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ПРОТОКОЛ 

От заседание на Общото събрание на КСЧМ – 8 и 9 .09. 2021 

На 8 и 9 септември 2021 г. в България, гр. Варна, в хотел Рослин Димят, се проведе среща 

на Общото събрание  (ОС) на членовете на КСЧМ при следния дневен ред:  

08.09.2021 с начален час 13.30 ч. 

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 Приемане отчета на дейността за 2020 г.; 

Т.4 Приемане на Годишния финансови отчет на Сдружението за 2020 г. Анализи; 

Т.5 Дискусии относно финансовото състояние на КСЧМ.  

Т.6 Разглеждане на изпратените писма за финансова подкрепа до държавите-членки и 

получените отговори; 

Т.8 Разни; 

9.09.2021 с начален час 10.30 ч.  

Т.1 Откриване на заседанието; 

Т.2 Обсъждане на текущото изпълнение на работната програма за 2021 г. 

Т.3 Разглеждане на изпратените препоръки за 2021 г. 

Т.4 Предложения за организиране на извънредна Кръгла маса, определяне на тема, дата и място 

за провеждането; 

Т.5 Разни; 

На 8 септември 2021 г.,  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 8 от 12 члена на ОС, като всички са редовно уведомени за 

събранието. Чрез видеовръзка се включиха г-жа Михаела Кандеа-Миря(Mihaela Candea-Mirea) 

от Секретариата на КСЧМ и г-н Мариан Паю (Marian Paiu) от НПО „Маре Нострум“ от Румъния, 
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заради въведените КОВИД мерки от румънската държава и невъзможността да влязат в 

България.   

Отсъстват представители на Сдружение за морски риболов „Черно море“ от Румъния, на 

сдружение „Иван-Пацаикин-Миля 23“ -Румъния, Сдружение „РО-Пескадор“, Румъния, 

Сдружение „Приятели на Черно море“, България.  

По Т.1 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. 

Гласуване: ЗА – 8 гласа. 

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

видеовръзка на срещата се включиха представители на ГД „Морско дело и рибарство“ към ЕК  

г-жа Паскал Колсън (Pascale Colson) и г-жа Добринка Димова, г-н Габриел Попеску от НАРА 

Румъния, Г-жа Анета Енчева главен експерт в дирекция ОПОР на МЗХГ. 

По т.3 от дневния ред: Председателят на Сдружението представи доклада за дейността 

на КСЧМ за 2020 г., изготвен от Секретариата на Сдружението.  

Пристъпи се към гласуване на приемането на годишния доклад за дейността на КСЧМ за 

2020 г.: 

Гласуване ЗА – 8 гласа.  

По т.4  от дневния ред: Г-жа Ивелина Баланова представи финансовия отчет на КСЧМ за 

2020  г. Г-жа Баланова изрази мнение, че новата отчетна финансова форма към ЕК е трудно 

работима, като някои формули не са работили, а в други клетки дори е нямало зададени 

формули. Имало е и подвеждащи антетки към някои от секциите, което много затруднява 

работата. 

Пристъпи се към гласуване приемането на годишния финансов отчет на Сдружение 

КСЧМ за 2020 г.  

Гласуване ЗА – 8 гласа.  

По т.5 и т.6 от дневния ред: Следват дискусии относно финансовото състояние на 

Сдружението.  

Г-н Йордан Господинов: Тази година КСЧМ има големи затруднения със събирането на 

членския внос. Причината е пандемията с COVID -19.  Поискана е финансова подкрепа от 

държавите-членки, като от румънска страна няма отговор, а МЗХГ предлагат логистична 

подкрепа на КСЧМ като могат да осигурят зали за срещите и преводачи.  

Г-жа Добринка Димова ЕК вижда, че някои членове на КСЧМ имат затруднения с 

плащането на членския внос, но е важно той да се осигури, за да не се поставя на риск 

съществуването на КСЧМ. Добре е, че от МЗХГ откликнаха и могат да предоставят логистична 

подкрепа на Сдружението, но е важно да се получи и парична помощ, за да могат срещите на 

КСЧМ да се осъществяват на различни места, а не само в помещенията на МЗХГ. 

Г-жа Михаела Миря изказа мнение, че КСЧМ може да предоставя доклади за дейността 

и финансово-счетоводни документи на Министерството, така както го прави към ЕК. На всяка 

среща на ОС тези материали се предоставят на хартия на участниците и гостите, така че това не 

би следвало да е мотивът който МЗХГ изложи в писмото си за отказ от финансова помощ. Вярно 
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е, че от МЗХГ имат желание да помогнат логистично на КСЧМ, но това по никакъв начин не 

помага с проблема за осигуряване на членския внос. Румънската държава дори след като получи 

отговор от КСЧМ, че НАРА не може да е член на Сдружението, по регламент и няма право на 

глас, дори не отговори на писмото за финансова подкрепа. КСЧМ ще продължава да иска 

финансова подкрепа от държавите-членки и се надява да достигне до момента, който са 

постигнали другите консултативни съвети в Европа, които всяка година получават финансова 

помощ от държавите-членки.  

Г-н Тодор Георгиев: Сдружението НАБЧ е за опазване на околната среда чрез пазарни 

механизми и членува в КСЧМ за да дава консултации на ЕК относно това какво се случва в Черно 

море и какви проблеми има. Срещу тази тяхна консултация Сдружение НАБЧ е длъжно да 

плаща. Когато в МЗХГ и ЕК работят експерти кой на кого плаща? – Експертите към институциите 

или обратно?  Сдружение НАБЧ ще преосмисли дали има смисъл да консултира КСЧМ, а не да 

се показват таблици в които се вижда, че не са платили членския си внос.  Знае се, че този въпрос 

няма да се реши на тази среща, но е важно членовете на Сдружение НАБЧ да бъдат чути. 

Г-н Йордан Господинов: Има и други сдружения, които искат да членуват в КСЧМ, но 

високият членски внос ги спира.  

Г-жа Добринка Димова: подкрепя идеята МЗХГ да осигурят логистична помощ на КСЧМ, 

но това няма да помогне за намаляване на вноската по членския внос към сдружението. Що се 

отнася до румънските национални служби и тяхното искане за членство в КСЧМ, то по регламент 

това не може да се случи, защото консултативните съвети трябва да са независими. От ЕК ще се 

радват да се осъществи и среща с румънските представители на министерството на земеделието 

и да се уточни този въпрос. Що се отнася до членския внос към консултативните съвети, 

принципът на финансиране на ЕК е съфинансиране, а 90% финансиране от страна на ЕК е 

възможно най-добрият вариант. При кандидатстването за членство към даден консултативен 

съвет всяка организация предварително знае, че ще трябва да плаща членски внос. 

Г-жа Анета Енчева поясни, че за да окаже финансова подкрепа МЗХГ трябва да има 

одобрението на Министерски съвет, след сключване на договор с ясни параметри. Ще са 

необходими и финансови документи за удостоверяване на извършените разходи. 

Г-н Мариан Паю: в КСЧМ членуват организации само от две страни-членки и са малко на 

брой, за това е важно да се запази тяхното членство. Няма друг консултативен съвет в който 

участват само сдружения от две държави.  

Следва закриване на заседанието на ОС за 8.09.2021г.  

Заседание на ОС за 09.09.2021 

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

е кворум, присъстват 7 от 12 члена.  

По т.2 и т.3 от дневния ред: г-жа Михаела Кандеа-Миря направи кратък обзор на 

състоялите се срещи. Коментираха се и предстоящите срещи на КСЧМ. Разгледаха се и 

изпратените препоръки.  

Г-н Йордан Господинов планира от 13 септември да започне подготовката за 

предстоящите работни групи и Управителен съвет насрочени за края на месеца.  

Г-жа Анета Енчева заяви, че от МЗХГ желаят да имат достъп до работната програма на 

КСЧМ, за да могат да се включват в срещите, където имат интерес.  
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Г-н Йордан Господинов потвърди, че в работната програма на КСЧМ има интересни 

теми, тя е публикувана в сайта на Сдружението.  

По т.4 от дневния ред: следва дискусия относно организирането на извънредна кръгла 

и темата, която ще я оглави. Г-жа Михаела Миря предложи темата „Аквакултура в Черно море“. 

Г-н Йордан Господинов поясни, че има отделна работна група с това заглавие, а и е добре темата 

да е по-различна.  

Г-н Данко Пенев предложи да се разгледат новите промени в румънското 

законодателство свързани с риболова и отдаването на площи за ферми и да се направи 

съпоставка с българското. Да се поканят представители на Министерствата от двете държави-

членки.  

Г-н Кирил Жеглев: в България съществува конфликт между рибари и аквакултура и то е 

свързано с фермите, защото някои от тях са изградени на места за традиционен риболов, където 

се поставят закотвящи съоръжения. Още повече, че голяма част от мидените ферми не се 

стопанисват, работят 5 години и се изоставят, замърсяват около тях и тези площи са негодни за 

риболов. Предлага когато се издават разрешителни за ферми за аквакултура, да се избягват 

участъците в които традиционно се лови риба, както и да се предвиди задължение за 

почистване, възстановяване и рехабилитация на използваните площи след приключване на 

експлоатацията.  

Г-н Данко Пенев изказа мнение, че по отношение на законодателството за аквакултури 

в Черно море, България има повече опит и е добре да се направи работната група в Констанца, 

за да дойдат и участват представители на румънските власти, за да се обмени опит с МЗХГ. 

Много е важно да се чуе гласът на рибарите, които са всеки ден в морето и знаят какво се случва 

там.  

Г-н Кирил Жеглев предлага да се направи запитване до ИАРА, за да се види колко са 

издадените разрешителни за ферми за аквакултура в Черно море.  

Г-жа Михаела Кандеа-Миря предлага срещите на двете работни групи и Управителния 

съвет да се направят в хотел Континентал Форум в гр. Констанца. 

По т.5 от дневния ред. В тази точка Разни, г-н Йордан Господинов напомня да се 

разгледа на предстоящият Управителен съвет новата молба за членство в КСЧМ от Сдружение“ 

Институт за регионални стратегии“.  

Следва закриване на заседанието на Общото събрание.  

 

 

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

 

Председател на КСЧМ: д-р Йордан Господинов 


