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Minuta 

De la o întâlnire a 

Comitetul executiv al BlSAC 

25 februarie 2021 

 

La 25 februarie 2021 în Bulgaria, Stara Zagora, la hotelul Calista s-au reunit membrii 

BlSAC din partea bulgară și în Tulcea, membrii BlSAC din partea română și prin link video între 

cele două grupuri au avut loc o întâlnire a Comitetului Executiv al BlSAC cu următoarea 

agendă: 

Punctul 1 Deschiderea ședinței, alegerea unui moderator al ședinței, numărător de 

voturi; 

Punctul 2 Informații privind taxele de membru plătite în contul BlSAC pentru 2020 și 

2021. Discuții. 

Punctul 3 Stabilirea locului, datei, orei și ordinii de zi pentru organizarea unei Adunări 

generale a Consiliului consultativ pentru Marea Neagră; 

Punctul 4 Revizuirea și aprobarea raportului de activitate pentru 2020; 

Punctul 5 Revizuirea și aprobarea raportului financiar pentru 2020; 

Punctul 6 Prezentarea raportului de audit - Ivelina Balanova, auditor - Petya 

Zhelezarska; 

Punctul 7 Rezumatul recomandărilor anterioare ale BlSAC și răspunsurile primite; 

Punctul 8 Grupuri de lucru pentru 2021 - numirea liderilor; 

Punctul 9 Diverse. 
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La ședință a participat prin videoconferința: doamna Pascale Colson din DG MARE, 

doamna Petya Zhelezarska - auditor al BlSAC pentru 2020. 

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 redactor al procesului-verbal. 

Propunerea a fost supusă la vot: Vot PENTRU - 7 voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi: a fost luată în considerare taxa de membru plătită către 

BlSAC în 2020 și 2021. S-au primit 6436,38 EUR din cotizațiile de membru, suma totală de 

plătit fiind de 17 727 EUR. 

Dl Todor Georgiev: Scrisoarea de la CE a fost o mare surpriză pentru toată lumea, în 

care se spune că plata către consiliile consultative va fi făcută doar la jumătatea anului. 

Aceasta înseamnă că toate cheltuielile membrilor BlSAC pentru participarea lor la ședințe 

trebuie să fie suportate de aceștia. 

Dna Pascale Colson a explicat că acest lucru se datorează faptului că doar la sfârșitul 

lunii decembrie 2020 a fost semnat acordul dintre Consiliu și Parlamentul Europei. În ceea ce 

privește BlSAC, toate costurile de la începutul anului 2021 sunt considerate eligibile, chiar 

dacă nu a fost încă semnat niciun contract între BlSAC și DG Afaceri maritime și pescuit ale CE. 

Dl Yordan Gospodinov: Secretariatul va minimiza ședințele până la primirea finanțării. 

Unele întâlniri vor avea loc online, astfel încât să nu existe costuri pentru acestea. Și pentru 

reuniunile din februarie, membrii vor primi indemnizațiile zilnice și de călătorie după ce vor 

primi finanțare din partea CE. 

Dna Pascale Colson a explicat că următoarea perioadă de programare va fi de 7 ani și 

această urgență va fi doar pentru 2021. În anii următori, această situație nu va fi repetată. 

La punctul 3 al ordinii de zi: în legătură cu întârzierea efectuării plății de către CE, BlSAC 

amână organizarea Adunării Generale de raportare anuală pentru luna septembrie. Datele 

discutate sunt 7, 8 sau 9 septembrie, iar locul este fie orașul Varna, fie orașul Constanța. 

Următoarea ordine de zi a fost propusă pentru Adunarea Generală: 

1. Deschiderea ședinței, numirea unui moderator al ședinței, alegerea unui raportor și 

a unui numărător al voturilor; 

2. Adoptarea raportului de activitate pentru 2020; 

3. Adoptarea raportului financiar anual al Asociației pentru 2020. 

4. Discuții privind starea financiară a BlSAC. 

5. Implementarea continuă a programului de lucru. 

6. Diverse; 

Această propunere a fost supusă la vot: Votat - PENTRU - 7 voturi. 
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La punctul 4 de pe ordinea de zi: domnul Yordan Gospodinov a prezentat raportul 

privind activitățile Asociației pentru 2020, pregătit de secretariat. 

S-a votat pentru prezentarea acestui raport Adunării Generale spre adoptare: 

Vot PENTRU - 7 voturi. 

La punctul 5 de pe ordinea de zi: doamna Ivelina Balanova a prezentat raportul 

financiar al Asociației pentru 2020, iar BlSAC ar trebui să ramburseze CE suma de 6097,68 

EUR. 

Raportul financiar a fost supus la vot pentru a fi prezentat Adunării Generale spre 

adoptare: Votat PENTRU - 7 voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi: doamna Petya Zhelezarska și-a prezentat concluziile după 

audit pentru 2020. Pentru toate cheltuielile efectuate pentru punctele din buget există 

documente justificative. Cheltuielile efectuate sunt mai mici decât în anul precedent. Pentru 

2020, BlSAC a primit de la CE - 146.582 EUR, a cheltuit 156.094 EUR, iar veniturile din taxele 

de membru sunt suficiente pentru a acoperi deductibila de 10% din suma primită. Toate 

costurile corespund bugetului, doar cheltuielile pentru materiale publicitare și software 

depășesc sumele prestabilite: în coloana C2.1 - cu 46,14 euro și în coloana D2.2 - cu 64,86 

euro. 

În concluzie: pentru 2020, BlSAC va rambursa CE suma de 6097,68 EUR. 

La punctul 7 de pe ordinea de zi: Dna Mihaela Candea-Mirea a făcut o prezentare 

generală a activităților BlSAC pentru anul trecut. A prezentat scrisorile și recomandările 

oficiale trimise, precum și răspunsurile primite. 

Dna Pascale Colson: CE știe că secretarul de stat al României a promis statului român 

să sprijine financiar BlSAC pentru 2021 și întreabă dacă există un răspuns din partea Bulgariei 

cu privire la această problemă. 

Dl Yordan Gospodinov: Scrisoarea din partea CE este disponibilă conf. Univ. Prof. Galin 

Nikolov - Director executiv al ANAF, a promis să se întâlnească cu ministrul MAFWE, dar BlSAC 

nu are informații dacă s-a întâmplat acest lucru. ANAF este un organism secundar și nu poate 

decide asupra acestui sprijin financiar. 

La punctul 8 din ordinea de zi: Următoarea este stabilirea președinților grupurilor de 

lucru pentru 2021: 

GT 2- Măsuri tehnice - Domnul Kiril Zheglev 

GT 3 - Acvacultură - Dna Mihaela Candea-Mirea 

GT 4 - Zone marine protejate în cadrul NATURA 2000 - NABCH și domnul Marian Paiu 

GT 5 - Pescuit recreativ - doamna Dimitrina Kostova 

GT 6 - Aspecte socio-economice - Domnul Yordan Gospodinov 
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Focus grup: 

FG 2 - Pescuit la rechin - Domnul Yordan Gospodinov 

FG 3 - Pescuit Rapana - Domnul Danko Penev 

FG 4 - Deșeuri marine - Dna Mihaela Candea-Mirea 

La punctul 9 de pe ordinea de zi: domnul Sidor Dragoș Buhai, a precizat că domnul 

Buhai Daniel dorește să demisioneze din rolul de reprezentant al BlSAC în Consiliul de 

administrație al EFCA. 

Propunerile pentru înlocuitorul său sunt - domnul Plamen Kamburov de la Asociația 

Pescuitului la Scară Mică „Sf. Nicolae”, sau doamna Mihaela Candea-Mirea de la ONG-ul 

„MARE NOSTRUM”. Problema a rămas de rezolvat în următoarea ședință a BlSAC. 

Ședința se închide. 

Raportul a fost pregătit de doamna Elena Peneva 

 

Președinte al BlSAC - Dr. Yordan Gospodinov 


