за 2022г. и финансовото състояние на КСЧМ. Това не е точка за отчитане на 

цялостната дейност, за да дава пълен финансов отчет. Ако г-н Председателят е искал да се 

представят още данни е трябвало да се включи друга точка в дневния ред, по която г-жа 

Баланова да може да се подготви. Такива подробни отчети тя прави на Управителен съвет и 

Общо събрание, когато финансовата година е приключила.  

Г-жа Михаела Миря: отправя въпрос каква е общата разходвана сума до момента от 

КСЧМ? Каква е сумата на задължителните плащания до края на годината?  
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Г-жа Ивелина Баланова: До момента КСЧМ е разходвал 124 230 EUR. Общата сума на 

задължителните плащания до края на годината от този момент е около 16 000 EUR.  

Г-жа Михаела Миря: Мотивът с който румънската страна иска попълването на нова 

таблица не е за да се затрудни счетоводната дейност и не е продиктуван от недоверие, а от 

нуждата ясно да се види как се разходват средствата към всеки един момент по опростен начин, 

разбираем за всички. От 2023 г влиза в сила нов начин на отчитане към ЕК – т.нар. lump sum. 

Това означава, че повече няма да се изпраща по отделно всеки разход към ЕК, а ще има 

определена сума, която ЕК преценява, че е необходима на КСЧМ. Ако КСЧМ всяка година 

разходва все по-малко средства, било то защото не всички си плащат членския внос, или се 

организират по-малко мероприятия, то всяка година Комисията ще намалява сумата 

необходима за функционирането на КСЧМ. Таблицата, която г-жа Михаела Миря предлага е 

опростен начин да се види нагледно с какво разполага КСЧМ към даден момент и какво е 

разходвано към момента. Г-жа Миря представя на шрайбпроектора в залата таблицата, 

поискана от румънската страна.  

Г-н Даниел Бухай: отправя предложение ОС да гласува така предложения формат на 

таблицата да се изготвя регулярно от счетоводителя на КСЧМ.  

Г-жа Ивелина Баланова: при положение, че Председателят иска да получава данните в 

този формат таблица, ОС няма нужда да гласува, достатъчно е само г-н Бухай да заяви, че иска 

да се изготвя и г-жа Блаланова ще го прави. Но до сега той не е изразил подобно желание. От 

друга страна г-жа Баланова поясни, че много неправилно се тълкуват от румънската страна 

фактите и обстоятелствата по финансовото състояние на КСЧМ. До момента не са направени 

достатъчно разходи и КСЧМ не е усвоил средствата, защото до преди 20 дни г-жа Баланова е 

помолила Секретариата активно да иска събирането на членския внос за 2022 г, защото той не 

е бил достатъчен, за да се покрият направените разходи. Ако Сдружение Маре Нострум не бяха 

внесли дарение от 2700 EUR, разговорът в момента щеше да е безпредметен.  

Г-жа Любов Георгиева: г-жа Михаела Миря и г-н Бухай са прави да искат разходването 

на по-големи суми. Показаната таблица може да е в помощ, но основния проблем са самите 

членове на КСЧМ, които не си внасят членския внос. И без таблица е пределно ясно, че след като 

членския внос не е платен, това означава, че КСЧМ няма да може да направи плануваните 

разходи. Работата на Секретариата трябва да е насочена към събиране на членския внос и 

писменните обещания от членовете. Секретариатът носи някаква отговорност за изпълнението 

на бюджета, а не счетоводството. Членските вноски не са големи и всеки трябва отговорно да 

ги заплати.  

Г-н Даниел Бухай: истината е, че най-големият проблем е неплащането на членски внос 

от страна на някои членове. За разрешаване на това положение, трябва да се придържаме към 

Устава и прилагането на неговите разпоредби. За това предлага за тези, които не плащат да 

бъдат изключени от КСЧМ. От румънска страна асоциацията, която няколко поредни години не 

плаща и не участва в срещите на КСЧМ е Асоциация за морски риболов "Черно море" 

представлявана от Габриел Чокан. Предлага още веднъж на ОС да гласува приемането на  

таблицата предложена от г-жа Михаела Миря, като тази таблица да се попълва редовно.  

Г-н Йордан Господинов: по дневен ред за ОС, няма точка изключване на членове. От 

българска страна има само едно сдружение, което системно не внася членски внос и това е НПО 

"Приятели на Черно море", представлявано от г-жа Анелия Скримова. До сега винаги 

Управителния съвет (УС) е изключвал членове по точката за отпадане от членство заради 
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системно неплащане. Предлага това решение да се вземе от Управителния съвет на следващото 

му заседание.  

Следва гласуване на формуляра на таблицата предложена от г-жа Михаела Миря да се 

попълва редовно от счетоводството: 

 Гласуване  ЗА – 14 гласа.  

Г-н Даниел Бухай: може да се свика онлайн среща на Управителния съвет, на която да се 

изключат членовете, които системно не плащат членски внос.  

Г-н Йордан Господинов: понеже Асоциация за морски риболов "Черно море" е член на 

Управителния съвет, това означава, че на следващата среща Общото събрание трябва да избира 

и нов Управителен съвет, за да се попълни бройката.  

По т.4  от дневния ред: Г-н Йордан Господинов представи на кратно изпълнението на 

Работната програма на КСЧМ за 2022 г. Този документ Управителният съвет на следващото си 

заседание трябва да приеме и да го представи на Общото събрание. За 2022 г. КСЧМ е провел 

заплануваните срещи на Общото събрание – 2 на брой; 2 срещи на Управителния съвет и всички 

предвидени работни и фокус групи. Представители на КСЧМ са участвали на всички срещи на ГД 

Морско дело и рибарство на ЕК, както и на много международни форуми.  

По т.5  от дневния ред: Г-н Йордан Господинов представи на членовете на ОС проект на 

Работна програма на КСЧМ за 2023 г., съобразена с ОПР и със стратегия 2020-2030 на ГКРСМ. За 

2023 г са заложени 2 срещи на Общото събрание, 2 срещи на Управителния съвет, 6 Работни 

групи и 6 Фокус групи.  

Г-жа Любов Георгиева: добре е да се въведе практика за обмяна на опит с други 

Консултативни съвети и организиране на срещи. КСЧМ вече е правил подобна среща с 

Консултативния съвет за Средиземно море. Интересна е темата за дребно-мащабния риболов и 

може да се търси обмяна на опит.  

Г-жа Михаела Миря: Благодари за предложението на г-жа Георгиева – това е и целта на 

КСЧМ да работи за интересите на членовете си. Може да се помисли и за обмяна на опит с 

Консултативния съвет за аквакултура и може да се организират посещение на ферми за 

аквакултура.  

Г-н Лауренциу Миря: Съгласен е с направените предложения за обмяна на опит. За 

обмяна на опит с дребно-мащабния риболов (ДМР) добър пример е и Испания, защото техния 

регистър за дребно-мащабния риболов е много по-подробен и включва различни размери на 

плавателните съдове за ДМР. Традиционният крайбрежен риболов се разглежда отделно от 

другите видове риболов. Към приоритетите на КСЧМ за 2023 г може да се добави и обсъждане 

на използването на европейските фондове за рибарството, защото от румънска страна има 

голям проблем. Средствата по програмите се насочват с приоритет към аквакултурата, но не 

морската. Държавата третира риболовните организации като частни фирми и предлага проекти 

със самоучастие 50% или 60%, което е непосилно за рибарите. 

Г-жа Михаела Кандеа-Миря: на 22 февруари КСЧМ има планувана фокус група посветена 

на ДМР, на която могат да се поканят представители от Агенциите по риболов на двете страни. 

Добре би било предварително членовете на КСЧМ да подготвят списък с пречките, които срещат 

при кандидатстване за Европейските фондове и тяхното прилагане. 
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Г-н Йордан Господинов: в България всеки момент стартира подпомагането заради 

войната в Украйна. На 25 ноември се гласуват критериите по които да се раздават помощите. 

След приемането им може да ги представи на румънските членове.  

Следва гласуване приемането на работната програма на КСЧМ, като към нея се добави 

и обмяна на опит с друг Консултативен съвет: 

Гласуване ЗА – 15 гласа.  

По т.6 от дневния ред: г-жа Михаела Миря представи проект на бюджета на КСЧМ за 

2023 г., който за първа година съвпада с метода lump sum, който ЕК прие за Консултативните 

съвети. Предложеният бюджет се позовава на сумите за разходи, които КСЧМ е имал през 

предходните години, обновени с процента на инфлация за последната година, както и с броя на 

новите членове. Всички разходи са се увеличили в сравнение с минали години, това се отнася и 

до наема на зали за срещите, хотелското настаняване, техническо оборудване, преводачески 

услиги и т.н. До така представения бюджет се стигна след много разговори с ЕК и отново от 

членовете зависи да се привлече пълния размер на субсидията, като заплатят дължимия си 

членски внос. Министерството на земеделието в Румъния е обещало да подпомогне финансово 

КСЧМ, което дава увереност, че за 2023 г. КСЧМ ще успее да събере пълния размер на членския 

си внос. Но за сега това е само обещание. КСЧМ и предишна година е получил подобни 

уверения, но не се е стигнало до реално подпомагане. През следващите години сумата на 

бюджета няма да се променя, освен само с индекса на инфлация. За участие в срещи ЕК намаля 

бюджета с 20 %, като тенденцията е срещите да се провеждат в хибриден формат – физически 

и онлайн, което би спестило разходи. Това налага също така и обединяване в един ден на две 

срещи на работна и фокус група, както е правено и през последната година. Много е важно и 

своевременно да се знае преди срещите колко хора ще присъстват и ще ползват настаняване, 

за да не се отменят резервации в последния момент и да се плащат неустойки към хотелите. В 

разходите за преводи са предвидени средства и за техническо оборудване, но от опита който 

КСЧМ има, заложените суми са недостатъчни. В графата за външни договори са заложени 

разходи за извършване на финансов одит, адвокатски услуги и привличане на външни научни 

експерти, които се канят на работните групи. Общата сума на бюджета на КСЧМ за 2023 г е 

197 123,60 EUR, от която ЕК ще отпусне 177 411 EUR, а размера на членския внос възлиза на 19 

712 EUR. Управителният съвет на КСЧМ вече е одобрил този бюджет, той е във формат изпратен  

от ЕК. 

Следва гласуване приемането на бюджета на КСЧМ за 2023 г.: 

Гласуване ЗА – 14 гласа. Въздържали се: 1 - Организация на производителите 

"Черноморска мида" (мотив: бюджетът не е преведен на български език и не го разбират).  

По т.7 от дневния ред: г-н Даниел Бухай предлага да има диференцирани ставки на 

членския внос за 2023 г. за дребно-мащабните рибари, екологичните организации и 

асоциациите от стопанския риболов, като размера им да е следния: 

• За сдруженията от групата на други заинтересовани в морето, вкл. екологичните 

организации  - 350 EUR; 

• За дребно-мащабните рибарски организации – 800 EUR; 

• За организациите занимаващи се със стопански риболов и преработватели – 

2272 EUR.  
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Г-н Бухай също предложи половината от дължимия членски внос сдруженията да внесат 

до 5 декември 2022 г., а останалият до 31 март 2023 г. 

Така направените предложения се подложиха на гласуване:  

Гласували ЗА- 14 гласа, Въздържали се – 1 глас (НПО Маре Нострум). 

По т.8 от дневния ред: г-н Йордан Господинов представи офертата на фирма Акаунт 

Одит ЕООД, с управител г-жа Петя Железарска за извършване на финансов одит на Сдружение 

КСЧМ за 2022. Стойността на офертата е 2500 EUR.  

Подложи се на гласуване приемането на офертата: 

Гласували ЗА- 15 гласа. 

По т.9 от дневния ред: Следват дискусии за избор на заместник председател на КСЧМ, 

който по Регламент трябва да е от групата на други заинтересовани в морето, а не от 

риболовните асоциации.  

Г-н Драгош Бухай предлага за този пост г-н Мариан Паю от НПО Маре Нострум, който е 

един от основателите на КСЧМ. Г-н Паю много добре е запознат с работата на КСЧМ, участва 

активно в срещите на сдружението и е изнасял редица презентации в работните и фокус групи. 

С условието следващия мандат след 3 години изборът да е на член от българска страна. 

Г-жа Любов Георгиева: Предложението за ротация на поста е много разумно, но нека 

членовете да се съобразят с него и когато председател е румънец, то замесник председател да 

е българин. Предлага за този пост г-н Людмил Икономов от Фондация "Институт за екологична 

модернизация".  

Г-н Людмил Икономов: изпълнителен директор на Фондация "Институт за екологична 

модернизация". Занимава се в сферата на морската инжинерна икономика, в сферата на 

НАТУРА 2000 за картиране на защитени зони и определяне на техните граници, оценка на 

видовия състав в тях. От началото на 2022 фондацията е провела 3 семинара за обсъждане на 

резултатите от изследването на Инстута за рибни ресурси, Варна за бялата мида. Г-н Икономов 

е изпълнявал проекти в различни държави, в продължение на 13 години е бил член на 

консултативната група по интегрирано управление на крайбрежието на Черноморската 

комисия.  

Г-н Лауренциу Миря: важно е за този пост да се избере човек, който познава работата на 

КСЧМ, а също така и който членовете на КСЧМ познават.  

Г-н Даниел Бухай: към г-жа Любов Георгиева относно нейното изказване, че заместник 

председател трябва да е човек от България, понеже Председателят е румънец – това не се 

отнася за поста на замесник председател, защото в Статута е записано Генералния Секретар да 

е на ротацоинен принцип с Председателя и да са от различни държави. За замесник 

председател няма разписано никакво изискване, защото тази длъжност я няма в Статута на 

КСЧМ. Още повече, че вече е изтекла една година от неговия мандат, така че избраният 

замесник председател ще застъпи от мандата и на следващия председател. От друга страна 

никой от членовете на Общото събрание не е виждал лично  и не познава г-н Икономов, той 

може да е много ценен като експерт, това не се успорва, но той не познава работата на КСЧМ, а 

за това се изисква време.  
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Г-жа Любов Георгиева: въпросът е принципен, българската позиция се изразява в това, 

че замесник председателското място й се полага, поради фактът, че Председателят е румънец. 

Човекът който тя предлага, наистина не е участвал в срещите на КСЧМ и е нов член от тази 

година, но много скоро той ще докаже на всички, че има качества с които КСЧМ да върви напред.  

Г-н Мариан Паю също е чудесен избор, но нека той да остане за следващия път. 

Г-н Даниел Бухай: въпрос на уважение е да изберем човек, който познаваме.  

Г-н Йордан Господинов: познава г-н Икономов и е участвал с него на форуми. От 

българска страна той е най-доброто предложение. Доводът на г-жа Георгиева за председателят 

и заместник председателя да са от различни държави е добър.  

Г-жа Михаела Кандеа-Миря: Функцията на заместник председател е наложена от 

промяната на Делегирания регламент за Консултативните съвети, но нито в регламента, нито в 

Устава на КСЧМ тази функция има тежест. Този пост няма да пъде платен, няма да има право на 

вето или повече права от другите членове.  За момента това е почетна позиция, която ЕК е 

заложила, за да има партньор, ако се налагат обсъждания при които да се чуе мнението и на 

организациите от групата на други заинтересовани в морето. Този пост е въведен след 

разговори с някои Консултативни съвети, в които екологичните организации са се оплакали, че 

нямат тежест при вземането на решения, такава каквато имат рибарските организации. На 

първо място избраният замесник председател трябва да говори английски език, защото ще е 

канен на много срещи на ЕК, на които работния език е английски. Избраният заместник 

председател трябва да е запознат с обсъжданите теми в КСЧМ и да защитава интересите на 

всички членове.  

Г-жа Любов Георгиева: българският кандидат отговаря на тези изисквания. 

Подлага се на гласуване за заместник председател кандидатурата на г-н Мариан Паю. 

Гласували ЗА – 7 гласа. Против – 8. Предложението не се приема. 

Подлага се на гласуване за заместник председател кандидатурата на г-н Людмил 

Икономов. 

Гласували ЗА – 8 гласа. Против - 7– предложението не се приема, защото по Регламент 

изборът трябва да се вземем с консенсус.   

По т.9 от дневния ред: г-н Даниел Бухай отправя запитване дали е вписан като 

Председател в Агенцията по вписване в България? 

Г-н Йордан Господинов: отговаря, че не е вписан. 

Г-жа Любов Георгиева разяснява, че няколко пъти адвокатът на КСЧМ е подавал искане 

за вписване, но е отказвано с различни мотиви. Дори е спечелено дело в съда срещу 

невписването в Агенцията, то тя не е зачела това решение.  

Г-н Даниел Бухай: иска да види тези решения, защото сега разбира за тях.  

Г-н Йордан Господинов: няма право да движи документите по вписването, след като има 

избран нов председател. Защото за Общото събрание г-н Бухай е единствения човек, който 

може да подписва документи.  

Г-н Даниел Бухай: от морална гледна точка като Генерален секретар, който е българин, 

със седалище на КСЧМ в България, не е редно г-н Господинов да казва, че г-н Бухай трябва сам 

да движи документите по вписването. И защо сега се казва, че г-н Господинов не може да движи 
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документите, това е трябвало да се каже от самото начало. Генералният секретар отговарящ за 

седалището в България трябва да се занимава и с вписването, а не да казва, че го прави на добра 

воля.  

Г-н Йордан Господинов: юни месец адвокатът на КСЧМ е спечелил дело срещу Агенцията 

по вписвания в България и съдът разпоредява г-н Бухай да бъде вписан като председател. След 

това са изпращани също документи за вписването.  

Г-н Даниел Бухай: всичко това показва, колко е трудно да се направи едно вписване в 

България.  

 

Следва закриване на заседанието на Общото събрание.  

 

Изготвил протокола и преброител на гласовете: г-жа Елена Пенева 

 

Председател на КСЧМ: г-н Даниел Бухай 


