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Minuta

Ședinței Comitetului Executiv al BlSAC
/02.10.2020/
Pe 2 octombrie la Varna, hotelul Astor Garden. Sf. Constantin și Elena, începând cu ora 10.30, a avut
loc o ședință a Comitetului Executiv al BlSAC cu următoarea ordine de zi:
Agenda
1. Deschiderea ședinței de către președintele BlSAC, alegerea unui moderator al ședinței,
procesul-verbal și numărătorul voturilor.
2. Determinarea locului, datei, orei și ordinii de zi pentru Adunarea Generală a BLSAC;
3. Propuneri pentru reuniuni în 2021. Subiecte pentru grupurile de lucru;
4. Prezentarea proiectului de buget pentru 2021;
5. Propuneri și comentarii pentru programul de lucru pentru 2021;
6. Discuții privind starea financiară a BlSAC. Taxă de membru plătită pentru 2020;
7. Reguli procedurale ale discuțiilor BlSAC, modificări - bune practici de la alte AC;
8. Altele;

În plus față de membrii BlSAC, doamna Pascale Colson, reprezentant al Comisiei Europene din
cadrul DG MARE, a participat la întâlnire prin link video.
Punctul 1 al ordinii de zi: Ședința a fost deschisă de președintele BlSAC Dr. Yordan Gospodinov. A
existat un cvorum. Șapte din zece membri ai Comitetului Executiv au fost prezenți. Domnul Yordan
Gospodinov a fost propus ca moderator al ședinței, iar dna Elena Peneva ca raportor și numărător al
voturilor.
Propunerea a fost supusă la vot: Votat PENTRU - 7 voturi.
La punctul 2 de pe ordinea de zi: S-a propus ca Adunarea Generală a BlSAC să se desfășoare în
România, Constanța, în 11 și 12 noiembrie, dar dacă aceste date să coincidă cu ședința consiliilor
consultative programată la începutul lunii noiembrie, datele vor fi sunt schimbate în 3 și 4.11.2020.
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Agenda viitoarei Adunări Generale:

1. Deschiderea unei întâlniri
2. Adoptarea programului de lucru al BlSAC pentru 2021;
3. Adoptarea bugetului BlSAC pentru 2021;
4. Determinarea cuantumului taxei de membru către BlSAC pentru 2021;
5. Selectarea unui auditor înregistrat;
6. Admiterea / demiterea membrilor BlSAC;
7. Adoptarea de noi reguli procedurale;
8.

Alții.

Propunerea a fost supusă la vot: Votat PENTRU - 7 voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi: Pentru 2021, BlSAC intenționează să realizeze patru grupuri de lucru
(WG) și două focus grupuri (FG) cu următoarele subiecte considerate:
• WG 1 - Acvacultură în Marea Neagră - noi oportunități;
• WG 2 - Propunere pentru planuri de gestionare a pescuitului în cadrul rețelei de zone marine
protejate NATURA 2000 - monitorizare din 2020;
• WG 3 - Pescuit recreativ - format legal, impacturi, interacțiuni;
• WG4 - Valoarea socio-economică a pescuitului în Marea Neagră.
• FG 1 - Pescuitul Rapanei - date științifice, valoarea resurselor din Marea Neagră, analiza
comparativă a diferitelor puncte de vedere;
• FG 2 - Deșeuri marine - cartografiere, acțiuni comune pentru România și Bulgaria.
În grupurile de lucru din 2021, sunt stabilite subiecte mai generale, în timp ce focus grupurile se
vor ocupa de probleme mai specifice. Prin aceasta se dorește a se orienta activitatea BlSAC către
rezultate mai bune și recomandări mai precise.
Domnul Marian Paiu sugerează adăugarea unui alt grup de discuții pentru a aborda subiectul:
pescuitul marin și pandemia Covid - activități și nevoi.
În Bulgaria, pescarii și companiile de prelucrare primesc deja ajutor de stat pentru a face față crizei
Covid. Până în prezent, statul român a acordat un astfel de ajutor doar sectorului acvaculturii, iar
pescuitul marin rămâne neglijat.
Grupurile de lucru și focus grupurile propuse sunt supuse votului: votat PENTRU - 7 voturi.
La punctul 4 de pe ordinea de zi: Dna. Mihaela Mirea a prezentat bugetul pregătit de Secretariatul
BlSAC, care pentru 2021 se ridică la un total de 177.050 EUR. Acest lucru înseamnă că veniturile din
taxele de membru pentru 2021 ar trebui să se ridice la 17.705 EUR.
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Comentarii: Dl. Danko Penev: Cuantumul taxelor de membru este prea mare pentru asociațiile de
pescari, precum și pentru asociațiile de pescari la scară mică. Luați în considerare o sumă mai mică a
taxelor de membru, care este posibilă dacă statele membre sprijină BlSAC.
Proiectul de buget prezentat a fost supus la vot: Votat PENTRU - 7 voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi: a fost prezentat un proiect al Programului de lucru al BlSAC pentru
2021, care a fost supus la vot: Votat PENTRU - 7 voturi.
La punctul 6 de pe ordinea de zi: Dna. Ivelina Balanova a prezentat starea financiară a BlSAC în
acest moment. Taxa de membru colectată până acum se ridică la 12.534 EUR, iar două dintre
organizații nu și-au achitat integral sumele datorate:
Asociația Prietenii Mării Negre;
Asociația Comercianților Pescari - Tomis.
Reprezentanții Asociației Comercianților de Produse Pescărești - Tomis, nu au participat la
ședințele BlSAC în 2019 și 2020, nu există niciun răspuns la e-mailurile trimise acestora. Ar trebui
expulzați din viitoarea Adunare Generală.
ONG-ul Mare Nostrum va dona 1.000 EUR BlSAC pentru organizarea și organizarea viitoarei mese
rotunde, planificată pentru noiembrie - înainte de Adunarea Generală (GA).
La punctul 7 de pe ordinea de zi: comentarii ale membrilor BlSAC și dezbateri cu privire la ce
sancțiuni ar trebui impuse asociațiilor care nu își plătesc cotizația de membru sau o plătesc parțial.
Dna. Mihaela Mirea a sugerat ca membrilor neplătitori să nu le fie plătită diurna, ci BlSAC să preia
cheltuielile de cazare și călătorie, astfel încât să ofere posibilitatea reprezentanților lor dispuși să vină
la întâlniri. O altă opțiune propusă este o distribuție proporțională a costurilor în funcție de procentul
la care se plătește taxa de membru - cine nu a plătit nimic - nu primește diurne și cine a plătit ½ din
taxa de membru primește ½ din suma pentru diurne .
Urmează comentarii cu privire la modul în care aceste sancțiuni ar afecta munca BlSAC și dacă
membrii reuniunilor vor veni dacă știu că nu vor primi diurna.
S-a decis ca membrii Comitetului executiv să ia în considerare propunerile de adăugare la regulile
procedurale ale BlSAC și să le prezinte Adunării Generale.
La punctul 8 de pe ordinea de zi: dl. Dragos Buhai a comentat că ajutorul acordat de statul român
pentru a face față pandemiei Covid s-a îndreptat doar către sectorul acvaculturii, iar pentru sectorul
pescuitului nu s-a acordat până acum nicio compensație monetară. Nu au existat discuții directe cu
asociațiile, doar prin intermediul site-ului ministerului.

Ședința se închide.

Minută realizată de Dna. Elena Peneva

Președinte al BlSAC: Dr. Yordan Gospodinov
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