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ПРОТОКОЛ
От заседание на Общото събрание на КСЧМ
13 и 14 .11. 2019
На 13 и 14 ноември 2019 г. в гр. Варна, Рослин -Димят Хотел, се проведе среща на Общото
събрание (ОС) на членовете на КСЧМ при следния дневен ред:
13.11.2019 /сряда/
Т.1 Регистрация;
Т.2 Откриване на заседанието, определяне на водещ на събранието, избор на
протоколиращ и преброител;
Т.3 Представяне на официалните лица и гостите, приветствия;
Т. 4 Възможности за финансиране през следващия програмен период чрез ЕФР 20212027 г. (Поканен Лектор – Стоян Котов, Директор на дирекция „Морско дело и рибарство “МЗХГ);
Кафе пауза;
Т.5 Приемане на работна програма на КСЧМ за 2020 г.
Т.6 Обсъждане на теми за Работните групи през 2020 г.
Т. 7 Други;
14.11.2019 /четвъртък/
Т.1 Откриване на заседанието на Общото събрание;
Т.2 Приемане на нови членове/ освобождаване на членове на КСЧМ.
Т.3 Дискусии и приемане на Бюджет за 2020 г. на КСЧМ;
Т. 4 Определяне на размера на членския внос към КСЧМ за 2019 г.;
Т. 5 Избор на регистриран одитор;
Т. 6 Разни;
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На 13 ноември, след проверката на представени документи и пълномощни от страна на
членовете на ОС на КСЧМ се констатира, че на лице е кворум и заседанието на ОС може да се
проведе. Присъстват 10 от 13 члена на ОС, като всички са редовно уведомени за събранието.
Отсъстват представители на Сдружение на търговците на рибни продукти Томис, Румъния,
Сдружение за морски риболов „Черно море“ и Сдружение „Приятели на Черно море“.
По Т.2 от дневния ред: Гласува се водещ на заседанието да е Председателят на КСЧМ
г-н Йордан Господинов, водещ протокола – г-жа Елена Пенева, преброител на гласовете – г-жа
Михаела Кандя-Миря.
Гласуване: ЗА – 10 гласа.
По т.3 от дневния ред: Бяха представени официалните лица и гости на заседанието: -жа
Паскал Колсън – координатор за Консултативните съвети към ГД МАРЕ, г-н Стоян Котов Директор на дирекция „Морско дело и рибарство“ МЗХГ, доц. д-р Галин Николов –
изпълнителен директор на ИАРА, г-н Константин Петров - ИАРА гр. Бургас, доц. д-р Елица
Петрова-Павлова – Директор на Института по рибни ресурси гр. Варна.
По т. 4 от дневния ред: Представена бе презентация от г-н Стоян Котов на тема
„Възможности за финансиране през следващия програмен период чрез ЕФР 2021-2027 г“.
Следват дискусии и коментари:
Г-н Йордан Господинов: Може ли КСЧМ да бъде бенефициент по ЕФР през новия
програмен период?
Г-н Стоян Котов: От страна на управленския орган няма пречки КСЧМ да участва в
качеството си на ЮЛНЦ и да кандидатства по така наречените „меки мерки“. Въпросът е в какви
проекти Консултативният съвет се вижда като бенефициент, може би в областта на повишаване
знанията си относно Черно море.
Г-жа Паскал Колсън: Програмният проект е вече в ход, но все още няма взети
окончателни решения. За новия програмен период ЕК иска да опрости инструментариума си.
КСЧМ може да бъде поканен за участие в работните групи към програмата.
Г-жа Михаела Кандя-Миря: В настоящия програмен период има ли приоритет насочен
към събиране на морските отпадъци и кои са били бенефициенти по него?
Г-н Стоян Котов: По приоритет 1: „Насърчаване на устойчиви риболовни дейности и
опазване на водните биологични ресурси“ има такава възможност, но до сега не са стартирали
мерки и няма изпълнени подобни проекти.
Коментира се и увеличаването на квотата за калкан за България и Румъния по 75 т. за
всяка една страна. Г-н Галин Николов поясни, че това увеличение е в резултат на усилията на
учени, администрация и рибари. Има и нови неща, които предстоят, а именно стартиране на
нови изследвания на риби със стопанско значение, като целта ще е да се оцени запаса.
Изследваните видове ще са сафрид, барбун и акула. На 43-та сесия на ГКРСМ в Атина се говорило
упорито за План за възстановяване на запаса на черноморска акула. В последствие се премахна
употребата на израза „план за възстановяване“, но е належащо да се направят изследвания за
оценка на ресурса.
Г-жа Елица Петрова: Във връзка с увеличаването на квотата на калкана – тя ще е за 3г., а
в това време научната общност ще работи за определянето на референтната маса на калкана.
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По отношение на сафрида, барбуна и акулата - ИРР има данни за приулов на тези видове при
улова на калкан, но те не са достатъчни, за това е много важно да се изследва запаса им.
По т.5 от дневния ред: От секретариата на КСЧМ се представи предложение за Работна
програма през 2020 г. Следват дискусии по текста на програмата. Препоръката на г-жа Паскал
Колсън е към списъка със срещи за 2020 г. да се добавят и тези на ГКРСМ и датите на
черноморските конференции. Добре е КСЧМ да изпраща предложенията си преди срещите на
ГКРСМ за да могат да се включат в обсъжданията. Очаква и за в бъдеще повече участниците на
срещите на Консултативните съвети – препоръчително е Председателят и Генералният секретар
да участват на тези срещи.
Г-н Даниел Бухай: За в бъдеще ако представителите на Секретариата на КСЧМ са
възпрепятствани да участват на някоя от срещите, да уведомяват членовете на КСЧМ, за да може
някой от тях да присъства.
Г-н Мариан Паию: Направи предложение към темите на работна група 3 от работната
програма да се добави и Дескриптор 1 – който се отнася до биоразнообразието.
Пристъпи се към гласуване приемането на Работната програма за 2020 г.
Гласуване ЗА – 10 гласа.
По т.6 от дневния ред: г-жа Михаела Кандя – Миря: препоръката на DG MARE е темите
на работните групи да са по-специфични, както и те да се предлагат от самите членове на ОС.
Секретариата е предложил теми за 2020 г., но ако някои от членовете желаят да се разглеждат
и други, то да ги изпратят по имейл.
Г-н Димитър Канариев: предлага във връзка с избран изпълнител по проект на
Министерството на околната среда и водите на Р. България, за извършване на „Проучване и
картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове
и техните популации, и определяне на природно-защитно състояние в морските пространства
на България“, КСЧМ да търси среща с изпълнителя на проекта.
По т.7 от дневния ред: Следва доклад от г-н Даниел Бухай за участието му в среща на
Европейска Агенция за контрол на риболова, състояла се на 21.09.2019 г. в гр. Виго, Испания.
Г-жа Михаела Кандя – Миря изнесе презентация за участието й на срещи от името на
КСЧМ. Коментира се броят препоръки изпратени от КСЧМ към DG MARE. Г-жа Паскал Колсън
поясни, че в първите години от работата на Консултативните съвети е имало много голям брой
препоръки, защото и проблемите са били повече. Целта на препоръката е да информира и
предложи решение за даден проблем в определения регион. Не е важен техния брой, а за какво
се отнасят.
Следва разглеждане на молба от страна на Сдружение „ Иван-Пацайкин -Мила 23“ за
намаляване на членския внос на сдружението от 1800 евро на 300 евро, понеже попадат в
графата на Асоциациите от други заинтересовани групи и не се занимават със стопански
риболов.
Коментар на г-жа Паскал Колсън: За да функционира добре нормално е КСЧМ да
получава подкрепа от държавите-членки, както е много важно да се спазва съотношението
60/40 в управителния съвет.
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Следва гласуване за това дали членския внос на Сдружение „Иван-Пацайкин -Мила 23“
да е 300 евро:
Гласуване: ЗА - 9 гласа, Въздържал се – 1 глас ( Кирил Жеглев, сдружение „МЕНА“).
Следва закриване на заседанието на ОС за 13.11.2019г.

Заседание на ОС за 14.11.2019
По т.1 от дневния ред: Започна заседанието от втория ден на общото събрание – налице
е кворум, присъстват 9 от 13 члена.
По т.2 от дневния ред: Няма постъпили молби за нови членове, няма и членове за
освобождаване.
По т. 3 от дневния ред: Представен бе от Секретариат изготвеният бюджет на КСЧМ за
2020 г, който след приемането му ще се изпрати към DG MARE и ще бъде коментиран и от там.
Пристъпи се към гласуване приемането му.
Гласували ЗА – 9 гласа.
По т. 4 от дневния ред. Следват дискусии за размера на членския внос за 2020 г. Бяха
направени коментари дали за 2020 г. да се повиши членския внос на екологичните сдружения
от 300 евро на 400 евро.
Пристъпи се към гласуване размера на членския внос за Сдруженията от групата на други
заинтересовани, които не се занимават със стопански риболов да е 300 евро за 2020 г., като тази
сума да се заплати до 6 декември 2019 г.
Гласували ЗА – 9 гласа.
Определи се и размера на членския внос за Сдруженията занимаващи се със стопански
риболов, който за 2020 г да е 2170 евро. Следват дискусии, дали членския внос да е поравно за
9 те организации, или да се раздели по 50% на държава, като за организациите от всяка страна
България и Румъния ще е различен – съответно за българските организации ще е 1951 евро, а за
румънските – 2439 евро.
Г-н Флорин Лукиан направи предложение да се иска помощ от държавите-членки,
защото така определен членския внос е много висок.
Г-н Йордан Господинов: До сега всяка година КСЧМ е пращал писма до правителството
и МЗХГ на България с молба за финансова подкрепа, но не е получавал отговор.
Г-жа Михаела Кандя-Миря: Нормално е за всички членове да имат равни права и
задължения, както е записано в Статута, така както всеки има право на един глас в ОС, така
следва и членския внос да е поравно на сдруженията от съответната група.
Пристъпи се към гласуване размера на членския внос за 2020 г. да е 2170 евро еднакъв
за всички сдружения занимаващи се със стопански риболов, като 50% ( 1085 евро) от него се
заплати до 6 декември 2019г., а за останалата сума, сдруженията да напишат обещания, че ще
го заплатят до края на м. март 2020 г.
Гласуване: ЗА – 9 гласа.
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По т.5 от дневния ред: г-жа Ивелина Баланова, счетоводител на КСЧМ представи оферта
от одитираща фирма „Ефектив Одит“ ЕООД, която да извърши одитната проверка на КСЧМ за
2019 г.
С оглед на това, че тази фирма е правила и до сега одита на Сдружението за изминалите
години и няма други предложения от страна на членовете, се пристъпи към гласуване фирма
„Ефектив одит“ ЕООД, да извърши проверката и изготви доклада за външен одит на разходите
по споразумение за безвъзмездно оперативно финансиране на КСЧМ за 2019 г.
Гласували ЗА – 9 гласа.

Следва закриване на заседанието на Общото събрание.

Изготвил протокола: г-жа Елена Пенева

Председател на КСЧМ: д-р Йордан Господинов
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