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 КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ 

/КСЧМ/ 

CONSILIUL CONSULTATIV PENTRU MAREA 

NEAGRA 

Сдружение, вписано в РЮЛНЦ    Asociatie, inregistrata in Registrul  

на Р България      persoanelor juridice fara scop patrimonial 

ЕИК 176964109     al R Bulgaria, CUI 176964109 

Седалище и адрес на управление:   Sediu si adresa de conducere: 

гр. Варна,  ул.“Охрид“ N 26    Mun. Varna, str. “Ohrid” N 26 

office@blsaceu.eu     office@blsaceu.eu 

 
ПРОТОКОЛ 

От заседание на Общото събрание на КСЧМ – 9 и 10 .07. 2020 

На 9 и 10 юли 2020 г. в България, гр. Поморие, Гранд Хотел Поморие, се проведе среща 

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

09.07.2020 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 2019г.; 

Т.4 Приемане на Годишния финансови отчет на Сдружението за 2019 г. Запознаване с 

финансовия отчет към Европейската комисия. Коментари. Анализи; 

Т.5 Дискусии относно финансовото състояние на КСЧМ. Анализ на финансовите постъпления 

през годините. Разглеждане на изпратените писма за финансова подкрепа до държавите-

членки;  

Т.6 Разглеждане на изпратените официални писма за 2020 г. 

Т.7 Определяне на теми за Кръглата маса през 2020 г. според въпросника изпратен към 

членовете; 

Т.8 Разни; 

10.07.2020 с начален час 10.30 ч.  

Т.1 Откриване на заседанието; 

Т.2 Разглеждане на предложенията от Работна група 1 на НПО Маре Нострум; 

Т.3 Разглеждане на препоръката от Работна група 1 за въвеждане на плаваща забрана за улов 

на видове според климатичните промени; 

Т.4 Определяне Председатели на Работните групи до края на 2020 г. ; 

Т.5 Разни; 
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На 9 юли 2020г.,  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 11 от 13 члена на ОС, като всички са редовно уведомени за събранието. 

Отсъстват представители на Сдружение на търговците на рибни продукти Томис, Румъния и 

Сдружение за морски риболов „Черно море“ от Румъния. 

Гост на срещата бе доц. Галин Николов – Изпълнителен директор на ИАРА, гр. Бургас.  

Чрез видеовръзка на срещата се включи Представител на ГД „Морско дело и рибарство“ 

към ЕК  г-жа Паскал Колсън (Pascale Colson).  

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 – 11 гласа. 

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

Паскал Колсън – координатор за Консултативните съвети към ГД МАРЕ, доц. д-р Галин Николов 

– изпълнителен директор на ИАРА, гр. Бургас.  

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

на КСЧМ за 2019г., изготвен от Секретариата на Сдружението.  

Г-жа Михаела Кандя (Mihaela Candea): Докладът за дейността на КСЧМ за 2019 г. беше 

оценен като много добър от ГД „Морско дело и рибарство“ на ЕК, защото дейността на 

Сдружението бе концентрирана върху важни теми за рибарството в Черно море. Напомни на 

всички, че през 2019 г. КСЧМ изпрати важна препоръка за класификацията на водата в Черно 

море и това ускори процеса в Румъния.  

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

2019 г.: 

Гласуване ЗА – 11 гласа.  

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

2019 г. .По финансов отчет към Евро комисията разходите на КСЧМ за 2019 година възлизат на 

163010 евро. От тях за сметка на Комисията са 146448 евро, останалите са от постъпил членски 

внос. Разликата от неусвоените средства е 10552 евро и подлежи на връщане след проверката 

на отчета. Към днешна дата сумата вече е наредена по сметката на Европейската Комисия.  

Пристъпи се към гласуване приемането на финансовият отчет на Сдружение КСЧМ за 

2019 г.  

Гласуване ЗА – 11 гласа.  

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

Сдружението. Поискана е финансова помощ от правителствата на България и Румъния, но от 

българска страна има отказ, а от румънска няма отговор.  

Г-жа Паскал Колсън: ГД МАРЕ на ЕК ще пише отново до правителствата на двете 

държави-членки, относно финансовото подпомагане на КСЧМ, но това ще стане най-рано през 

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

членския внос. Причината е пандемията с COVID -19.  

Г-н Драгош Бухай(Dragos Buhai): Положението в Румъния тази година е много тежко. 

Рибарският сектор няма да получи помощ от държавата, а цените на изкупната продукция са с 

30% надолу. За румънската държава приоритет е аквакултурата и рибарите в Черно море остават 

на заден план.  

Предлага се срок до 20 септември 2020 г. членуващите в КСЧМ асоциации да заплатят 

членския си внос. 

Гласували ЗА – 11 гласа.   

Следва дискусия за подготвянето на бъдещите препоръки, произлезли от дискусиите в 

Работните групи. Г-жа Михаела Кандеа предложи те да се изготвят на всички езици до 23 юли и 

да се изпратят на Управителния съвет на КСЧМ по имейл за неприсъствено гласуване, със срок 

до 30 юли. Липсата на отговор се приема за мълчаливо съгласие. Така направеното 

предложение се подложи на гласуване: 

Гласували: ЗА – 11 гласа. 

По т.6 от дневния ред: Г-жа Елена Пенева направи кратък преглед на изпратените и 

получени по-важни писма за 2020 г., които са качени и в сайта на КСЧМ. 

По т. 7 от дневния ред: Г-жа Михаела Кандеа открои две по-важни теми като 

предложения за провеждане на кръгла маса през 2020 г.  

- Приемните пристанищни съоръжения в Черно море. Изграждане и финансиране. 

- НАТУРА 2000 – регламентация и добри практики свързани с риболовните 

съоръжения. 

Следват дискусии за това кога и къде да се проведе тази Кръгла маса. Ограничение е 

ситуацията с КОВИД 19 и неяснотите около мерките, които държавите предприемат за 

движението на хора през граница. Решението за това кога да се проведе Кръглата маса се отлага 

за разглеждане на 10 юли, следващият ден от заседанието на ОС на КСЧМ. 

По т.8 от дневния ред: Членовете дискутираха дали да подкрепят Препоръката на 

NWWAC (Консултативен съвет за северозападните води) относно прилагането на Директивата 

за пластмасовите изделия за еднократна употреба и оперативни аспекти на Плана за улавяне на 

отпадъци. Пристъпи се към гласуване за подкрепа на тази препоръка: 

Гласували ЗА – 11 гласа. 

Коментира се, че  КСЧМ може да изпрати препоръка до двете Държави-членки относно 

приемните пристанищни съоръжения и изхвърлянето на морски отпадъци. 

Следва закриване на заседанието на ОС за 9.07.2020г.  

Заседание на ОС за 10.07.2020 

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

е кворум, присъстват 11 от 13 члена.  

По т.2 и т. 3 от дневния ред: Разгледа се изпратената Препоръка към държавите-членки 

от Работна група 1 към КСЧМ. Коментира се, че от румънска страна няма отговор. Що се отнася 
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до България, МЗХГ взе предвид тази препоръка и инициира създаването на „група за бързо 

реагиране“ във връзка с настъпване на по-ранно възпроизводство на някои видове риба в Черно 

море. Представител на КСЧМ в тази група ще е г-н Йордан Господинов.  

По т. 4 от дневния ред: Темите на работните групи, оставащи да се проведат до края на 

годината са ясно посочени и залегнали в Работната програма на КСЧМ – това са Работни групи 

2, 5 и 6. Провеждането на Работна група 2 се отложи заради КОВИД пандемията. А темата за 

НАТУРА 2000 е много важна както за България, така и за Румъния. Важно е на тази среща да се 

поканят представители на занимаващите се институции с управлението на морските защитени 

зони. За председател на Работна група 2 се определи г-жа Михаела Кандеа.  

За председател на Работна група 5 се определи г-н Йордан Господинов. Дискутира се, че 

за тази работна група е важно да се поканят представители на ИАРА България и ANPA Румъния.  

Обсъди се възможността тези две работни групи, както и Кръглата маса да се проведат 

в края на м. септември.  

Г-жа Михаела Кандеа предложи окончателна тема за Кръглата маса: „ Пристанищни 

съоръжения – крайъгълен камък в устойчивото развитие на рибарството в Черно море“.  

Това предложение се подложи на гласуване: 

Гласували ЗА – 11 гласа. 

Реши се Работна група 6 да се проведе през м. октомври един ден преди срещата на 

Управителния съвет на КСЧМ. Председател на тази Работна група ще е г-жа Михаела Кандеа.  

По т.5 от дневния ред. В тази точка Разни, Секретариатът на КСЧМ реши да си направи 

техническа среща чрез видеовръзка в края на м. юли, за да дискутира новите финансови условия 

при отчитането на средствата за Консултативните съвети и да разгледат изпратеният документ 

от ГД „Морско дело и рибарство“ на ЕК. 

 

Следва закриване на заседанието на Общото събрание.  

 

 

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

 

Председател на КСЧМ: д-р Йордан Господинов 


