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ПРОТОКОЛ 

От заседание на Общото събрание на КСЧМ – 24-25.11. 2021г. 

 

На 24 и 25 ноември 2021 г. в гр. Поморие, в хотел Гранд хотел Поморие се срещнаха 

българските членове на КСЧМ и в гр. Букурещ - румънските членове на КСЧМ и чрез 

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

при следния дневен ред:  

24.11.2021 г.  
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 Анализ на платения членски внос за 2021 г.  
Т.5 Приемане на работна програма на КСЧМ за 2022 г. 
Т.6 Приемане на Бюджет за 2022 г. на КСЧМ; 
Т.7 Определяне на размера на членския внос към КСЧМ за 2022 г.; 
Т.8 Други;  
25.11.2021г.  
Т.1 Откриване на заседанието на Общото събрание; 
Т.2 Избор на регистриран одитор; 
Т.3 Избор на нов Управителен съвет на КСЧМ; 
Т.4 Избор на Председател на КСЧМ; 
Т.5 Избор на Генерален секретар на КСЧМ; 
Т.6 Други; 
 

На 24 ноември 2021 г., по Т.1 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 9 от 13 члена на ОС, като всички са 

редовно уведомени за събранието. Отсъстват представители на Сдружение за морски риболов 

„Черно море“ от Румъния, на Сдружение „Приятели на Черно море“, България, на сдружение 

„МЕНА“, България, Сдружение „Институт за национални стратегии“. 

По Т.2 от дневния ред: Гласува се водещ на заседанието да е Председателят на КСЧМ 

г-н Йордан Господинов, водещ протокола и преброител на гласовете – г-жа Елена Пенева. 
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Гласуване: ЗА – 9 гласа. 

По т.3 от дневния ред: Бяха представени официалните лица и гости на заседанието: 

чрез видеовръзка на срещата се включи г-н Георги Събев заместник министър на Земеделието, 

храните и горите, представители на ГД „Морско дело и рибарство“ към ЕК - г-жа Паскал Колсън 

(Pascale Colson), г-жа Пинелопи Белеку (Pinelopi Belecku) и г-жа Йорданка Чобанова. Г-н 

Александру Симионов от НАРА Румъния, г-н Павел Маринов от Районна инспекция по околната 

среда и водите“. 

Следват приветствия от страна на г-н Георги Събев към членовете на КСЧМ и 

приветствия от страна на г-н Павел Маринов. 

По т.4 от дневния ред: г-жа Ивелина Баланова в качеството си на счетоводител на 

КСЧМ представи размера на платения членски внос за 2021 г., който е 12 702 EUR. Остава не 

внесен членски внос в размер на 5028 EUR. Необходимите средства, достатъчни за опериране 

на КСЧМ за 2021 г. са 142 000 EUR, но за да не се връщат суми на ЕК е необходимо събирането 

на още поне 1500 EUR членски внос.  

Г-н Даниел Бухай предлага да се разговаря до края на седмицата с членовете не 

платили членския си внос и да се приканят да го заплатят.  

Г-н Йордан Господинов предположи, че едно от екологичните сдружения от българска 

страна, членуващи в КСЧМ няма да заплатят членския си внос и до година вероятно ще 

отпаднат като членове. От румънска страна има едно риболовно сдружение което също не е 

заплатило членския си внос, представлявано от г-н Габриел Чокан и моли секретариатът от 

Румъния да се свържи с него. От българска страна има значително повече внесен членски внос. 

Трябва да се има и предвид, че през месец декември започва събирането на членския внос за 

2022 г.  

По Т.5 от дневния ред: Следват дискусии по предложеният текст на работна програма 

на КСЧМ за 2022 г.  

Г-н Мариан Паю предлага да се добави тема за работна група „ Морски отпадъци“, като 

така КСЧМ ще продължи работата си от предходните години.  

Г-н Тодор Георгиев: относно планът за морско пространствено планиране, заложен в 

т.15 от работната програма текстът трябва да се коригира, в смисъл че КСЧМ трябва да се 

придържа към това което вече е прието в самия план и ако трябва да се поиска неговото 

коригиране на база нещата които се изброяват в тази точка 15. В работната програма също 

така трябва да се предефинира термина „защитени зони“ в „защитени зони по НАТУРА 2000“. 

В. 14 по предложеният текст е заложено, че уловът в определени защитени зони трябва да 

бъде разрешен с високо селектирани риболовни уреди. В България за риболов в защитените 

зони няма забрани. Също така в България заповедите за забрана на министъра на МОСВ са 

необжалваеми и в такъв случай КСЧМ може да иска само промени в закона за биологичното 

разнообразие.  

Г-н Йордан Господинов поясни на г-н Георгиев, че в защитените морски зони има 

забрана за риболов с тралиране и драгиране, т.е забрани съществуват за всякаква риболовна 

дейност извършвана от траулери. В такъв случай г-н Георгиев да нанесе в работния вариант на 

програмата текстът който предлага за промяна.  
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Г-н Тодор Георгиев отправя предложение в работната програма да има Фокус група на 

тема „Биологично разнообразие“.  

Г-жа Димитрина Костова: На първо четене е резонно да има фокус група за 

биоразнообразието, защото тя е унисон с т.нар. „Зелена сделка“, но съсредоточавайки се 

върху предмета на дейност на КСЧМ, тази тема коренно се различава от целите на 

Консултативния съвет. През годините КСЧМ е разглеждал много въпроси свързани с 

биоразнообразието, като са коментирани видове като делфини, попче, калка, цаца, 

черноморската акула, миди и рапани. В тази връзка КСЧМ не е компетентния орган, който 

може да се занимава с биоразнообразието, защото той гледа въпросите на регламента, а той 

касае общата политика в областта на рибарството. КСЧМ се финансира на 90% от Европейския 

фонд за морско дело и рибарство, а той има ключови финансови инструменти. Първият от тях 

е Обща политика в областта на рибарството (ОПОР), а вторият е Интегрирана морска политика 

– това финансира европейският фонд и КСЧМ е част от това финансиране. Същевременно 

европейският фонд за регионално развитие, с който КСЧМ няма никакво касателство, 

финансира области на Синята икономика като подпомага опазването на биологичното 

разнообразие. В този смисъл Биоразнообразието, колкото и да иска да го подпомогне по 

някакъв начин, КСЧМ не може, защото Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез DG 

MARE, може да ни отреже финансирането. Що се касае за морския пространствен план, то на 

25 ноември от 10 ч. има заключителна конференция „Трансгранично морско пространствено 

планиране за Черно море -България и Румъния.  

Г-н Даниел Бухай: Във връзка с работна група 4 от новата програма – в момента в 

Румъния има отпор от инвеститорите на ветрени паркове и рибарите ще бъдат по някакъв 

начин ощетени. Това вече се случило във Франция. Също така КСЧМ трябва да продължи да 

работи за категоризацията на водите в Черно море. В Румъния това вече се случи в по-голяма 

част, но в България – не е.  

Г-н Тодор Георгиев към г-жа Димитрина Костова: не е права за това, което казва. Ще 

изпрати до всички становището на МОСВ. Що се отнася до планирането на различните видове 

води то това го има в пространствения морски план на България. В България няма все още 

органи, които да управляват зони по НАТУРА 2000, за разлика от Румъния.  

Г-жа Пинелопи Белеку: DG MARE е имала бърз прочит на програмата, но може да се 

каже работната програма върви в правилната посока в съответствие с европейските принципи 

и цели. Тя следва общата рибарска политика и европейската зелена сделка. Темите за 

работните и фокус групите са добри. ЕК очаква да получи финалния вариант на работната 

програма за 2022г.  

Работната програма на КСЧМ за 2022 г. се подлага на гласуване, със забележката да се 

включат в нея предложенията за фокус групи на г-н Тодор Георгиев и г-н Мариан Паю. 

Гласували: ЗА – 9 гласа.  

По т.6 от дневния ред: Г-жа Ивелина Баланова представи проекто-бюджета на КСЧМ за 

2022 г., който предварително бе изпратен на всички членове на КСЧМ.  

Г-н Йордан Господинов отправя въпрос към г-жа Паскал Колсън дали след като са 

изминали 5 години от функционирането на КСЧМ се налага допълнителен одит, освен този, 

който всяка година се прави. 
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Г-жа Паскал Колсън: Това което трябва да се направи на 5-тата година не е одит, а 

преглед на дейността на КСЧМ. Тя трябва да се заплати от КСЧМ. Такъв преглед на дейността 

се извършва за всички консултативни съвети.  

Предложеният бюджет се подлага на гласуване за неговото приемане: 

Гласували: ЗА – 8 гласа.  

По т. 7 от дневния ред: Предложи се за 2022 г. членският внос на сдруженията от 

групата на други заинтересовани да е 300 EUR, а на рибарските сдружения 2128 EUR.  

Г-жа Димитрина Костова: защо се вдига само вноската на рибарските сдружения, не 

може ли и да се вдигне тази на сдруженията от групата на други заинтересовани в морето?  

Г-н Мариан Паю заяви, че НПО „ Маре Нострум“ не може да плаща повече от 300 EUR.  

Г-жа Паскал Колсън: ЕК финансира КСЧМ с 90% безвъзмездна помощ, като това е 

максимумът. Останалите 10 % трябва да се съберат от КСЧМ. Въпреки отправяните писма до 

Държавите-членки за финансова помощ на КСЧМ, за сега такава не е получена.  

Предложението за размера на членския внос за 2022 г. се подлага на гласуване, а 

именно за НПО от групата други заинтересовани – 300 EUR, а за рибарските сдружения – 2128 

EUR. 

Гласували:  ЗА – 9 гласа. 

Следващото предложение което се подлага на гласуване е следното: до 10 декември 

2021г. да се заплати 50% от членския внос от страна на рибарските организации и 100% от 

размера на членския внос на сдруженията от групата на други заинтересовани. До тази дата да 

се изпратят и писмени обещания от страна на членовете на КСЧМ, че ще си платят членския 

внос за 2022 г. Останалите 50% от членския внос на рибарските сдружения да се плати до края 

на месец март.  

Гласували: ЗА – 8 гласа, Против – 1 глас. (г-н Тодор Георгиев) 

По т.8 от дневния ред: адвокат Константин Димитров поясни за членовете на КСЧМ, 

какви документи се изискват при вписването на новия управителен съвет (УС), който следва да 

бъде избран.  

Следва закриване на заседанието на ОС за 24.11.2021г.  

Заседание на ОС за 25.11.2021г. 

По т.1 от дневния ред: Започна заседанието от втория ден на общото събрание – 

налице е кворум, присъстват 11 от 13 члена.  

Г-жа Лена Пенч – директор дирекция „Рибарска политика за Средиземно и Черно 

море“ към ЕК, изнесе презентация на тема : Управление на рибарството в Черно море и 

приоритетите на КСЧМ за 2022г.“ Много е важно за ЕК спазването на Общата рибарска 

политика в Черно море и устойчивото управление на запасите – калкан, рапан, цаца. Важен 

аспект е и борбата срещу ННН риболова и защитата на уязвимите видове. Колаборацията с 

ГКРСМ също трябва да е приоритет на КСЧМ. Също така за 2022 г. КСЧМ трябва да работи в 

направление за устойчивост на рибарския сектор; дребно-мащабния риболов като най-важен 

сегмент в Черно море; борбата с ННН риболова; намаляване на приулова; проектът 
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Blacksea4fish – перфектен пример за регионална кооперация; конференцията на ГКРСМ в 

Грузия. За ЕК също е важно КСЧМ да даде своя принос и относно Планът за действие за 

опазване на рибните ресурси, който ще е преведен на всички езици на ЕС в началото на 

декември. 

В края на 2022 г. ЕК ще приеме доклад за функциониране на общата рибарска 

политика. Ще се обърне внимание на климатичните промени, чистите океани и социалното 

измерение.  

Г-н Тодор Георгиев: НПО „Национална асоциация български Черноморие“ обединява 

много дребни собственици на имоти и дребен бизнес. Отправя протест относно запазването на 

запасите на рапана в Черно море. На работни групи на КСЧМ много се е дебатирало, че 

рапанът не е Черноморски вид, той е привнесен от Японско море. Той е инвазивен и няма 

естествен враг освен човека. Неговата храна са двучерупчестите видове. Рапанът нанася 

огромно щети на Черно море, а неговата храна е „черният дроб“ на Черно море. Така, че 

разглеждането му като ресурс не е удачно. Относно уязвимите видове отправя въпрос кой е 

компетентен за определянето кои видове са уязвими?  

Г-жа Лена Пенч: Ще отговори на по-късен етап, може би писмено. 

По Т.2 от дневния ред: г-жа Ивелина Баланова представи оферта за извършване на 

одитна проверка на КСЧМ за 2021 г., от фирма „ Акаунт одит“ ЕООД, представлявана от г-жа 

Петя Железарска – управител на дружеството. Офертата е в размер на 2500 EUR, а срокът за 

извършване на проверката е до 15.02.2022г. Начин на плащане – по банков път.  

Офертата се подложи на гласуване за нейното приемане:  

Гласували: ЗА – 11 гласа.  

По т. 3 от дневния ред:  За членове на новия Управителен съвет (УС)  на КСЧМ се 

предложиха следните сдружения: 

1. Национална асоциация "Българско Черноморие" – представител Анелия Иванова; 

2. Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ Фиш – представител: г-жа 

Любов Георгиева; 

3. Сдружение „МЕНА“ – представител Кирил Жеглев; 

4. Сдружение "Европейска асоциация на рибарите в Черно море" -представител 

Димитринка Костова; 

5. Сдружение „ Институт за регионални стратегии“ – с представител Юсеин Мехмед; 

6. НПО – Маре Нострум – представител Мариан Паю; 

7. Асоциация за морски риболов "Черно море" – представител Данко Пенев; 

8. Асоциация Иван Патцайкин- Мила 23“ – представител Теодор Фролу; 

9. Асоциация на рибарите от пристанище Томиш – представител Флорин Лукиан; 

10. Асоциация „ РО-ПЕСКАДОР“ Тулча – представител Даниел Бухай; 

 

Така предложените 10 сдружения и асоциации се подложиха на гласуване за 

приемането им като нов УС: 

Гласували: ЗА – 11 гласа.  

Избраният нов УС на КСЧМ е в следния състав: 
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1. Национална асоциация "Българско Черноморие" – ЕИК: 176491108 представител 

Анелия Иванова Иванова; 

2. Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ Фиш – ЕИК: 131015001 

представител: Йордан Динев Господинов; 

3. Сдружение „МЕНА“ – ЕИК: 175873966, представител Кирил Христов Жеглев; 

4. Сдружение "Европейска асоциация на рибарите в Черно море" -ЕИК: 177007948 

представител Димитринка Костова Христова . 

5. Сдружение „ Институт за регионални стратегии“ – ЕИК 175589706, представител 

Павел Маринов Маринов; 

6. НПО – Маре Нострум – Чуждестранно юридическо лице, идентификация: 7015190 

държава: РУМЪНИЯ представител Мариан Паиу; 

7. Асоциация за морски риболов "Черно море" – Чуждестранно юридическо лице, 

идентификация: 35427994, държава: РУМЪНИЯ представител Габриел Чокан; 

8. Асоциация Иван Патцайкин- Мила 23“ – Чуждестранно юридическо лице, 

идентификация: 27839692, държава: РУМЪНИЯ, представител Теодор Фролу; 

9. Асоциация на рибарите от пристанище Томиш – Чуждестранно юридическо лице, 

идентификация: 31452111, държава: РУМЪНИЯ представител Флорин Лукиан; 

10. Асоциация „ РО-ПЕСКАДОР“ Тулча – Чуждестранно юридическо лице, 

идентификация: 18253503, държава: РУМЪНИЯ представител Даниел Бухай; 

По т.4 от дневния ред: Пристъпва се към свикване на новоизбраният УС, който да 

избере нов Председател и нов Генерален секретар на КСЧМ. 

 За нов Председател на КСЧМ е постъпило само едно предложение – г-н Даниел Бухай.  

Пристъпи се към гласуване кандидатурата на г-н Даниел Бухай за нов председател на 

КСЧМ. 

Гласували: ЗА – 10 гласа.  

По т. 5 от дневния ред: За поста Генерален секретар на КСЧМ е повдигната 

кандидатурата на г-н Йордан Господинов. Няма други предложения.  

Пристъпи се към гласуване кандидатурата на г-н Йордан Господинов за Генерален 

секретар на КСЧМ: 

Гласували: ЗА – 10 гласа. 

Следват поздравления към новоприетия председател и генерален секретар на КСЧМ. 

По т.6 от дневния ред. В тази точка Други, г-н Йордан Господинов поясни, че на новият 

председател ще се направи служебен имейл. До вписването на новия председател г-н Даниел 

Бухай като законен представител на КСЧМ в Агенцията по вписване, г-н Йордан Господинов ще 

продължава да изпълнява тази функция.   

Следва закриване на заседанието на Общото събрание.  

 

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

 

Новоизбран Председател на КСЧМ: г-н Даниел Бухай  
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Водещ събранието (бивш председател) и новоизбран Генерален секретар на КСЧМ: Д-р 

Йордан Господинов 


