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От заседание на Общото събрание на КСЧМ – 3 и 4 ноември 2020г.
На 3 и 4 ноември 2020 г., чрез видео връзка се проведе среща на Общото събрание (ОС)
на членовете на КСЧМ при следния дневен ред:
03.11.2020 с начален час 13.30 ч.
13.30 Регистрация;
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 Представяне на писмата на ДГ МАРЕ за финансова подкрепа на КСЧМ, коментари от
институциите;
Т.4 Приемане на работна програма на КСЧМ за 2021 г.
Т.5 Приемане на нови процедурни правила – предложения и дискусии;
Т.6 Други;
04.11.2020г. с начален час 10.30 ч.
Т.1 Откриване на заседанието на Общото събрание;
Т.2 Приемане на нови членове/ освобождаване на членове на КСЧМ.
Т.3 Приемане на Бюджет за 2021 г. на КСЧМ;
Т.4 Определяне на размера на членския внос към КСЧМ за 2021 г.;
Т.5 Избор на регистриран одитор;
Т.6 Докладване работата на КСЧМ с Консултативният борд на ЕФКА и с Административният
борд през 2020. Докладват участниците.
Т.7 Други.
На 3 ноември 2020г., срещата на ОС не можа да се проведе присъствено, в гр. Констанца,
Румъния, така както бе планирано, заради наложените противоепидемични мерки на
румънската държава на 2 ноември 2020 г. и ограничаването на влизащите в страната чужденци.
Срещата се осъществи чрез видео връзка, като в офиса на КСЧМ гр. Варна се събра
Секретариатът от българска страна и двама от членовете на ОС. След проверката на включилите
се чрез видеовръзка 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 на търговците на рибни продукти Томис, Румъния, на
Сдружение за морски риболов „Черно море“ от Румъния, представител на Сдружение „Иван
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Пацайкин - Мила 23“ от Румъния и представител на Сдружение на рибарите от пристанище
Томис, Румъния.
Чрез видеовръзка по време на срещата се включиха представители на ГД „Морско дело
и рибарство“ към ЕК г-жа Паскал Колсън (Pascale Colson), и г-жа Камий Галуз. На срещата участва
и г-н Габриел Попеску от НАРА, гр. Констанца.
По Т.1 от дневния ред: Гласува се водещ на заседанието да е Председателят на КСЧМ гн Йордан Господинов, водещ протокола – г-жа Елена Пенева, преброител на гласовете – г-жа
Михаела Кандеа-Миря.
Гласуване: ЗА – 8 гласа.
По т.2 от дневния ред: Бяха представени официалните лица и гости на заседанието. Г-н
Габриел Попеску изказа приветствени думи и съобщи, че на срещата на ОС на КСЧМ на 4
ноември желае да се включи г-н Стефан Георге- Държавен секретар на Министерството на
земеделието на Румъния.
По т.3 от дневния ред: Председателят на Сдружението представи двете писма
изпратени от ГД Морско дело и рибарство на ЕК към директорите на ИАРА, България и НАРА
Румъния, с молба да окажат финансова помощ на КСЧМ.
Г-н Йордан Господинов поясни, че при негова среща с г-н Галин Николов – изпълнителен
директор на ИАРА, гр. Бургас, той е потвърдил получаването на писмото от българска страна.
КСЧМ няма информация, дали това писмо е станало достояние на г-жа Десислава Танева –
министър на МЗХГ.
Г-н Габриел Попеску: НАРА, Румъния е към Министерството на земеделието и към
момента агенцията не разполага със свободни суми за плащане на вноски към международни
организации, но Министерството в Румъния е запознато с писмото от ЕК. Г-н Попеску взе
отношение и по въпроса за помощта за рибарския сектор в Румъния във връзка с КОВИД
пандемията. В страната е започнала процедура за разпределяне на средства от ОПР 2014-2020
г, за да могат да се предвидят суми за помощ на рибарите. Предложената сума е на обща
стойност 3,3 млн. евро. Третата тема по която г-н Попеску говори бе, че НАРА Румъния
разработва мерки за създаване на рибарски пристанище в Мидия, като на неговата територия
ще има съоръжения за събиране и обработване на морски отпадъци. Накрая г-н Попеску изказа
желанието на НАРА, Румъния в КСЧМ да участват повече организации от румънска страна, за да
има равнопоставеност на участниците от двете страни и по-голяма представителност на
рибарския сектор.
Г-н Йордан Господинов: Напомни на г-н Попеску, че членството в КСЧМ е доброволно. В
Устава на Сдружението, който е качен и в сайта на КСЧМ, ясно е записано при какви условия се
приемат нови членове. В КСЧМ всяка организация има право на един глас, независимо колко е
голяма.
Г-н Васил Райчинов: В Сдружение „Приятели на Черно море“ членуват 25 малки рибари.
Сдружението им изпитва финансови затруднения тази година, нямат възможност да заплатят
членския си внос от 300 евро и предлагат ОС да ги освободи от това им задължение за 2020 г.
Сдружението им е активно и участва на срещите на КСЧМ.
Г-н Йордан Господинов: Сдружението „Приятели на Черно море“ се е идентифицирало
като екологично НПО с членски внос към КСЧМ – 300 евро. Ако се определят като сдружение на
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дребно-мащабните рибари, то членския им внос следва да е 2100 евро. Но този въпрос може да
се разгледа в т. Други, защото в момента се разисква т. 3 от дневния ред.
Г-жа Димитрина Костова: изразява несъгласие с искането на г-н Райчинов, защото
нейната организация представляваща ДМР е заплатила на д 2000 евро членски внос за 2020г. Тя
дори дава от личните си средства, които получава като режийни пари от срещите на КСЧМ, за
да си плати част от членския внос. Не е съгласна Сдружение „Приятели на Черно море“ да не си
плащат членския внос от 300 евро.
Г-н Пламен Камбуров: Неговата организация също е от дребно-мащабни рибари и вече
е платил повече от половината си членски внос. Решението трябва да го вземе ОС.
Г-жа Михаела Кандея-Миря: г-н Райчинов каза, че 1/3 от членовете на „Приятели на
Черно море“ са дребно-мащабни рибари, то тогава това Сдружение трябва да влезе в графата
на рибарските организации, а не от групата на други заинтересовани в морето.
Г-жа Паскал Колсън: Поясни, че след изпращането на писмата от ЕК за финансова помощ,
от DG MARE са се свързали с постоянния представител на България в ЕК и той е заявил, че
българската държава е уведомена за тези писма и на дневен ред е обсъждането им. За Румъния
тя нямаше информация.
Г-н Габриел Попеску: На срещата на ОС на КСЧМ на 4 ноември, ще вземе участие г-н
Стефан Георге - Държавен секретар на Министерството на земеделието на Румъния и той може
да даде повече яснота по въпроса.
По т.4 от дневния ред: Г-жа Михаела Кандея-Миря представи пред ОС работната
програма на КСЧМ за 2021 г, както и коментарите направени по нея от г-жа Пинелопи Белеку от
ЕК. Приемането на програмата се подложи на гласуване.
Гласували ЗА – 9 гласа.
По т.5 от дневния ред: Обсъди се предложението за нов процедурен правилник на
КСЧМ. Старият е преработен, актуализиран и са взети добри практики от други консултативни
съвети. Следват дискусии. Очерта се необходимостта т.4 от предложения нов процедурен
правилник да се доразвие и в нея ясно се опишат процедурите, които биха следвали ако даден
член на КСЧМ не плаща членския си внос. Реши се до края на месец ноември членовете на ОС
да изпратят своите предложения по тази точка.
Следва закриване на заседанието на Общото събрание за 03 ноември 2020г.
Заседание на ОС за 4.11.2020г.
По т.1 от дневния ред: Започна заседанието от втория ден на общото събрание – налице
е кворум, присъстват 8 от 13 члена. Отсъстват представители на Сдружение на търговците на
рибни продукти Томис, Румъния, на Сдружение за морски риболов „Черно море“ от Румъния,
представител на Сдружение „Иван Пацайкин - Мила 23“ от Румъния и представител на
Сдружение на рибарите от пристанище Томис, Румъния, както и представител на Сдружение
„Приятели на Черно море“, България.
Чрез видеовръзка по време на срещата се включиха представители на ГД „Морско дело
и рибарство“ към ЕК г-жа Паскал Колсън (Pascale Colson), и г-жа Камий Галуз (Camille Galouze).
На срещата участва и г-н Стефан Георге- Държавен секретар на Министерството на земеделието
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на Румъния, г-н Габриел Попеску от НАРА, гр. Констанца, както и г-н Димитър Вълков – ИАРА, гр.
Бургас.
Следва приветствие от г-н Стефан Георге, акцентирайки върху важността на рибарския
сектор и аквакултурата за Румъния. Относно писмото за финансова подкрепа за КСЧМ, то е
достояние на Министерството, което ще отпусне помощ за 2021г. Във връзка с балансираното
представителство в КСЧМ, от министерството биха искали да има и представител на дребномащабните рибари от Румъния и да има ясни критерии за членство.
Г-жа Паскал Колсън: По думите на г-н Георге Стефан се разбира, че Румъния ще
предостави финансова помощ за КСЧМ. Това е от значение за ЕК, защото работата на
Консултативните съвети е важна за Комисията.
Г-н Йордан Господинов: КСЧМ е свободна и демократична организация, всеки може да
стане неин член стига да иска. Устава на Сдружението е качен в сайта на КСЧМ и е наличен на
три езика. В чл. 8 от Устава на КСЧМ са описани критериите за членство, в чл. 9 – правата на
членовете, ч в чл. 10 – техните задължения. КСЧМ също се надява да има нови организации,
желаещи да членуват в него, но към днешна дата няма постъпили нови молби за членство. Също
е изненадан, че от румънска страна не желаят да членуват дребно-мащабни рибари.
Г-жа Паскал Колсън: КСЧМ е малък консултативен съвет, но ако желае може да увеличи
състава на Управителния съвет, като включи в него представители на дребно-мащабните
рибари.
Г-н Йордан Господинов: В КСЧМ няма много организации от групата на други
заинтересовани. Към момента те са четири и всички участват в Управителния съвет, като е
спазено съотношението 60/40. В КСЧМ има две организации на дребно-мащабните рибари от
България, като едната е член и на управителния съвет. Ако се увеличи УС, ще не наруши
изискването за 60/40.
Г-н Флорин Лукиан: неучастието на дребно-мащабните рибари в КСЧМ от Румъния се
определя от високия членски внос, но ако, както каза г-н Стефан Георге, Министерството на
земеделието в Румъния отпусне финансова помощ, то вноската за членуване ще намалее и
може би ще има желаещи дребно-мащабни рибари от Румъния да членуват в Сдружението.
Г-жа Паскал Колсън: задава въпроса дали КСЧМ има информация от Министерството в
България, дали са наясно с писмото за финансова помощ. Г-жа Колсън е осъществила контакт с
г-н Георги Ралчев, постоянния представител на България в ЕК, който е отговорил, че този въпрос
предстои да се разглежда в МЗХГ.
Г-н Димитър Вълков: ИАРА е запозната с писмото за финансова помощ за КСЧМ, но не
може да вземе отношение по него, защото Агенцията е второстепенен разпоредител на
бюджета и подчинена на МЗХГ.
Г-н Стефан Георге: ИАРА и НАРА не могат да вземат решение за финансиране, но могат
да направят предложение към Министерствата на държавите-членки. В Румъния този въпрос
вече се обсъжда, ако може да му се предоставят име и имейл на съответния му колега по
длъжност в България и заедно да определят правилата и размера на финансирането.
Г-н Флорин Лукиан: Благодари на г-н Стефан Георге а съдействието и иска да знае в какъв
срок Министерството може да отпусне финансовата помощ за КСЧМ.
Г-н Стефан Георге: Помощта се предвижда да бъде отпусната в началото на 2021 г.
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Г-жа Михаела Кандея-Миря: в КСЧМ са водени много разговори относно дребномащабните рибари и тяхното членство. Преди няколко години в КСЧМ членуваше сдружение
на ДМР от Румъния представлявано от г-н Лауренциу Миря, но за съжаление не успяваха да си
платят пълния членски внос за няколко години. Когато на КСЧМ се наложи пререгистрация в
Агенцията по вписване в България и поиска всички членуващи сдружения да предоставят
необходимите документи, г-н Лауренциу Миря отказа да ги предостави, с което беше
затруднена работата на КСЧМ. Но вече мина една година от прекратяването на членството им и
Статутът на КСЧМ им позволява отново да подадат молба за членство. Когато постъпи молбата,
КСЧМ по регламент е длъжен да отправи запитване към ИАРА/ НАРА за всеки един кандидат.
Ако до 10 дни не получи отговор се смята за мълчаливо съгласие.
По т.2 дневния ред: Към момента няма постъпили нови молби за членство.
Сдружение на търговците на рибни продукти – Томис, Румъния с председател г-н Козмин
Строе от 2 години не е плащало членски внос и не участва на заседанията на КСЧМ. Следва да
отпадне по документи, но ОС трябва да гласува това отпадане.
Г-н Мариан Паю: КСЧМ направил ли е запитване до тази организация, дали иска да
остане член.
Г-жа Михаела Кандеа- Миря: На изпращаните от нея имейли няма отговор от страна на
това сдружение. Секретариатът ги е канил на всяка среща, изпращал е имейли, че дължат и
членски внос, но не може да се осъществи контакт с техен представител.
Подложи се на гласуване отпадането на Сдружение на търговците на рибни продукти –
Томис, Румъния от членство в КСЧМ.
Гласували ЗА – 8 гласа.
Следват коментари по искането на Сдружение „Приятели за Черно море“ за 2020 г. да
не заплащат членски внос към КСЧМ.
Г-н Мариан Паю: не е съгласен с отправеното искане, защото представител на това
сдружение е участвал на срещи на КСЧМ, за което му са се заплащали пътните разходи,
хотелското настаняване и са изплащани сумите за режийни разходи. Едно от основните
задължения на членовете е да заплащат членския си внос. Ако до година има финансова
подкрепа от държавите-членки, то и сумите за членски внос ще намалеят.
Г-н Йордан Господинов: отправя предложение Сдружение „Приятели за Черно море“
през 2021 г. да заплати и двете вноски за 2020г. и за 2021г., като се даде малка отсрочка.
Г-н Мариан Паю: Как КСЧМ ще е сигурен, че през 2021г. това Сдружение ще си заплати
членския внос?
Г-н Флорин Лукиан: Дори когато това Сдружение не е плащало членския си внос, КСЧМ
е изплащал на техен представител дневни и е поемал разходите по транспорт и настаняване,
което не е справедлива спрямо останалите членове. Също така това Сдружение трябва да се
определи към коя група спада, защото в него членуват рибари, а е декларирало, че е от групата
на други заинтересовани в морето.
Г-н Йордан Господинов: Секретариатът в десет дневен срок да отправи запитване към
Сдружение „Приятели за Черно море“ какъв тип организация са- рибарска или от групата на
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други заинтересовани. Да се изиска писмена декларация от Председателя им определяща
статута на Сдружението.
В Устава на КСЧМ се предвижда да се задържат сумите за дневни и транспорт, да не се
изплащат ако дадено Сдружение не е заплатило членския си внос. Г-н Господинов предлага
всеки един член на КСЧМ да подпише писмена декларация, че е съгласен да не му се изплащат
дневни и да не му се покриват разходите за хотелско настаняване и транспорт, докато не си
плати членския внос. Дължимите суми от страна на КСЧМ да постъпват за покриване на
задължението по членски внос.
Предложението се подложи на гласуване:
Гласували ЗА – 8 гласа.
Направи се предложение на Сдружение „Приятели за Черно море“ да се даде срок до
края на годината да заплатят членския си внос:
Гласували ЗА – 8 гласа.
Г-н Флорин Лукиан: отправя въпрос към г-н Стефан Георге относно заповед №
211/28.07.2020 на МЗРСР, Румъния относно организацията и функционирането на Регистъра на
регистрираните купувачи от риболовния сектор на Черно море. Тълкувайки тази заповед се
стига до заключението, че само търговец данъчно регистриран в Румъния може да закупува
риба и рибно продукти на територията в страната, т.е ако фирма от ЕС иска да закупи риба от
Румъния и няма данъчна регистрация в страната , то тя няма да може.
Г-н Стефан Георге: Първата продажба на риба не става на пункта за разтоварване, а в
центровете за първа продажба. Не вижда защо да не може фирма от България да купува
директно от такъв център. Всяка една фирма от ЕС може да дойде в такъв център и да закупи
стока.
Г-н Флорин Лукиан: Създава се противоречие, защото в заповедта се казва, че един
център за първа продажба, трябва да купува от друг център за първа продажба.
Г-н Стефан Георге: Ще говори с директора на НАРА да се преразгледа тази заповед. Всяка
фирма от ЕС трябва да има достъп до центъра за първа продажба.
Г-н Габриел Попеску: бил е един от съставителите на тази наредба. По повод центровете
за първа продажба НАРА е искала да хармонизира законодателството на Румъния с това на
България. По негова информация румънските стопански агенти не могат да купуват стока
директно от рибари в България.
Г-н Йордан Господинов: Явно има неразбиране в превода. В България всяка фирма от ЕС
може да закупи стока от център за първа продажба, тържище, борса, пазар или фабрика и няма
нужда да си прави данъчна регистрация в страната. В България има регистрирани купувачи, но
това се отнася само за вътрешния пазар.
Г-н Стефан Георге: поиска координати на съответния му по длъжност колега в България,
за да се уточни точната и хармонизирана политика на двете страни в съответствие с
европейското законодателство. Двете държави-членки трябва да работят заедно, така като
стана с общата препоръка по отношение на калкана.
По т. 3 от дневния ред: Представяне на бюджета на КСЧМ за 2021г. и подлагането му на
гласуване за неговото приемане:
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Гласували ЗА – 8 гласа.
По т.4 от дневния ред: Постъпленията от членски внос за 2021г съгласно приетия вече
бюджет трябва да възлизат на 17 720 евро. Началото на декември КСЧМ трябва да подаде
заявлението за кандидатстване към ЕК, което означава част от членския внос за 2021 г да се
плати, а за другата част членовете да подпишат писмени обещания.
След проведената дискусия КСЧМ се надява да получи финансова подкрепа от
държавите-членки, но на този етап трябва да се определи размерът на членския внос според
приетия бюджет.
В КСЧМ членуват 4 организации от групата на други заинтересовани, като техния членски
внос е 300 евро.
За рибарските организации членския внос за 2021 г ще бъде 2065 евро.
Предложи се половината членски внос да се внесе до 04.12.2020 г.
Тези суми и срок се подложиха на гласуване:
Гласували ЗА – 7 гласа.
Реши се втората половина от членския внос да се внесе до края на месец март 2021г.
Гласували ЗА – 7 гласа.
През месец март ако се получи финансовата помощ от държавите-членски размерът на
втората вноска ще се намали.
По т.5 от дневния ред: Г-жа Ивелина Баланова представи получената оферта за
извършване на финансов одит на КСЧМ за 2020 г. от фирма Акаунт одит ЕООД, с управител г-жа
Петя Данчева Железарска.
Офертата се подложи на гласуване за нейното приемате:
Гласували ЗА – 7 гласа.
По т.6 от дневния ред: г-н Йордан Господинов представи доклад за участието на КСЧМ
в административния борд на EFCA.
По т. 7 от дневния ред: г-н Стефан Георге отправи въпрос: може ли в КСЧМ да членуват
представители на ИАРА и НАРА, за да се осъществява по-добра комуникация.
Г-жа Паскал Колсън: ИАРА и НАРА могат да участват в срещите на КСЧМ като активни
наблюдатели и да вземат участие в дискусиите, но не могат да вземат решения.

Следва закриване на заседанието на Общото събрание.

Изготвил протокола: г-жа Елена Пенева

Председател на КСЧМ: д-р Йордан Господинов
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