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Minatută 

Adunarea generală a BlSAC, 

Ținută pe 13 și 14 noiembrie 2019 

În zilele de 13 și 14 noiembrie 2019, la Varna, hotelul Roslin-Dimyat, a fost convocată o 
adunare generală a BlSAC, în conformitate cu următoarea ordine de zi: 

13.11.2019 /Miercuri/ 

Punctul.1  Înregistrare; 

Punctul.2 Deschiderea ședinței, alegerea conducătorului ședinței, numărătorul  voturilor și 
redactorul procesului-verbal;   

Punctul.3 Prezentare oficiali și invitați, mulțumiri; 

Punctul. 4 Oportunități de finanțare din Fondul European pentru Pescuit 2021-2027 (invitat - 
Lector Stoyan Kotov, director al Direcției „Afaceri maritime și pescuit” - Ministerul Agriculturii 
Alimentelor și Pădurilor, Bulgaria);   

 Pauză de cafea; 

Punctul.5  Adoptarea Programului de lucru BlSAC pentru 2020.  

Punctul.6 Discutarea subiectelor pentru grupurile de lucru în 2020.   

Punctul.7 Altele; 

14.11.2019 /Joi/ 

Punctul.1  Deschiderea ședinței; 

Punctul.2 Admiterea de noi membri / excluderea membrilor BlSAC. 

Punctul.3 Adoptarea bugetului BlSAC pentru 2020;  

Punctul. 4  Determinarea cuantumului de cotizații al membrilor  BLSAC pentru 2020; 

Punctul. 5 Alegerea unui auditor înregistrat; 
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Punctul. 6  Altele; 

În data de 13 noiembrie, după ce au fost examinate documentele și împuternicirile depuse 
din partea membrilor Adunării Generale a BlSAC, s-a stabilit că există un cvorum și se poate organiza 
Adunarea Generală. 10 din cei 13 membri ai Adunării Generale au fost prezenți. Toți membrii au fost 
anunțați în mod corespunzător cu privire la ședință. Absenți: reprezentanți ai Asociației 
comercianților de produse pescărești Tomis, Asociația pentru pescuit marin „Marea Neagră” și 
Asociația „Prietenii Mării Negre”. 

La Punctul 2 din Agendă:    S-a propus și s-a supus votului ca președintele BlSAC, domnul 
Yordan Gospodinov, să prezide reuniunea, iar doamna Elena Peneva să țină procesul-verbal, dna 
Mihaela Candea-Mirea să fie responsabilă cu numărarea voturilor. 

Voturi PENTRU – 10 voturi.   

La Punctul 3 din Agendă: Au fost prezentați oficialii și invitații la întâlnire: doamna Pascale 
Colson - coordonator al consiliilor consultative la DG MARE; Domnul Stoyan Kotov - director al 
Departamentului Maritim și Pescuit la MAFF; Conf. Prof. Galin Nikolov - director general al EAFA; 
Domnul Konstantin Petrov - EAFA, Burgas; Conf. Prof. Dr. Elitsa Petrova-Pavlova - director al 
Institutului de resurse piscicole, Varna. 

La Punctul 4 din Agendă: Domnul Stoyan Kotov a prezentat „Oportunități de finanțare în 
următoarea perioadă de programare prin EMFF 2021-2027”.   

Au urmat discuții și comentarii: 

Dl. Yordan Gospodinov: Poate BlSAC să fie beneficiar al EMFF în noua perioadă de 
programare? 

Dl Stoyan Kotov: Nu există obstacole din partea autorităților în ceea ce privește participarea 
BlSAC în calitatea sa de persoană juridică fără scop lucrativ și la aplicarea sa pentru așa-numitele 
„măsuri soft”. Întrebarea este ce proiecte are în vedere BlSAC ca beneficiar, probabil în domeniul 
îmbunătățirii competențelor și cunoștințelor sale despre Marea Neagră? 

Dna Pascale Colson: Proiectul programului este deja dezvoltat, dar încă nu au fost luate 
decizii finale. Pentru noua perioadă de programare, CE dorește să-și simplifice instrumentele și 
mecanismele. BlSAC poate fi invitat să ia parte la programul grupurilor de lucru ale programului. 

Dna Mihaela Candea-Mirea: În această perioadă de programare, există o prioritate axată pe 
colectarea deșeurilor marine, și cine poate fi beneficiar al acesteia? 

Dl Stoyan Kotov: La Prioritatea 1: „Încurajarea și promovarea pescuitului durabil și protecția 
resurselor biologice marine”, există o astfel de oportunitate, dar până în prezent nu au fost 
demarate măsuri și nu s-au dezvoltat astfel de proiecte. 

De asemenea, a fost discutată creșterea cotei de calcan pentru Bulgaria și România la 75 t 
pentru fiecare țară. Dl. Galin Nikolov a explicat că această creștere a fost rezultatul eforturilor 
comune ale oamenilor de știință, ale administrației și ale pescuitului. Există alte evoluții noi, și 
anume, începerea unor noi studii asupra peștilor importanți din punct de vedere comercial și, în 
acest scop, vor fi evaluate stocurile disponibile. Speciile cercetate vor fi stavridul, barbunul si 
rechinul. La cea de-a 43-a sesiune a GFCM de la Atena, a fost discutat un plan de refacere a 
stocurilor de rechin de la Marea Neagră. Ulterior, termenul „plan de refacere” a fost eliminat, dar 
este urgent și vital ca cercetările care vizează evaluarea stocurilor să fie efectuate. 
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Dna Elitsa Petrova: În legătură cu creșterea cotei de calcan, care va fi menținută timp de 3 
ani, comunitatea științifică își va concentra eforturile pe determinarea masei referențiale de calcan. 
În ceea ce privește stavridul, barbunulși rechinul, IFR a primit date despre capturile secundare / 
capturile incidentale / ale acestor specii în timpul pescuitului de calcan, dar datele sunt insuficiente, 
astfel încât stocurile lor ar trebui să fie cercetate. 

La Punctul 5 din Agendă: Secretariatul BlSAC a prezentat o propunere pentru programul de 
lucru pentru 2020. Textul programului a fost discutat. Dna Pascale Colson a recomandat ca 
reuniunile GFCM și datele pentru conferințele de la Marea Neagră să fie adăugate pe lista întâlnirilor 
programate pentru 2020. Ar fi o idee bună dacă BlSAC și-ar trimite propunerile înaintea reuniunilor 
GFCM, astfel încât aceste propuneri sa fie incluse în subiectele de discuție. De asemenea, este de 
așteptat să existe mai mulți participanți la reuniunile consiliilor consultative - se recomandă ca 
președintele și secretarul general să participe la aceste ședințe. 

Domnul Daniel Buhai: În viitor, dacă reprezentanții Secretariatului BlSAC nu pot participa la o 
ședință, ar trebui să informeze prompt membrii BlSAC, astfel încât unii dintre ei să poată participa. 

Domnul Marian Paiu: a propus să se adauge un alt subiect la subiectele pentru grupul de 
lucru 3 al programului de lucru - Descriptorul 1, care se referă la biodiversitate. 

Programul de lucru pentru 2020 a fost supus votului. 

Voturi PENTRU – 10 voturi.   

La Punctul 6 din Agendă:  Doamna Mihaela Candea-Mirea: recomandarea DG MARE este ca 
subiectul grupurilor de lucru să fie mai specific, iar acestea să fie propuse de către membrii Adunării 
Generale. Secretariatul a propus subiecte pentru 2020, dar dacă unii dintre membri doresc ca alte 
subiecte să fie discutate, ar trebui să-și trimită propunerile prin e-mail. 

Dl Dimitar Kanariev: a propus ca BlSAC să organizeze o întâlnire cu dezvoltatorul proiectului, 
în legătură cu dezvoltatorul desemnat al unui proiect al Ministerului Mediului și Apelor din Republica 
Bulgaria, pentru realizarea „Cercetării și cartografierii distribuției a tipurilor de habitate, habitatelor 
speciilor și populațiilor acestora și determinarea stării de protecție a mediului în zonele marine din 
Bulgaria ''. 

La Punctul 7 din Agendă: Domnul Daniel Buhai a prezentat un raport privind participarea sa 
la o reuniune a Agenției Europene pentru controlul pescuitului, care a avut loc pe 21 septembrie 
2019 la Vigo, Spania. 

Doamna Minaela Candea-Mirea a făcut o prezentare cu privire la participarea la întâlniri din 
partea BlSAC. S-a discutat și despre numărul de recomandări trimise de BlSAC către DG MARE. Dna 
Pascale Colson a explicat că în primii ani de funcționare a consiliilor consultative a existat un număr 
mai mare de recomandări, deoarece au existat mai multe probleme. Scopul recomandării este de a 
informa și de a oferi soluții concrete unei probleme dintr-o regiune. Numărul de recomandări nu 
este important; ceea ce este important este conținutul și relevanța lor. 

Apoi, a fost discutată solicitarea Asociației „Ivan-Patsaikin-Mila23” pentru reducerea taxei de 
membru pentru asociație, de la 1800 euro la 300 euro, pe motiv că se încadrează în categoria 
„Asociații ale altor părți interesate, care nu sunt angajate în pescuitul comercial, . 

Dna Pascale Colson a comentat: Pentru a funcționa bine, este normal ca BlSAC să primească 
sprijin din partea țărilor membre și este important ca raportul 60/40 din Comitetul Executiv să fie 
menținut. 
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Propunerea ca taxa de membru pentru Asociația „Ivan-Patsaikin-Mila23” să fie scăzută la 
300 de euro a fost supusă votului: 

Voturi PENTRU – 9 voturi. , abțineri – 1 vot ( Kiril Zheglev, Association MENA). 

A urmat încheierea Adunării Generale din 13 noiembrie 2019. 

 

Adunare generală din 14 noiembrie 2019 

 

La Punctul 1 din Agendă: În a doua zi, Adunarea Generală a fost convocată- a existat un 
cvorum, deoarece 9 din cei 13 membri au participat. 

La Punctul 2 din Agendă: Nu au fost primite cereri de membru și niciun membru nu trebuie 
exclus. 

La Punctul 3 din Agendă: Secretariatul a prezentat proiectul de buget pentru 2020; atunci 
când este aprobat, acesta va fi trimis la DG MARE și discutat acolo. 

Proiectul de buget a fost supus votului spre aprobare. 

Voturi PENTRU – 9 voturi.   

La Punctul 4 din Agendă. Au urmat discuții cu privire la taxa de membru pentru 2020. S-a 
comentat dacă taxa de membru pentru organizațiile de mediu ar trebui să crească de la 300 de euro 
la 400 de euro. 

Propunerea privind valoarea cotizației pentru asociațiile altor părți interesate, care nu sunt 
implicate în pescuitul comercial, să rămănă la 300 de euro și să fie plătită până la 6 decembrie 2019, 
a fost supusă votului. 

Voturi PENTRU – 9 voturi.   

Valoarea taxei de membru pentru asociațiile care desfășoară activități de pescuit comercial a 
fost stabilită la 2170 euro pentru 2020. S-a discutat dacă ar trebui să fie aceeași pentru cele 9 
organizații sau dacă ar trebui să fie împărțită la 50% de o țară, cu taxa pentru fiecare țară - Bulgaria și 
România - ar trebui să fie altfel - 1951 euro pentru organizațiile bulgare și 2439 pentru cele 
românești. 

Dl. Florin Luchian a propus să se solicite asistență din partea statelor membre, deoarece taxa 
de membru, este prea mare. 

Domnul Yordan Gospodinov: Până în prezent, în fiecare an, BlSAC a trimis scrisori guvernului 
și MAFF Bulgariei cu cereri de sprijin financiar, dar nu a primit niciodată răspunsuri. 

Doamna Mihaela Candea-Mirea: Este normal ca toți membrii să aibă drepturi și obligații 
egale, așa cum este prevăzut în statut. Întrucât fiecare membru are dreptul la un vot în Adunarea 
generală, atunci taxele de membru să fie împărțite în mod egal între asociații. 

Propunerea potrivit căreia taxa de membru pentru 2020 ar trebui să fie de 2170 de euro 
pentru toate asociațiile implicate în pescuitul comercial și ca 50% din aceasta (1085 euro) să fie 
plătită până la 6 decembrie 2019 și ca fiecare membru să semneze un angajament de plată: să 
plătească soldul până la sfârșitul lunii martie 2020, a fost supus votului. 
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Voturi PENTRU – 9 voturi.   

La Punctul 5 din Agendă: Doamna Ivelina Balanova, contabilă pentru BlSAC, a prezentat o 
ofertă a companiei de audit „Audit eficient” EOOD pentru a efectua auditul BlSAC pentru anul 2019. 

Având în vedere faptul că compania de audit menționată a auditat asociația în anii trecuți și 
că nu au fost prezentate alte oferte de către membri, propunerea ca firma „Audit eficient” EOOD să 
efectueze auditul și să pregătească raportul privind cheltuielile din acordul de finanțare operațională 
al BlSAC pentru anul 2019, a fost supus votului.   

Voturi PENTRU – 9 voturi.   

 

Întrucât nu existau alte puncte pe ordinea de zi, Adunarea generală a fost declarată închisă. 

 

Procesul-verbal a fost ținut și pregătit de: doamna Elena Peneva 

 

Președinte BlSAC: Dr. Yordan Gospodinov 

 

 

 


