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MINUTA 

Întâlnirea Comitetului Executiv al BISAC 

24 Februarie 2022 

 

Pe 24 februarie 2022, prin link video în ZOOM, a avut loc o ședință a Comitetului Executiv al 

Asociației BISAC cu următoarea ordine de zi: 

Punctul 1 Deschiderea ședinței, alegerea moderatorului ședinței, proces-verbal și raportor; 

Punctul 2 Informații privind cotizațiile de membru plătite în contul BISAC pentru anii 2021 și 

2022. Discuții. 

Punctul 3 Specificarea locului, datei, orei și ordinii de zi pentru desfășurarea Adunării 

Generale a Consiliului Consultativ al Mării Negre programată pentru 14 aprilie 2022; 

Punctul 4 Revizuirea și aprobarea raportului de activitate pe anul 2021; 

Punctul 5 Revizuirea și aprobarea raportului financiar pentru anul 2021; 

Punctul 6 Introducere în raportul de audit - doamna Ivelina Balanova, auditor - doamna 

Petya Zhelezarska; 

Punctul 7 Admiterea de noi membri ai BISAC - revizuirea documentelor primite; 

Punctul 8 Discuție privind răspunsurile primite la recomandările BISAC din 2021; 

Punctul 9 Diverse. 

La întâlnire au participat prin videoconferință: doamna Ancuta Kazimirovizc de la Agenția 
Națională pentru Pescuit și Acvacultură /ANPA/, România și Conf. univ. Prof. Dr. Vanya 
Stamatova, Director Executiv Adjunct al Agenției Executive pentru Pescuit și Acvacultură 
/EAFA/. La deschidere s-a alăturat și domnul Hristo Panayotov - Director Executiv al EAFA, 
Burgas. 

Puctul 1 al agendei: Întâlnirea a fost deschisă de Președintele BISAC, domnul Daniel Buhai. 
Era cvorum. Nouă din zece membri ai Consiliului de Administrație au fost prezenți. Nu a fost 
prezentat un reprezentant al Asociației Pescuitului Marin la Marea Neagră din România. 
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Domnul Yordan Gospodinov a fost propus să prezide ședința, doamna Elena Peneva să 
prezide procesul-verbal și să numere voturile. 

Propunerea a fost supusă la vot: Voturi DA - 9 voturi. 

Punctul 2 al agendei: S-a luat în considerare taxa de membru pentru 2021. Două dintre 

organizațiile care nu au achitat cotizația sunt ONG-ul „Prietenii Mării Negre” din Bulgaria și 

Asociația pentru Pescuit Maritim „Marea Neagră” din România. Trei dintre asociațiile 

bulgare au plătit parțial cotizații de membru, acestea sunt: Asociația „MENA”, Asociația „Sf. 

Nikolai Chudotvorets” și Asociația „Odessos 2011”. Taxa totală de membru colectată este de 

14 679 EUR, iar taxa de membru neîncasată este de 4 495 EUR. Taxa de membru primită în 

cont acoperă 10% din necesarul de autofinanțare a CE. 

Domnul Daniel Buhai: speră ca în 2022 statele membre, Bulgaria și România, să sprijine 

financiar BISAC, așa cum este practica în alte consilii consultative și așa cum este 

recomandat de CE. A întrebat-o pe doamna. Kazimirovic să transmită această cerere către 

ministerul de resort din România. 

Dna Ankutza Kazimirovic: A existat o discuție în administrația de stat română în 2021 cu 

privire la modul de finanțare a BISAC, dar în legislație nu s-a găsit nicio modalitate de a face 

acest lucru. Odată cu intrarea în vigoare a noului Program Operațional pentru Pescuit, va 

exista posibilitatea de a finanța astfel de organizații. 

Punctul 3 al agendei: s-a propus ca Adunarea Generală (AGA) a BISAC să se țină în două zile 

pe 13 și 14 aprilie 2022, începând cu ora 13.30, la Varna la Hotel „Roslin Dimyat” cu 

următoarea ordine de zi: 

Punctul 1 Deschiderea ședinței, alegerea moderatorului ședinței, proces-verbal și raportor. 

Punctul 2 Adoptarea unui raport privind activitățile BISAC pentru anul 2021 

Punctul 3 Adoptarea Raportului financiar anual pentru anul 2021 

Punctul 4 Informații privind cotizația de membru plătită la BISAC pentru 2022 

Punctul 5 Prezentarea certificatului de audit; 

Punctul 6 Supliment/modificare la Statutul BISAC; 

Punctul 7 Diverse; 

Propunerea a fost supusă la vot: Voturi DA - 9 voturi.  

Urmează discuții: 

Domnul Daniel Buhai: a precizat că dorește ca modificările din Actul Constitutiv să permită 

înregistrarea biroului român din BISAC pentru ca acesta să poată primi un cod fiscal separat 

în țară. În acest fel, BISAC va putea primi donații de la persoane juridice române, iar suma 

acestor donații va fi dedusă din impozitele anuale ale acestora. 

Dna Lyubov Georgieva: în legătură cu propunerile de completări sau modificări ale 

statutului, este oportun să se trimită în avans propunerile privind exact modificările 

necesare și acest lucru să fie făcut într-o perioadă suficient de lungă înainte de General. 

Întâlnire. 
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Domnul Marian Paiu: este de acord cu cererea doamnei Georgieva, deoarece nu înțelege 

motivul exact al acestei solicitări de modificare a Actului Constitutiv, în care la articolul 7 și 

art. 14 permit donații către BISAC. MARE ar trebui întrebat și despre posibilitatea 

înregistrării sediului din România ca sucursală a BISAC. 

Doamna Mihaela Mirea: În luna martie va intra în vigoare un nou Act Delegat al CE privind 

funcționarea Consiliilor Consultative, care prevede unele modificări - una dintre ele este ca 

fiecare Consiliu Consultativ să aibă un Vicepreședinte. Rămâne de văzut care sunt funcțiile 

acestui post și dacă acest lucru ar trebui menționat în Statutul BISAC. 

Domnul Todor Georgiev: în numele Asociației Naționale a Coastei Bulgare a Mării Negre, 

face o declarație că ei condamnă ferm invadarea trupelor străine în Ucraina și începerea 

războiului de către Rusia. Referitor la modificările solicitate în Statutul BISAC, susțineți 

afirmația doamnei Georgieva că materialele trebuie prezentate în prealabil membrilor 

Adunării Generale. Cine dorește astfel de schimbări - să-și precizeze în scris motivele, 

susținute de limitările lor legislative, pe care vrea să le depășească. În ceea ce privește 

cerința de introducere a funcției de vicepreședinți, conform legislației bulgare, pot fi aleși 

mulți vicepreședinți ai unei asociații. Solicită tuturor participanților la Adunarea Generală să 

adere la ordinea de zi și să nu se abată la alte subiecte. 

Domnul Daniel Buhai: În prezent nu se discută subiecte din afara ordinii de zi, dar se 

completează și se comentează ordinea de zi a Adunării Generale din 14 aprilie 2022. 

Modificările solicitate în Actul Constitutiv sunt pentru a primi sponsorizare de la persoane 

juridice române. 

Domnule Yordan Gospodinov: majoritatea propunerilor făcute astăzi sunt foarte 

constructive, dar există documente europene în baza cărora este înregistrată BISAC. Orice 

modificare poate duce la un conflict cu legislația europeană sau națională. Prin urmare, 

toate propunerile trebuie susținute prin argumente scrise și făcute cu 30 de zile înainte de 

data Adunării Generale. 

Dna Lyubov Georgieva: BISAC trebuie să respecte termenul impus de legea bulgară pentru 

notificarea Adunării Generale. 

Domnule Yordan Gospodinov: conform Statutului BISAC, acest termen este cu cel puțin 14 

zile înainte de Adunarea Generală. Președintele are dreptul de a face o anchetă la Direcția 

Generală Afaceri Maritime și Pescuit a Comisiei Europene cu privire la modul de înregistrare 

a sediului din România. 

Domnul Todor Georgiev: conform legislației bulgare, aceste propuneri trebuie trimise cu 1 

lună înainte de Adunarea Generală. 

Punctul 4 al agendei: examinarea raportului privind activitățile BISAC pentru 2021. 

Dl Daniel Buhai a subliniat că raportul de activitate a dovedit că BISAC a fost un mecanism 

activ și, în contextul condițiilor de pandemie, a organizat și a participat la multe întâlniri de-a 

lungul anului trecut. 

Domnul Yordan Gospodinov a citit raportul privind activitățile BISAC pentru anul 2021, care 

a fost furnizat anterior tuturor membrilor Consiliului de Administrație. 
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Vot pentru adoptarea textului raportului de activitate pe anul 2022 și depunerea acestuia 

sub acest formular la Adunarea Generală a BISAC: 

Voturi DA - 9 voturi. 

Punctul 5 al agendei: Doamna Ivelina Balanova, în calitatea sa de contabil, a prezentat 

Situațiile Financiare Anuale (AFS) ale BISAC pentru anul 2021 și un bilanț scurtat – conform 

cerințelor legii bulgare. În ciuda tuturor restricțiilor din 2021, BISAC a reușit să 

implementeze toate activitățile planificate în Programul său de lucru. De șapte luni și 

jumătate, BISAC lucrează online fără finanțare din cauza întârzierilor la plată de către CE. 

Pentru 2021 sunt suficiente taxe de membru colectate pentru cheltuielile efectuate. 

Disciplina financiară a fost respectată în ultimul an și BISAC nu a depășit costurile bugetate. 

Pierderea acumulată din anii anteriori este în scădere. Datoriile BISAC sunt față de CE pentru 

2020 - trebuie să returneze peste 6 000 EUR. Venitul total al activității este de 277 000 BGN - 

din cotizațiile de membru și subvenția CE. Costurile totale, excluzând cele financiare, sunt de 

275 000 BGN, iar cheltuielile financiare sunt de 1 000 BGN. Această situație financiară 

trebuie înregistrată la Agenția de registru a Registrului Comerțului din Bulgaria. 

Doamna Ivelina Balanova a prezentat Comisiei Europene și raportul financiar al BISAC. Suma 

totală cheltuită pentru 2021 este de 141 185,21 EUR. Plătiți de Comisia Europeană sunt 127 

584 EUR. Suma pe cheltuiala CE este de 127 066,69 EUR, ceea ce reprezintă 90% din 

costurile totale, adică pentru 2021 BISAC trebuie să revină CE 517 EUR. 

Votarea GFO realizată în acest fel pentru a fi prezentată în Adunarea Generală: Voturi DA - 9 

voturi. 

Punctul 6 al agendei: Dna Petya Zhelezarska - auditor înregistrat prezintă raportul de audit 

membrilor BISAC. Finanțarea primită de la CE în 2021 se ridică la 127 584 EUR. Fondurile 

cheltuite sunt de 141 185 EUR, din care 90% ar trebui acoperite de CE, iar suma lor este de 

127 067 EUR. Toate cheltuielile efectuate în cursul anului sunt legate de activități ale BISAC 

și sunt susținute de documente de încredere. La fel ca și în anul precedent, costurile 

suportate sunt mai puțin decât cele bugetate și acesta este un rezultat al pandemiei de 

Covid, care restricționează adunarea de oameni și majoritatea evenimentelor BISAC au fost 

prin intermediul platformelor online. Cotizația primită în cursul anului a fost suficientă 

pentru a acoperi 10% din cheltuielile din contul BISAC, dar ca și în anii precedenți sunt multe 

cotizații neîncasate. Pentru tot ceea ce s-a raportat, există documente justificative în 

conformitate cu bugetul și este documentat corespunzător. 

Punctul 7 al agendei: Au fost luate în considerare actele de apartenență la Asociația 

„Asociația Bulgară a Pescarilor, Procesatorilor și Comercianților de Midii de Nisip Alb Donax 

Trunculus” din Bulgaria, reprezentată de domnul Svetlozar Vassilev. 

Urmează comentariile: 

Domnule Yordan Gospodinov: există o oarecare discrepanță în documentele referitoare la 

asociație, pentru că există o listă de membri, dar Comitetul Executiv nu este indicat în 

această listă, ci este prezentat separat într-un alt document. BISAC a făcut și o anchetă la 

Agenția pentru Pescuit. Documentele pur juridice arată că asocierea este legitimă. Se ocupă 

cu capturarea midii albe, purificarea și exportul. Singura observație este că au dat date 

istorice în urmă cu trei ani pentru capturarea midii albe, iar compania a fost înființată la 

sfârșitul anului 2021. Cantitățile indicate ca capturi de midii albe sunt mai mult sau mai 
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puțin aceleași cu capturile naționale ale țării. În plus, Asociația „Asociația Bulgară a 

Pescarilor, Prelucrătorilor și Comercianților de midii de nisip alb Donax Trunculus” nu a plătit 

încă taxa de intrare așa cum este scrisă în Statutul BISAC. 

Doamna Lyubov Georgieva: președintele Asociației „Asociația Bulgară a Pescarilor, 

Procesatorilor și Comercianților de Midii de Nisip Alb Donax Trunculus” este managerul unei 

companii care a fost membră a Asociației „BG FISH”. Cu ceva timp în urmă a fost următoarea 

situație în „BG FISH”, managerul Asociației sus-menționate a organizat o grevă în ciuda 

deciziei generale a Asociației „BG FISH” de a nu participa la astfel de evenimente. Ulterior, s-

a luat decizia de a exclude organizatorii grevei ca membri ai Asociației BG FISH, lăsându-i 

obligația de a plăti o cotizație de 2 000 BGN. Doi ani mai târziu, această cotizație nu a fost 

plătită și Asociația BG FISH a intentat un proces pentru a primi suma. Acest lucru poate fi 

important din punctul de vedere al faptului că președintele Asociației „Asociația Bulgară a 

Pescarilor, Prelucrătorilor și Comercianților de midii de nisip alb Donax Trunculus” este 

aceeași persoană și abordarea lui va fi probabil aceeași. Prin urmare, dna. Georgieva 

propune, pentru că BISAC are nevoie de noi membri, Comitetul Executiv să voteze pentru 

acceptarea cererii acestei asociații, cu condiția ca acesta să-și plătească cotizația de membru 

și să devină membru BISAC după primirea cotizației și a ratei introductive pentru anul în 

curs. 

Domnul Todor Georgiev: întreabă de ce Asociația „Asociația Bulgară a Pescarilor, 

Procesatorilor și Comercianților de Midii de Nisip Alb Donax Trunculus” nu a plătit taxa de 

intrare de 100 BGN, nu știau despre această cerință? Și de ce reprezentantul lor nu este 

prezentat la ședință? 

Dl. Yordan Gospodinov: Statutul BISAC prevede că orice companie care dorește să devină 

membru al BISAC trebuie să plătească această taxă de intrare. În cererea de aderare, care a 

fost depusă la BISAC, se precizează că asociația în cauză va respecta regulile din Actul 

constitutiv, ceea ce înseamnă că trebuie să-l fi citit. De asemenea, BISAC nu a invitat un 

reprezentant al acestei asociații la ședința Comitetului Executiv, deoarece documentele 

vorbesc elocvent despre toate și sunt legitime. 

Domnul Marian Paiu: Sunt de acord cu propunerea făcută de dna. Georgieva. 

Domnul Daniel Buhai: S-a trimis o scrisoare pentru a clarifica situația și lămuriri 

suplimentare? 

Dl. Yordan Gospodinov: Cererea de aderare la BISAC afirmă în mod explicit că aceștia sunt 

familiarizați cu Statutul și prevede că fiecare membru trebuie să respecte prevederile 

Actului Constitutiv și să respecte regulile acestuia. De asemenea, descrie condițiile de 

admitere. 

Domnul Daniel Buhai: În această situație, BISAC trebuie să demonstreze că este prietenos și 

dacă Asociația „Asociația Bulgară a Pescarilor, Procesatorilor și Comercianților de Midii de 

Nisip Alb Donax Trunculus” are obligații anterioare față de Asociația „BG FISH” trebuie să își 

asume obligația de a plăti cotizația către BISAC. Dacă nu o fac, nu trebuie să fie membri ai 

BISAC. BISAC nu este o organizație închisă, dar în cazul în care există un comportament de 

lipsă de respect față de Statutul și membrii asociației, se pot solicita garanții suplimentare 

iar la următoarea ședință a Comitetului Executiv cu respectarea tuturor acestor condiții, să 

fie acceptate. ca membri. 
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Se va supune la vot adoptarea Asociației „Asociația Bulgară a Pescarilor, Procesatorilor și 

Comercianților de midii de nisip alb Donax Trunculus” pentru un membru al Adunării 

Generale a BISAC, cu condiția ca acesta să devină membru cu drepturi depline după 

achitarea taxei de intrare. de 100 BGN și cotizația de membru pentru anul curent în valoare 

de 2128 EUR și conformitatea cu Statutul BISAC. 

Voturi DA - 9 voturi. 

 

Urmează o trecere în revistă a documentelor Asociației Identități Deltaice 

Domnul Andrian Ampleev Președinte Asociația Identități Deltaice. Esența organizației: 

asociație neguvernamentală pentru protecția mediului și protecția socială, non-profit, 

independentă, de utilitate publică înregistrată în Tulcea, România. 

Scopurile Asociației sunt: creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la 

importanța educației pentru mediu și stimularea problemelor de mediu și a dezvoltării 

comunitare durabile; trecerea la un stil de viață bazat pe reducerea poluării; protectia 

mediului; utilizarea durabilă a resurselor naturale; menținerea unui stil de viață bazat pe 

reducerea consumului de energie, reutilizare și reciclare; promovarea clădirilor durabile; 

promovarea turismului durabil care nu dăunează ariilor protejate sau afectează cultura 

locală. 

Număr de membri: 15 și tip de membri: persoane fizice - specialiști cu experiență în 

activitățile organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor publice. 

Domnul Todor Georgiev: Când a fost înregistrat ONG-ul „Identități Deltaice”? 

Domnul Andrian Ampleev: În iulie 2021. 

Domnul Todor Georgiev: Din prezentarea organizației se vede clar câte activități s-au 

desfășurat și din iulie până în prezent timpul este foarte scurt - doar 9 luni? 

Domnul Andrian Ampleev: Are multă experiență și a lucrat în mai multe ONG-uri înainte de a 

înființa ONG-ul „Identități Deltaice”. Domnul Ampleev este și un reprezentant al comunității 

lipovenești din România. 

Se supune la vot adoptarea Asociației Identități Deltaice ca membru al Adunării Generale a 

BISAC, cu condiția ca aceasta să devină membru cu drepturi depline după achitarea 

cotizației de intrare de 100 BGN și a cotizației de membru pentru anul curent de 300 EUR. 

pentru ONG-urile cu accent pe mediu și respectarea statutului BISAC. 

Voturi DA - 9 voturi. 

Punctul 8 al agendei: Recomandarea transmisă Agenției Executive pentru Pescuit și 

Acvacultură /EAFA/ Bulgaria de a începe distribuirea cotei de calcan la începutul anului a 

fost discutată, urmând exemplul omologilor săi din România, și nu așa cum se așteaptă până 

acum publicarea Regulamentul din Monitorul Oficial al CE, pentru că pierde timp prețios 

pentru pescari. Valoarea cotei este clar definită și nu se va modifica după publicarea 

Regulamentului. 

Domnul Yordan Gospodinov: Răspunsul primit de la ANPA este pur administrativ, că 

Regulamentul ar trebui publicat. O decizie luată la nivelul CE este clară și este doar o 
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chestiune de timp până să fie publicată, iar Bulgariei nu i s-a alocat încă o cotă pentru 

calcan, în timp ce, în același timp, interdicția va fi introdusă pe 15 aprilie pentru captură 

datorată. la reproducere. Regulamentul a fost publicat pe 31 ianuarie, pe 2 februarie noul 

Director EAFA a emis imediat un ordin de demarare a procedurii de alocare a cotei de 

calcan, însă procedura este lungă, legată de întocmirea listelor și de avizare. El propune ca 

această recomandare să fie trimisă din nou ANPA anul viitor. Poate că Direcția Generală 

Afaceri Maritime și Pescuit a Comisiei Europene, ar trebui să fie întrebată dacă cota stabilită 

pentru anul viitor este un motiv suficient pentru a fi alocată de la 1 ianuarie, sau dacă ar 

trebui să se aștepte publicarea regulamentului. 

Domnule Kiril Zheglev: este posibil ca regulamentul să fie emis în decembrie, astfel încât 

Agenția Executivă pentru Pescuit și Acvacultură /EAFA/ să poată distribui cota la timp, iar 

pescarii să o primească la începutul lunii ianuarie. 

Doamna Lyubov Georgieva: acest caz a fost comentat acum un an în prezența doamnei. 

Pinelopi Beleku, iar răspunsul a fost că CE a luat o decizie mult mai devreme, dar publicarea 

în Jurnalul Oficial al CE este amânată și decizia lor este un motiv suficient pentru ca statele 

membre să o pună în aplicare. 

Domnule Yordan Gospodinov: poate ar trebui să întrebăm din nou, într-o scrisoare oficială, 

dacă este posibil ca un stat membru să demareze o procedură de alocare a unei cote pentru 

calcan pe baza unei decizii a CE, fără a aștepta publicarea regulamentului. 

Urmează o discuție despre scrisoarea EAFA pentru capturarea midii albe în Bulgaria. 

Domnul Yordan Gospodinov: midia albă din Bulgaria este o resursă. Scrisoarea arată capturi 

de 50 până la 100 de tone pe barcă, ceea ce înseamnă că există o oarecare discrepanță. 

Poate că BISAC ar trebui să organizeze o întâlnire de urgență și să invite experții EAFA să 

spună câte zile de pescuit pot fi în medie pentru o barcă. 

Domnul Yordan Gospodinov: ia în considerare răspunsul Ministerului Agriculturii, 

Alimentației și Pădurilor la recomandarea BISAC de îmbunătățire a interacțiunii dintre 

pescuit și ariile marine protejate. Această recomandare abordează și problema rapanei, care 

este deja considerată de CE o resursă pentru Bulgaria și România, dar ceea ce se întâmplă cu 

bivalvele ca urmare a invaziei sale este destul de deranjant. Ceea ce observă și raportează 

pescarii nu corespunde cu cele scrise de Minister. Este o idee bună să scrieți scrisori către 

Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și către Ministerul Mediului pentru a invita 

reprezentanții BISAC la discuții și consultări pe toate subiectele legate de Marea Neagră. 

Domnul Daniel Buhai: Instituțiile din România, precum și din Bulgaria nu iau în serios 

recomandările BISAC. În acest mandat își propune să facă ascultate și implementate în 

legislație recomandările BISAC. Este bine să trimiteți scrisori de acreditare către 

administrația de stat din ambele state membre, pentru că deja s-au schimbat regimurile 

politice. 

Punctul 9 al agendei: Doamna Mihaela Mirea prezintă scrisoarea propusă de Consiliul 

Consultativ Pelagic (PELAC) CE pentru participarea Consiliilor Consultative (AC) la procesul 

de consultare CE. Scrisoarea cere ca opiniile Consiliilor Consultative în acest tip de 

consultare să li se acorde mai multă importanță. 
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Domnul Daniel Buhai: El este de părere că BISAC ar trebui să susțină scrisoarea pentru că 

întărește imaginea Consiliilor Consultative. 

Doamna Lyubov Georgieva: Susțin pe deplin textul scrisorii. 

A urmat un votul pentru a susține scrisoarea PELAC: Voturi DA - 9 voturi. 

 

Doamna Mihaela Mirea: Ea propune ca ședințele BISAC să fie înregistrate pe viitor. 

Doamna Ancuta Kazimirovich: întreabă dacă exista vreo cercetare in Bulgaria cu privire la 

marimea stocului de barbun. 

Domnul Yordan Gospodinov: Nu știu exact dacă astfel de studii au fost finalizate în Bulgaria, 

dar BISAC a primit o scrisoare de la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor cu o 

solicitare în care sunt prezentate sub formă tabelară grupele de mărime pentru pescuitul de 

surmullet în diferitele țări ale Mării Negre. Se știe că în România nu există o grupă de 

mărime anume. BISAC va sprijini cererea pescarilor de a mări grupa de mărime în Bulgaria și 

de a crește ochiurile de plasă și de a le face mai selective. 

Doamna Mihaela Mirea: Institutul Grigore Antipa din Constanța lucrează împreuna cu 

Institutul de Oceanologie din Bulgaria. Ei pot oferi informații.  

În continuare: închiderea întâlnirii.  

 

Minută realizată de Dna. Elena Peneva 

 

Secretar BISAC – Dl. Yordan Gospodinov 

 


