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Întâlnirii Adunării Generale a BlSAC - Noiembrie 3 și 4, 2020.
În zilele de 3 și 4 noiembrie 2020, a avut loc o reuniune a membrilor Adunării Generale (GA) ale
BlSAC prin link video cu următoarea ordine de zi:

Pe 3 noiembrie 2020, ședința Adunării Generale nu a putut avea loc fizic, la Constanța, România, așa
cum era planificat, din cauza măsurilor anti-epidemice impuse statului român pe 2 noiembrie 2020 și
a restricției de intrare a străinilor țară. Întâlnirea a avut loc prin link video, iar secretariatul părții
bulgare și doi dintre membrii Adunării Generale s-au întâlnit în biroul Camerei de Comerț și Industrie
din Varna. După verificarea participanților prin link video, s-a constatat că există cvorum și că
reuniunea Adunării Generale poate avea loc. Au fost prezenți 9 din 13 membri ai Adunării Generale,
toți fiind informați în mod regulat despre întâlnire. Nu există reprezentanți ai Asociației Comercianților
de Produse Piscicole Tomis, România, ai Asociației de pescuit „Marea Neagră” din România, un
reprezentant al Asociației „Ivan Patzaichin - Mila 23” din România și un reprezentant al Asociației
Pescuitului Maritim Tomis, România.
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Reprezentanții DG Afaceri Maritime și Pescuit al CE, doamna Pascale Colson și doamna Camille
Gallouze s-au alăturat prin intermediul unui link video în timpul ședinței. La ședință a participat și
domnul Gabriel Popescu de la ANPA, Constanța.
La punctul 1 al ordinii de zi: Se votează ca ședința să fie prezidată de președintele BlSAC dl Yordan
Gospodinov, liderul procesului-verbal - doamna Elena Peneva, numărătorul de voturi - dna Mihaela
Candea-Mirea.
Vot: PENTRU - 8 voturi.
La punctul 2 de pe ordinea de zi: au fost prezentați oficialii și invitații la ședință. Dl Gabriel Popescu șia exprimat cuvintele de bun venit și a anunțat că dl Stefan Gheorghe - secretar de stat al Ministerului
Agriculturii din România dorește să se alăture reuniunii Adunării Generale a BlSAC din 4 noiembrie.
La punctul 3 de pe ordinea de zi: Președintele Asociației a prezentat cele două scrisori trimise de DG
Afaceri Maritime și Pescuit al CE directorilor ANAF, Bulgariei și ANPA România, cu o cerere de a oferi
asistență financiară BlSAC.
Domnul Yordan Gospodinov a explicat că în timpul întâlnirii sale cu domnul Galin Nikolov - director
executiv al ANAF, Burgas, el a confirmat primirea scrisorii pentru partea bulgară. BlSAC nu are
informații dacă această scrisoare a devenit disponibilă doamnei Desislava Taneva - ministrul
agriculturii.
Dl Gabriel Popescu: ANPA, România este atașată Ministerului Agriculturii și în prezent agenția nu are
sume în buget pentru a plăti contribuții la organizații internaționale, dar Ministerul din România este
la curent cu scrisoarea din partea CE. Popescu a comentat, de asemenea, problema ajutorului pentru
sectorul pescuitului din România în legătură cu pandemia COVID. Țara a început o procedură de
alocare a fondurilor din FEPAM 2014-2020 pentru a putea furniza sume care să ajute pescarii. Suma
propusă valorează în total 3,3 milioane de euro. Al treilea subiect despre care a vorbit dl Popescu a
fost că ANPA România dezvoltă măsuri pentru înființarea unui port de pescuit în Midia Navodari, care
să aibă facilități pentru colectarea și tratarea deșeurilor marine. În cele din urmă, dl Popescu a
exprimat dorința ANPA, România, ca mai multe organizații din partea română să participe la BlSAC,
astfel încât să existe egalitate de participanți de ambele părți și o reprezentare mai mare a sectorului
pescuitului.

Domnul Yordan Gospodinov: Amintiți-i domnului Popescu că apartenența la BlSAC este voluntară.
Statutul Asociației, care este, de asemenea, încărcat pe site-ul web al BlSAC, precizează în mod clar
condițiile în care sunt admiși noii membri. În BlSAC, fiecare organizație are dreptul la un vot, oricât de
mare ar fi asociația.
Domnul Vasil Raichinov: 25 de mici pescari sunt membri ai Asociației Prietenii Mării Negre. Asociația
lor se confruntă cu dificultăți financiare în acest an, nu pot plăti taxa de membru de 300 de euro și
solicită Adunării Generale să îi elibereze de această obligație pentru 2020. Asociația lor este activă și
participă la ședințele BlSAC.
Dl Yordan Gospodinov: Asociația Prietenii Mării Negre s-a identificat ca fiind un ONG de mediu cu o
taxă de membru de 300 de euro. Dacă sunt definiți ca o asociație de pescari la scară mică, taxa de
membru ar trebui să fie de 2.100 de euro. Cu toate acestea, această problemă poate fi abordată la
punctul Altul, deoarece punctul 3 al ordinii de zi este în curs de discuție.
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Dna Dimitrina Kostova: nu este de acord cu cererea dlui Raichinov, deoarece organizația sa care
reprezintă SSF a plătit 2.000 de euro cotizație pentru 2020. Ea chiar dă din fondurile sale personale,
pe care le primește ca perdiem la reuniunile BlSAC, pentru a plăti o parte din taxa de membru. Ea nu
este de acord ca Asociația Prietenii Mării Negre să nu plătească taxa de membru de 300 de euro.
Dl Plamen Kamburov: Organizația sa este formată și din pescari la scară mică și a plătit deja mai mult
de jumătate din cotizația sa de membru. Decizia trebuie luată de Adunarea Generală.
Dna Mihaela Candea-Mirea: Domnul Raichinov a spus că 1/3 din membrii „Prietenii Mării Negre” sunt
pescari la scară mică, atunci această Asociație ar trebui inclusă în categoria organizațiilor de pescuit,
nu în OIG.
Dna Pascale Colson: A explicat că, după trimiterea scrisorilor de la CE pentru asistență financiară, DG
MARE a luat legătura cu reprezentantul permanent al Bulgariei la CE și a declarat că statul bulgar a
fost informat cu privire la aceste scrisori și se află pe ordinea de zi. Nu avea informații despre România.
Dl Gabriel Popescu: La ședința Adunării Generale a BlSAC din 4 noiembrie, va participa dl. Ștefan
Gheorghe - secretar de stat al Ministerului Agriculturii din România și poate da mai multă claritate
asupra problemei.
La punctul 4 din ordinea de zi: doamna Mihaela Candea-Mirea a prezentat Adunării Generale
programul de lucru al BlSAC pentru 2021, precum și comentariile făcute asupra acestuia de către
doamna Pinelopi Belekou de la CE. Adoptarea programului a fost supusă la vot.
Voturi PENTRU - 9 voturi.

La punctul 5 de pe ordinea de zi: a fost discutată propunerea pentru noi reguli procedurale ale BlSAC.
Cele vechi au fost revizuite, actualizate și au fost consultate bunele practici de la alte consilii
consultative. Urmează discuții. S-a subliniat necesitatea dezvoltării în continuare a punctului 4 din
noile reguli de procedură propuse și descrise clar procedurile care ar urma dacă un membru al BlSAC
nu își plătește taxa de membru. S-a decis până la sfârșitul lunii noiembrie ca membrii Adunării
Generale să trimită propunerile lor cu privire la acest punct.
Reuniunea Adunării Generale s-a încheiat pe 3 noiembrie 2020.
Întâlnirea Adunării Generale din data de 4.11.2020
La punctul 1 al ordinii de zi: Reuniunea a început în a doua zi a Adunării Generale - există un cvorum,
8 din 13 membri sunt prezenți. Nu există reprezentanți ai Asociației Comercianților de Produse
Piscicole Tomis, România, ai Asociației de pescuit „Marea Neagră” din România, un reprezentant al
Asociației „Ivan Patzaichin - Mila 23” din România și un reprezentant al Asociației Pescuitului
MaritimTomis, România. și un reprezentant al Asociației Prietenii Mării Negre, Bulgaria.
Reprezentanții DG Afaceri Maritime și Pescuit la CE, doamna Pascale Colson și doamna Camille
Galouze s-au alăturat prin link video în timpul ședinței. La ședință au participat și dl Stefan Gheorghe
- secretar de stat al Ministerului Agriculturii din România, dl Gabriel Popescu de la ANPA, Constanța,
și dl Dimitar Valkov - ANAF, Burgas.
A urmat un salut din partea domnului Ștefan Gheorghe, care a subliniat importanța sectorului
pescuitului și a acvaculturii pentru România. În ceea ce privește scrisoarea de sprijin financiar pentru
BlSAC, aceasta este disponibilă Ministerului, care va oferi asistență pentru 2021. În legătură cu
reprezentarea echilibrată în BlSAC, ministerul ar dori, de asemenea, să aibă un reprezentant al
pescarilor mici din România și să aibă criterii clare de membru.
Dna Pascale Colson: Potrivit dlui Gheorghe Stefan, se înțelege că România va acorda asistență
financiară BlSAC. Acest lucru este important pentru CE, deoarece activitatea consiliilor consultative
este importantă pentru Comisie.
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Domnul Yordan Gospodinov: BlSAC este o organizație liberă și democratică, oricine poate deveni
membru atâta timp cât dorește. Statutul Asociației este încărcat pe site-ul web al BlSAC și este
disponibil în trei limbi. În art. 8 din Statutul BlSAC sunt descrise criteriile de aderare, la art. 9 drepturile membrilor, h în art. 10 - obligațiile lor. BlSAC speră, de asemenea, să aibă noi organizații
care doresc să adere, dar până în prezent nu au existat noi cereri de aderare. De asemenea, este
surprins că pescarii mici din România sunt reticenți să se alăture.
Dna Pascale Colson: BlSAC este un mic consiliu consultativ, dar, dacă dorește, poate crește
componența Comitetului executiv pentru a include reprezentanți ai pescarilor la scară mică.
Dl Yordan Gospodinov: Nu există multe organizații din grupul altor părți interesate din BlSAC. În acest
moment sunt patru dintre ei și toți participă la Comitetul Executiv, respectând raportul 60/40. Există
două organizații de pescari la scară mică din Bulgaria în BlSAC, dintre care una este membru al
consiliului de administrație. Dacă Consiliul este mărit, acesta nu va încălca cerința 60/40.
Domnul Florin Luchian: neparticiparea pescarilor de mici dimensiuni la BlSAC din România este
determinată de taxa mare de membru, dar dacă, așa cum a spus dl Stefan Gheorghe, Ministerul
Agriculturii din România acordă ajutor financiar, taxa de membru va scădea și pot exista pescari la
scară mică din România dispuși să se alăture asociației.
Dna Pascale Colson: întreabă dacă BlSAC are informații de la ministerul din Bulgaria, dacă sunt la
curent cu scrisoarea pentru asistență financiară. Dna Colson l-a contactat pe dl Georgi Ralchev,
Reprezentantul permanent al Bulgariei la Comisia Europeană, care a răspuns că această chestiune va
fi examinată de Ministerul Agriculturii și Alimentației.
Dl Dimitar Valkov: NAFA este familiarizată cu scrisoarea de asistență financiară pentru BlSAC, dar nu
poate lua o poziție cu privire la aceasta, deoarece Agenția este un manager secundar de buget și este
subordonat Ministerului Agriculturii și Alimentației.
Dl Stefan Gheorghe: NAFA și NAANPARA nu pot decide asupra finanțării, dar pot face o propunere
către ministerele statelor membre. În România, această problemă este deja discutată dacă i se poate
da numele și adresa de e-mail a colegului său din Bulgaria și să stabilească împreună regulile și
valoarea finanțării.
Domnul Florin Luchian: El i-a mulțumit domnului Ștefan Gheorghe pentru cooperare și a dorit să știe
cât de curând Ministerul poate acorda asistență financiară BlSAC.
Dl Stefan Gheorghe: Se așteaptă ca ajutorul să fie acordat la începutul anului 2021.
Dna Mihaela Candea-Mirea: În BlSAC s-a vorbit mult despre pescarii la scară mică și despre membrii
acestora. În urmă cu câțiva ani, o asociație a SSF din România, reprezentată de domnul Laurentiu
Mirea, era membră a BlSAC, dar, din păcate, nu au reușit să-și achite cotizația integrală timp de câțiva
ani. Când BlSAC a trebuit să se înregistreze din nou la Agenția de registru din Bulgaria și a solicitat
tuturor asociațiilor membre să furnizeze documentele necesare, domnul Laurentiu Mirea a refuzat să
le furnizeze, ceea ce a împiedicat activitatea BlSAC. Dar a trecut un an de când membrii lor au fost
expulzați și Statutul BlSAC le permite să solicite din nou calitatea de membru. La primirea cererii, BlSAC
prin regulament este obligat să trimită o scrisoare către NAFA / NARA pentru fiecare candidat.

La punctul 2 de pe ordinea de zi: În acest moment nu există noi cereri de aderare.
Asociația Comercianților de produse piscicole- Tomis, România, prezidată de domnul Cosmin Stroe,
nu a plătit taxe de membru de 2 ani și nu a participat la ședințele BlSAC. Ar trebui expulzată conform
documentelor, dar Adunarea Generală trebuie să voteze pentru această eliminare.
Dl Marian Paiu: BlSAC a făcut o solicitare către această organizație dacă dorește să rămână membru?
Doamna Mihaela Candea-Mirea: Nu există niciun răspuns la e-mailurile trimise de ea de la această
asociație. Secretariatul i-a invitat la fiecare ședință, a trimis e-mailuri în care se preciza că datorează
și taxe de membru, dar nu s-a putut contacta cu reprezentantul lor.
Retragerea Asociației Comercianților de Produse Piscicole - Tomis, România din calitatea de membru
în BlSAC a fost supusă la vot.
Voturi PENTRU - 8 voturi.
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Următoarele sunt comentarii cu privire la solicitarea Asociației Prietenii Mării Negre pentru 2020 de a
nu plăti taxe de membru BlSAC.
Dl Marian Paiu: Nu sunt de acord cu solicitarea, deoarece un reprezentant al acestei asociații a
participat la ședințele BlSAC, pentru care au fost plătite cheltuieli de călătorie, cazare la hotel și
perdiem. Una dintre principalele obligații ale membrilor este de a-și plăti taxele de membru. Dacă
există sprijin financiar din partea statelor membre în decurs de un an, sumele pentru taxele de
membru vor scădea, de asemenea.
Domnul Yordan Gospodinov: face o propunere Asociației Prietenii Mării Negre în 2021 de a plăti
ambele rate pentru 2020, și pentru 2021.
Dl Marian Paiu: Cum va fi sigur BlSAC că în 2021 își va plăti această asociație taxa de membru?
Dl Florin Luchian: Chiar și atunci când această asociație nu și-a plătit taxa de membru, BlSAC a plătit
diurnele reprezentantului și a acoperit costurile de transport și cazare, ceea ce nu este corect pentru
ceilalți membri. De asemenea, această asociație trebuie să stabilească cărui grup îi aparține, deoarece
are pescari ca membri și a declarat că este OIG.
Dl Yordan Gospodinov: În termen de zece zile, secretariatul ar trebui să trimită o scrisoare Asociației
Prietenii Mării Negre cu privire la ce tip de organizație este: din sectorul pescuitului sau din grupul
altor părți interesate. Se va solicita o declarație scrisă de la președintele lor care stabilește statutul
asociației.
Statutul BlSAC prevede reținerea sumelor pentru diurne și transport, care nu trebuie plătite dacă o
asociație nu și-a achitat taxa de membru. Domnul Gospodinov propune ca fiecare membru al BlSAC
să semneze o declarație scrisă prin care să accepte să nu fie plătit diurnele și să nu fie acoperite
costurile de cazare și transport la hotel până nu își achită taxa de membru. Sumele datorate de BlSAC
care urmează să fie primite pentru a acoperi obligația de cotizare.
Propunerea a fost supusă la vot:
Voturi PENTRU - 8 voturi.

A fost făcută o propunere Asociației Prietenii Mării Negre de a acorda un termen până la sfârșitul
anului pentru a-și plăti taxele de membru:
Voturi PENTRU - 8 voturi.
Dl Florin Luchian: s-a adresat domnului Stefan Gheorghe cu privire la Ordinul № 211 / 28.07.2020 al
Ministerului Muncii și Politicii Sociale, România privind organizarea și funcționarea Registrului
cumpărătorilor înregistrați din sectorul pescuitului din Marea Neagră. Interpretând acest ordin, se
concluzionează că doar un comerciant înregistrat în România poate cumpăra pește și produse din
pește în țară, adică dacă o companie din UE dorește să cumpere pește din România și nu are
înregistrare fiscală în țară, nu poate face acest lucru.
Dl Stefan Gheorghe: Prima vânzare de pește nu are loc la punctul de descărcare, ci în centrele de primă
vânzare. El nu vede de ce o companie din Bulgaria nu poate cumpăra direct de la un astfel de centru.
Orice companie din UE poate veni la un astfel de centru și să cumpere bunuri.
Dl Florin Luchian: Există o contradicție deoarece ordinul spune că un centru de primă vânzare trebuie
să cumpere de la un alt centru de primă vânzare.
Dl Stefan Gheorghe: Voi vorbi cu directorul ANPA pentru a revizui acest ordin. Fiecare companie din
UE trebuie să aibă acces la primul centru de vânzare.
Dl Gabriel Popescu: A fost unul dintre cei care au elaborat acest regulament. În ceea ce privește
primele centre de vânzare, NANPAARA a dorit să armonizeze legislația României cu cea a Bulgariei.
Potrivit acestuia, firmele de afaceri românești nu pot cumpăra mărfuri direct de la pescarii din
Bulgaria.
Dl Yordan Gospodinov: Există, în mod evident, o neînțelegere în traducere. În Bulgaria, orice companie
din UE poate cumpăra bunuri de la un centru pentru prima vânzare, piață, schimb, piață sau fabrică și
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nu trebuie să facă o înregistrare fiscală în țară. Există cumpărători înregistrați în Bulgaria, dar acest
lucru se aplică numai pieței interne.
Dl Stefan Gheorghe: a solicitat coordonatele omologului său respectiv din Bulgaria pentru a specifica
politica exactă și armonizată a celor două țări în conformitate cu legislația europeană. Cele două state
membre trebuie să colaboreze, așa cum a fost cazul recomandării comune privind calcanul.
La punctul 3 al ordinii de zi: Prezentarea bugetului BlSAC pentru 2021. și supunerea la vot pentru
adoptarea acestuia:
Voturi PENTRU - 8 voturi.

La punctul 4 de pe ordinea de zi: Veniturile din taxele de membru pentru 2021 conform bugetului deja
adoptat ar trebui să se ridice la 17.720 de euro. La începutul lunii decembrie, BlSAC trebuie să depună
cererea de cerere la CE, ceea ce înseamnă că o parte din taxa de membru pentru 2021 trebuie plătită,
iar pentru cealaltă parte membrii trebuie să semneze promisiuni scrise.
În urma discuției, BlSAC speră să primească sprijin financiar din partea statelor membre, dar în această
etapă valoarea taxelor de membru trebuie stabilită în funcție de bugetul adoptat.
4 organizații din grupul altor părți interesate sunt membre ale BlSAC, iar taxa lor de membru este de
300 de euro.
Pentru organizațiile pescărești, taxa de membru pentru 2021 va fi de 2065 euro.
S-a propus ca jumătate din taxa de membru să fie plătită până la 04.12.2020.
Următoarele sume și limite de timp au fost supuse la vot:
Voturi PENTRU - 7 voturi.
S-a decis să plătească a doua jumătate a cotizației până la sfârșitul lunii martie 2021.
Voturi PENTRU - 7 voturi.
În martie, dacă se primește asistență financiară din partea statelor membre, suma celei de-a doua
tranșe va fi redusă.
La punctul 5 de pe ordinea de zi: doamna Ivelina Balanova a prezentat oferta primită pentru
efectuarea unui audit financiar al BlSAC pentru 2020 de la compania Account Audit EOOD, cu
managerul doamnei Petya Dancheva Zhelezarska.
Oferta a fost supusă la vot pentru acceptarea ei:
Voturi PENTRU - 7 voturi.
La punctul 6 de pe ordinea de zi: domnul Yordan Gospodinov a prezentat un raport privind
participarea BlSAC la consiliul de administrație al EFCA.
La punctul 7 de pe ordinea de zi: domnul Ștefan Gheorghe a adresat o întrebare: reprezentanții NAFA
și ANPA pot fi membri ai BlSAC pentru a realiza o comunicare mai bună.
Dna Pascale Colson: NAFA și NANPAARA pot participa la reuniunile BlSAC ca observatori activi și pot
lua parte la discuții, dar nu pot lua decizii.
Reuniunea Adunării Generale se închide.

Realizatorul procesului-verbal: doamna Elena Peneva
Președinte al BlSAC: Dr. Yordan Gospodinov
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