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Adunării Generale a BlSAC din 8 și 9 septembrie 2021
În zilele de 8 și 9 septembrie 2021, la hotelul Roslin Dimyat din Varna, Bulgaria, a fost convocată
reuniunea adunării generale (GAM) a membrilor BlSAC în mod statutar și a avut loc în conformitate cu
următoarea ordine de zi:

08.09.2021 începând cu ora 13.30.
Punctul 1 Deschiderea ședinței, alegerea unui președinte, a unei persoane care să redacteze procesul
verbal și a uneia ia care să numere voturile;
Punctul 2 Prezentarea oficialilor și invitaților, cuvânt de deschidere;
Punctul 3 Aprobarea raportului privind activitatea BlSAC pentru 2020;
Punctul 4 Aprobarea situațiilor financiare anuale ale BlSAC pentru 2020. Analize;
Punctul 5 Discuții privind situația financiară a BlSAC;
Punctul 6 Discutarea scrisorilor pentru sprijin financiar trimise statelor membre și a răspunsurilor
primite;
Punctul 8 Diverse;

9.09.2021 începând la 10.30.
Punctul 1 Deschiderea ședinței;
Punctul 2 Discuții privind progresul și implementarea programului de lucru pentru 2021;
Punctul 3 Discutarea și revizuirea recomandărilor trimise pentru 2021;
Punctul 4 Propuneri pentru organizarea unei mese rotunde speciale, stabilirea subiectului, a datei și
orei desfășurării respectivei mese rotunde;
Punctul 5 Diverse;
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Pe 8 septembrie 2021, după verificarea documentelor și împuternicirilor prezentate din
partea membrilor adunării generale a BlSAC, a fost stabilit un cvorum, iar adunarea generală a fost
deschisă în mod corespunzător. La ședință au participat 8 dintre cei 12 membri ai AG, toți informați în
mod corespunzător despre întâlnire. Doamna Mihaela Candea-Mirea din partea secretariatului și
domnul Marian Paiu de la ONG-ul „Mare Nostrum”, România, s-au alăturat întâlnirii prin link video din
cauza măsurilor COVID introduse de autoritățile române și a imposibilități lor de a veni în Bulgaria în
persoană.
Au lipsit următorii membri ai AG: reprezentanții Asociației Pescarilor din Marea Neagră,
România; al Asociației Ivan Patzaichin - Mila 23, România; Asociației „RO-PESCADOR”, România; și al
Asociației „Prietenii Mării Negre”, Bulgaria.
La punctul 1 din Agenda: S-a propus ca AG să fie prezidată de președintele BlSAC, dl Yordan
Gospodinov, procesul verbal să fie redactat și voturile numărate de doamna Elena Peneva.
Voturi: PENTRU – 8
La punctul 2 din Agenda: Au fost prezentați oficialii și invitații la ședință; reprezentanți ai DG
MARE - doamna Pascale Colson și doamna Dobrinka Dimova, domnul Gabriel Popescu de la ANPA
România și doamna Aneta Encheva, expert șef la Direcția PCP din Ministerul Agriculturii, Alimentației
și Silviculturii, s-au alăturat întâlnirii prin link video.
La punctul 3 din Agenda: Președintele Consiliului consultativ a prezentat raportul privind
activitatea BlSAC pentru 2020, întocmit de Secretariat.
Voturi: PENTRU – 8
La punctul 4 din Agenda: Doamna Ivelina Balanova a prezentat situațiile financiare ale BlSAC
pentru 2020. Doamna Balanova și-a exprimat opinia că noul formular de raportare financiară introdus
de CE a fost dificil de parcurs, unele formule nu au funcționat și au existat și casete fără formule. Au
existat, de asemenea, anteturi înșelătoare în unele secțiuni, ceea ce a făcut foarte dificil lucrul cu
formularul.
Situațiile financiare anuale ale BlSAC pentru 2020 au fost supuse la vot.
Voturi: PENTRU – 8

La punctul 5 din Agenda: A fost discutată situația financiară a BlSAC.
Dl Yordan Gospodinov: Anul acesta, BlSAC a încasat cu greu taxele de membru. Motivul este
pandemia COVID-19. S-a solicitat sprijin financiar din partea statelor membre. România nu a primit
încă niciun răspuns, iar Ministerul Bulgar al Agriculturii, Alimentației și Silviculturii (MAFF) a oferit
sprijin logistic BlSAC, oferind săli pentru întâlniri și interpreți.
Dna Dobrinka Dimova, CE, a înțeles că unor membri ai BlSAC le-a fost greu să-și plătească
cotizațiile de membru. Cu toate acestea, este important ca taxele de membru să fie plătite pentru a
nu pune în pericol existența BlSAC. Este bine că MAFF sunt dispuși să ofere sprijin logistic, dar este
important să se asigure un sprijin financiar, astfel încât reuniunile BlSAC să poată avea loc nu doar în
incinta MAFF, ci și în alte locuri.
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Dna Mihaela Mirea și-a împărtășit părerea că BlSAC poate prezenta rapoartele sale privind
activitatea și situațiile financiare către MAFF, așa cum o face și către CE. La fiecare întâlnire,
materialele menționate sunt prezentate participanților și invitaților pe hârtie, deci acesta nu ar trebui
să fie motivul, așa cum a declarat MAFF pentru refuzul lor de a oferi sprijin financiar. Este adevărat că
MAFF sunt dispuși să ofere sprijin logistic BlSAC, dar acest lucru nu facilitează în niciun fel colectarea
taxelor de membru. Autoritățile române, după ce au primit răspunsul de la BlSAC că ANPA nu poate fi
membru al BlSAC și nu are drept de vot, nici măcar nu au răspuns la cererea de sprijin financiar. BlSAC
își va continua încercările de a atrage sprijin financiar din partea statelor membre și speră să ajungă la
nivelul celorlalte consilii consultative din Europa, care primesc sprijin financiar în fiecare an.
Domnul Todor Georgiev: Asociația Națională Bulgară a Mării Negre este în favoarea protejării
mediului prin mecanisme de piață și este membru al BlSAC pentru a consilia CE cu privire la ceea ce se
întâmplă în Marea Neagră problemele cu care se confruntă. Iar pentru acest sfat, Asociația Națională
Bulgară a Mării Negre trebuie să plătească o taxă. Ce se întâmplă atunci când experții lucrează pentru
MAFF și CE? Cine plătește pe cine? Plătesc experții instituțiilor sau invers? Asociația Națională Bulgară
a Mării Negre își va reconsidera calitatea de membru al BlSAC și dacă va continua să ofere sfaturi
BlSAC, ținând cont de faptul că asociația este inclusă în tabele care arată că nu și-a plătit taxa de
membru. Desigur, această problemă nu va fi rezolvată la această întâlnire, dar este important ca
părerile membrilor BlSAC să fie ascultate.
Dl Yordan Gospodinov: Există și alte asociații care doresc să fie membre ale BlSAC, dar sunt
împiedicate de cotizațiile de membru.
Dna Dobrinka Dimova: Sprijinul logistic oferit de MAFF BlSAC este lăudabil, dar nu va contribui
la reducerea taxelor de membru. În ceea ce privește serviciile și autoritățile naționale românești și
cererea lor de aderare la BlSAC, în temeiul reglementărilor eficiente acest lucru nu se poate întâmpla,
deoarece consiliile consultative trebuie să fie independente. CE este dispusă să aibă întâlniri cu
reprezentanți ai Ministerului Agriculturii din România pentru a clarifica această problemă. În ceea ce
privește taxele de membru plătibile către AC, principiul finanțării adoptat de CE este cel al cofinanțării,
iar finanțarea de 90% de către CE este cel mai bun scenariu posibil. Atunci când o organizație solicită
aderarea la un consiliu consultativ, este pe deplin conștientă de faptul că va trebui să plătească taxe
de membru.
Dna Aneta Encheva a explicat că, pentru a putea oferi sprijin financiar, MAFF trebuie să fie
autorizat să facă acest lucru de către Consiliul de Miniștri, după semnarea unui contract cu parametri
stabiliți în mod clar. Trebuie prezentate documente financiare care atestă costurile suportate.
Dl Marian Paiu: Membrii BlSAC provin doar din două state membre și sunt puțini la număr,
deci este important să-i păstrăm ca membri. Nu există alt consiliu consultativ cu membri din doar două
state membre.
Apoi, adunarea generală din 8 septembrie 2021 a fost închisă.

Adunarea Generală, 09.09.2021
La punctul 1 din Agenda: Cvorumul a fost îndeplin prin participarea a 7 din cei 12 membri.
La punctele 2 și 3 din Agenda: Doamna Mihaela Candea-Mirea a analizat ședințele ținute. Au
fost discutate viitoarele întâlniri ale BlSAC. Recomandările trimise au fost, de asemenea, revizuite.
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Domnul Yordan Gospodinov a propus ca pregătirea pentru grupurile de lucru planificate să
înceapă pe 13 septembrie și ca ședința Comitetului executiv să fie programată pentru sfârșitul lunii.
Dna Aneta Encheva a declarat că MAFF dorește să aibă acces la programul de lucru al BlSAC,
astfel încât să poată participa la câteva întâlniri care le interesează.
Domnul Yordan Gospodinov a confirmat că programul de lucru al BlSAC este plin de
evenimente și activități interesante și că este disponibil pe site-ul BlSAC.
La punctul 4 din Agenda: a urmat o discuție privind organizarea unei mese rotunde speciale
și subiectul care va fi discutat acolo. Dna Mihaela Mirea a sugerat ca masa rotundă să fie intitulată
„Acvacultura în Marea Neagră”. Domnul Yordan Gospodinov a explicat că există un grup de lucru cu
același titlu, deci ar fi mai bine să alegeți un alt titlu.
Domnul Danko Penev a sugerat discutarea noilor modificări ale legilor românești privind
pescuitul și închirierea zonei pentru fermele piscicole și compararea acestora cu legile bulgare
respective. El a sugerat, de asemenea, invitarea reprezentanților ministerelor respective ale celor
două state membre.
Dl Kiril Zheglev: în Bulgaria există un conflict între pescari și acvacultură și este legat de ferme,
deoarece unele dintre ele sunt construite în locuri pentru pescuit tradițional, unde sunt amplasate
facilități de ancorare. Mai mult, majoritatea fermelor de midii nu sunt gestionate, funcționează timp
de 5 ani și sunt apoi abandonate, poluează în jurul lor și aceste zone sunt improprii pentru pescuit. El
propune ca atunci când se eliberează autorizații pentru fermele de acvacultură, să se evite zonele în
care se pescuiește în mod tradițional, precum și obligația de a curăța, restabili și reabilitarea zonele
folosite după terminarea funcționării.
Dl Danko Penev și-a exprimat opinia că, în ceea ce privește legislația privind acvacultura în
Marea Neagră, Bulgaria are mai multă experiență și este bine să se înființeze un grup de lucru la
Constanța, astfel încât reprezentanții autorităților române să poată veni și să participe, pentru a
schimb de experiență cu Ministerul Agriculturii, Alimentației și Silviculturii. Este foarte important să
auzi vocea pescarilor care sunt pe mare în fiecare zi și să se știe ce se întâmplă acolo.
Domnul Kiril Zheglev a propus ca o scrisoare să fie trimisă EAFA pentru a afla câte permise sunt
date pentru fermele de acvacultură din Marea Neagră.
Doamna Mihaela Candea-Mirea a propus ședințele celor două grupuri de lucru, iar Comitetul
executiv ar trebui să aibă loc la Hotelul Continental Forum din Constanța.
La punctul 5 din Agenda: În cadrul acestui punct, domnul Yordan Gospodinov le-a reamintit
participanților că la viitoarea ședință a Comitetului executiv ar trebui luată în considerare noua cerere
de aderare la BlSAC de către Asociația „Institutul pentru Strategii Regionale”.
Deoarece nu existau alte puncte pe ordinea de zi, reuniunea Adunării Generale a fost declarată
închisă.

Proces-verbal pregătit și voturi numărate de: doamna Elena Peneva
Președinte BlSAC: Dr. Yordan Gospodinov
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