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Translation from English  
                                                                                                                                                                                                                                                                 

    КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ 

/КСЧМ/ 

CONSILIUL CONSULTATIV PENTRU MAREA 

NEAGRA 

An association registered in the Register  Asociatie, inregistrata in Registrul  

of Legal persons engaged in a non-profit   persoanelor juridice fara scop patrimonial 

making activity UCI 176964109   al R Bulgaria, CUI 176964109 

Domicile & Head Office:    Sediu si adresa de conducere: 

No.24-26 Ohrid St., Floor 1, Varna   Mun. Varna, str. “Ohrid” N 24-26, etaj 1 

office@blsaceu.eu     office@blsaceu.eu 

 

 

MINUTE 

A ședinței Comitetului executiv al BlSAC 

 

 Pe 21 februarie 2020, la Hotelul Astor Garden din„St. Konstantin & Elena ”, Varna, a avut 
loc o ședință a Comitetului executiv al BlSAC în conformitate cu următoarea ordine de zi: 

Punctul.1 Deschiderea ședinței, alegerea unui președinte și a unei persoane care să întocmească 
procesul verbal și numărătorul voturilor; 

Punctul.2 Informații privind taxele de membru pentru anii 2019 și 2020 plătite în contul BlSAC. 
discuţii; 

Punctul 3 Determinarea locului, datei, orei și ordinii de zi a Adunării generale a Consiliului 
consultativ pentru Marea Neagră; 

Punctul.4 Revizuirea și aprobarea raportului privind activitatea pentru anul 2019; 

Punctul.5 Revizuirea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019; 

Punctul.6 Revizuirea raportului auditorului, pregătit de compania de audit, „Audit efectiv” Ltd., 
Ivelina Balanova, companie de audit; 

Punctul.7 Rezumarea recomandărilor și răspunsurilor primite anterior; 

Punctul.8 WG pentru 2020 - propuneri făcute de membri; 

Punctul.9 Determinarea datei, locului și subiectelor pentru organizarea unei mese rotunde de 
către BlSAC; 

Punctul. 10 Diverse. 

S-a stabilit că există un cvorum și reuniunea ExCo poate fi organizată. 8 din 10 membri ai ExCom 
au fost prezenți, cei 2 absenți fiind reprezentanții Asociației pentru pescuit marin „Marea Neagră” 
și ai Asociației „Ivan Patzaichin - Mila 23”. 

Doamna Pascale Colson reprezentantă a CE, DG MARE, a participat la întâlnire ca invitată oficială. 
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În Punctul. 1 din ordinea de zi: S-a propus și s-a votat ca domnul Yordan Gospodinov să prezideze 
ședința, iar doamna Elena Peneva să ântocmească proceselul verbal. 

Voturi PENTRU - 8 voturi. 

În punctul. 2 din ordinea de zi: Sumele plătite BlSAC ca taxe de membru pentru 2019 și 2020 au 
fost prezentate într-o formă tabelară. 

Pentru 2020, reprezentantul Asociației „Prietenii Mării Negre” a promis că va plăti taxa de 
membru în prima jumătate a lunii martie. Membrii români, reprezentanți ai Asociației pentru 
pescuitul marin „Marea Neagră” au declarat, de asemenea, că își vor achita taxa de membru 
pentru 2020. 

Participanții au comentat scrisorile trimise de BlSAC către țările membre, solicitând asistență 
financiară pentru 2020 și despre faptul că nu a existat niciun răspuns din partea ministerelor din 
cele două țări. 

Dl. Florin Luchian a întrebat-o pe doamna Pascale Colson dacă CE poate cere  sau sprijini 
obținerea unui răspuns din partea țărilor membre cu privire la motivul pentru care refuză să 
acorde sprijin financiar BlSAC. 

Dna Pascale Colson: a dorit să primească copii ale scrisorilor trimise și, după o discuție cu DG 
MARE, va putea spune dacă există o opțiune pentru a trimite o solicitare/scrisoare ambelor 
ministere pe această problemă. 

La punctul. 3 din ordinea de zi: S-a propus ca Adunarea generală să se desfășoare în 
România, Constanța, pe 18 și 19 martie 2020, așa cum este stabilit în programul de acțiune al 
BlSAC pentru 2020, în conformitate cu ordinea de zi următoare: 

Deschiderea ședinței, alegerea unui președinte și a unei persoane care să realizeze 
proceselul verbal; 

Aprobarea raportului privind activitatea pentru anul 2019; 

Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019; 

Discuții cu privire la politica financiară a BlSAC; 

Determinarea subiectelor pentru masa rotundă din 2020; 

Diverse; 

Propunerea a fost supusă votului: Voturi FOR - 8 voturi. 

 

Dna Pascale Colson: Este important să se asigure traducerea simultană la aceste ședințe, 
precum și invitația reprezentanților administrației de stat și a EAFA din Bulgaria și România. De 
asemenea, ea a explicat că măsurile tehnice adoptate de CE în 2019 privind Regulamentul Politicii 
comune în domeniul pescuitului oferă țărilor membre posibilitatea de a pregăti recomandări 
comune bazate pe cercetări științifice și este recomandabil ca aceste recomandări să fie 
coordonate cu BlSAC. 

La puntcul 4 din ordinea de zi: Președintele a prezentat raportul privind activitatea 
asociației pentru anul 2019, întocmit de Secretariatul BlSAC; raportul a fost supus la vot pentru a 
fi prezentat Adunării Generale sub acest format spre aprobare. 

Voturi PENTRU - 8 voturi. 
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În conformitate cu punctul.5 și punctul 6. din ordinea de zi: doamna Ivelina Balanova a 
prezentat situațiile financiare pentru anul 2019 la ședința ExCom BlSAC. La întâlnire a participat 
domnul Yuliyan Gotsev, care a pregătit raportul auditorului pentru Asociație pentru anul 2019. 
Finanțarea primită de la DG MARE pentru anul 2019 s-a ridicat la 157 000 EUR, adică cu 6100 
EURO sau cu 3% mai puțin decât finanțarea pentru 2018. cea mai mare reducere a costurilor este 
în capitolul pentru întâlniri și organizarea de întâlniri. Pentru anul 2019, BlSAC nu a utilizat suma 
primită și trebuie să fie rambursate 10 552 EURO. 

S-a supus votului dacă situațiile financiare trebuie prezentate Adunării generale sub 
această formă: Voturi PENTRU - 8 voturi. 

 

La punctul 7 din ordinea de zi: doamna Mihaela Candea-Mirea a prezentat o imagine de 
ansamblu a recomandărilor trimise în 2019 de către BlSAC și răspunsurilor primite. Anul trecut, 
BlSAC a trimis șase recomandări statelor membre și DG MARE, precum și o scrisoare cu privire la 
statutul privind bărcile auxiliare din România. Recomandările emise sunt disponibile pe site-ul 
BlSAC. 

 În ceea ce privește scrisoarea cu privire la bărcile auxiliare, doamna Pascale Coslon a 
comentat că ar trebui trimisă și Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA). De 
asemenea, a prezentat poziția DG MARE cu privire la alte aspecte: 

- Cu privire la cotele crescute de calcan din Bulgaria și România - aceasta s-a întâmplat ca 
urmare a eforturilor depuse din partea sectorului; 

- Va fi introdusă o schemă de certificare a capturilor de calcan, care este proiectul pilot al 
GFCM; 

- În ceea ce privește rapana - rezultatele cercetărilor științifice sunt așteptate, iar pentru 
2020 accentul va fi pus pe misiuni de management și control; 

- În perioada 5-6 octombrie, în Georgia, va avea loc o conferință a Mării Negre și o revizuire 
a declarației ministeriale de la Sofia, de aceea este recomandabil ca BlSAC să trimită un 
reprezentant; 

La punctul 8 din ordinea de zi: S-a stabilit ca datele întâlnirilor grupurilor de lucru 3 și 4 
c planificate inițial - 14 și 15 mai - să fie transferate în 9 și 10 iunie, deoarece acestea coincid cu 
Ziua  Maritimă Europeană și reuniunea GFCM din Cipru. 

În ceea ce privește membrii BlSAC care doresc să participe la aceste grupuri de lucru, 
secretariatul va trimite formulare în care pot bifa ședințele care le interesează. Formularele 
trebuie completate până la 6 martie 2020. Conform bugetului asociației pentru 2020, pot fi 
acoperite costurile pentru 10 participanți la un grup de lucru. 

 

La punctul 9 din ordinea de zi: au fost discutate data mesei rotunde și subiectele care 
trebuie abordate. 

S-a stabilit că masa rotundă ar trebui să fie organizată în Bulgaria pe 17 septembrie 2020, 
iar grupul de lucru 5 la BlSAC ar trebui să fie reprogramat din 29 septembrie - 18 septembrie în 
Bulgaria, imediat după masa rotundă. 

La punctul 10 Diverse: S-a discutat scrisoarea trimisă de toate consiliile consultative 
către DG MARE cu o cerere de plată inițială la începutul anului, la suma de 80% din subvenția 
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aprobată. Astfel, un singur raport final către DG MARE va trebui să fie pregătit, fără un raport 
intermediar. 

Dl Kanariev a explicat metoda prin care sunt determinate și anunțate zonele NATURA 
2000 în Bulgaria și a adăugat că până în prezent nu există un sistem de monitorizare și 
management pentru aceste zone. Există o lege veche, în conformitate cu care nu este permisă 
nicio activitate umană în zonele din NATURA 2000. Până în mai 2020, zonele de habitat vor fi 
anunțate. Bulgaria este singura țară din UE care anunță zonele menționate sub formă de 
interdicții. Aceste decizii ar trebui luate pe baza datelor reale din cercetările efectuate. 

 

 

Întrucât nu existau alte subiecte pe ordinea de zi, reuniunea a fost încheiată. 

Procesul verbal pregătit de: doamna Elena Peneva 

Președinte BlSAC - Dr. Yordan Gospodinov 


