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Minuta
Adunării generale a BISAC –24-25.11.2021
În zilele de 24 și 25 noiembrie 2021, membrii bulgari ai BISAC s-au întrunit în orașul Pomorie, în
Pomorie Grand Hotel, iar membrii români ai BISAC s-au întrunit la București și a avut loc o ședință a
Adunării Generale (AG) a membrilor BISAC. prin link video prin ZOOM cu următoarea agendă:
24.11.2021
P.1 Înregistrare;
P.2 Deschiderea ședinței, numirea unui moderator al ședinței, alegerea unui consilier și a unui
numărător al voturilor;
P.3 Prezentarea oficialilor si invitatilor, salutari;
P. 4 Analiza cotizației plătite pentru anul 2021;
P.5 Admiterea programului de lucru al BISAC pentru anul 2022
P. 6 Admiterea Bugetului BISAC pe anul 2022;
P. 7 Stabilirea cuantumului cotizației la BICAS pentru anul 2022;
P.8 Altele;
25.11.2021
P.1 Deschiderea ședinței Adunării Generale;
P.2 Alegerea unui auditor înregistrat;
P. 3 Alegerea unui nou Consiliu de Administrație al BISAC;
P. 4 Alegerea unui Președinte al BISAC;
P.5 Alegerea unui secretar general al BISAC;
P.6 Altele;

La data de 24 noiembrie 2021, la p.1, în urma verificării documentelor și împuternicirilor
depuse de către membrii Adunării Generale a BISAC, s-a constatat cvorumul și s-a putut organiza
ședința Adunării Generale. Au fost prezenți nouă / 9 / din treisprezece / 13 / membri ai Adunării
Generale, toți fiind anunțați în mod regulat despre ședință. Nu au fost reprezentanți ai Asociației
Pescuitului Marin „Marea Neagră” din România, Asociației „Prietenii Mării Negre” – Bulgaria,
Asociației MENA – Bulgaria și Asociației „Institutul de Strategii Naționale”.
La p.2 al ordinii de zi: Se votează domnul Yordan Gospodinov – Președintele BISAC, să fie
prezentator al ședinței și doamna Elena Peneva să redacteze procesul-verbal și să numere voturile.
Votare: PENTRU - 9 voturi
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La p.3 al ordinii de zi: Au fost prezentați oficialii și invitații reuniunii: prin link video la întâlnire
au participat domnul Georgi Sabev - ministru adjunct al Agriculturii, Alimentației și Pădurilor,
reprezentanți ai DG „Afaceri Maritime și Pescuit” a CE - doamna Pascale Colson, doamna Pinelopi
Belekou și doamna Yordanka Chobanova, domnul Alexandru Simionov din ANPA - România și domnul
Pavel Marinov de la Inspectoratul Raional de Mediu și Apă.
Urmează salutări din partea domnului Georgi Sabev membrilor BISAC și salutări din partea
domnului Pavel Marinov.
La p.4 al ordinii de zi: Doamna Ivelina Balanova în calitatea sa de contabil al BISAC a prezentat
cuantumul cotizației plătite pentru anul 2021, care este de 12 702 EUR. O taxă de membru de 5028
EUR rămâne neachitată. Fondurile necesare pentru funcționarea BISAC pentru 2021 sunt de 142 000
EUR, dar pentru a nu returna sumele către CE, este necesar să se încaseze cel puțin 1 500 EUR în plus
pentru taxa de membru.
Domnul Daniel Buhai se oferă să discute cu membrii care nu și-au plătit cotizația până la
sfârșitul săptămânii și să-i invite să o plătească.
Dl. Yordan Gospodinov a sugerat că una dintre asociațiile de mediu din partea bulgară,
membre ale BISAC, nu își vor plăti cotizațiile de membru și probabil că va renunța la statutul de
membru într-un an. Pe partea română există o asociație de pescuit care nu și-a achitat nici cotizația
de membru, reprezentată de domnul Gabriel Ciocan, și solicită Secretariatului Român să ia legătura cu
acesta. Pe partea bulgară, sunt mult mai multe taxe de membru plătite. De asemenea, trebuie avut în
vedere că în decembrie începe încasarea cotizațiilor pentru 2022.
La p. 5 al agendei: Urmează discuțiile cu privire la textul propus al programului de lucru BISAC
pentru 2022.
Domnul Marian Paiu a propus adăugarea unui subiect pentru Grupul de lucru „Deșeuri
marine” - astfel BISAC își va continua activitatea din anii precedenți.
Domnul Todor Georgiev: referitor la planul de amenajare a teritoriului maritim, prezentat la
p. 15 din programul de lucru - textul trebuie corectat, in sensul ca BISAC sa adere la ceea ce s-a admis
deja in plan si daca se impune ajustarea acestuia pe baza lucrurilor enumerate la acelasi punct 15.
Termenul "zone protejate” ar trebui redefinite și în programul de lucru în „ariile protejate NATURA
2000”. P.14 din textul propus prevede ca în anumite zone protejate capturarea să fie permisă cu
dispozitive de pescuit foarte selective. Nu există interdicții privind pescuitul în zonele protejate din
Bulgaria. De asemenea, în Bulgaria, ordinele de interzicere ale ministrului Agriculturii, Alimentației și
Pădurilor, sunt inapelabile și în acest caz BISAC poate solicita doar modificări ale Legii Diversității
Biologice.
Domnul Yordan Gospodinov i-a explicat domnului Georgiev că în zonele maritime protejate
există interzicerea pescuitului cu traule și dragare, adică. există interdicții pentru toate activitățile de
pescuit desfășurate de traulere. Într-un astfel de caz, domnul Georgiev ar trebui să includă în versiunea
de lucru a programului textul pe care îl propune spre modificare.
Domnul Todor Georgiev propune să existe un Focus Group pe tema „Biodiversitate” în
programul de lucru.
Doamna Dimitrina Kostova: La prima vedere, este rezonabil să existe un Focus Group pentru
biodiversitate, deoarece este în concordanță cu așa-numitul „Green Deal”, dar concentrându-ne pe
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subiectul de activitate al BISAC, acest subiect este radical diferit de obiectivele Consiliului Consultativ.
De-a lungul anilor, BISAC a trecut în revistă multe aspecte legate de biodiversitate, comentând specii
precum delfinii, guvidele, calcanul, șprotul, rechinul de la Marea Neagră, midiile și rapana. În acest
sens, BISAC nu este organismul competent care se poate ocupa de biodiversitate, deoarece revizuiește
aspectele regulamentului, care vizează politica comună în domeniul pescuitului. BISAC este finanțat
de 90% din Fondul european pentru pescuit și maritim, care are instrumente financiare cheie. Prima
dintre ele este Politica Comună a Pescuitului (PCP), iar cea de-a doua este Politica Maritimă Integrată
- aceasta este finanțată de Fondul European și BISAC face parte din această finanțare. În același timp,
Fondul European de Dezvoltare Regională, cu care BISAC nu are nicio legătură, finanțează domenii ale
Economiei Albastre contribuind la conservarea biodiversității. În acest sens, Biodiversitatea, oricât ar
vrea să o ajute într-un fel, BISAC nu poate, pentru că Fondul European Maritim și Pescuit, prin DG
MARE, ne poate reduce finanțarea. În ceea ce privește planul spațial maritim, în data de 25 noiembrie
la ora 10:00, are loc conferința finală – „Amenajarea spațiului maritim transfrontalier pentru Marea
Neagră – Bulgaria și România.
Domnul Daniel Buhai: Legat de Grupul de Lucru 4 al noului program, în prezent există
rezistență în România din partea investitorilor în parcurile eoliene, iar pescarii vor fi prejudiciați întrun fel. Acest lucru s-a întâmplat deja în Franța. De asemenea, BISAC ar trebui să continue să lucreze
pentru clasificarea apelor din Marea Neagră. În cea mai mare parte, acest lucru s-a întâmplat deja în
România, dar nu și în Bulgaria.
Domnul Todor Georgiev către doamna Dimitrina Kostova: nu are dreptate în ceea ce spune.
Ea va trimite tuturor avizul Ministerului Mediului și Apelor. Legat de planificarea diferitelor tipuri de
apă, se regăsește în planul spațial maritim al Bulgariei. În Bulgaria, nu există încă organisme care să
gestioneze siturile NATURA 2000, spre deosebire de România.
Dna Pinelopi Belekou: DG MARE a citit rapid programul, dar se poate spune că programul de
lucru merge în direcția bună, respectând principiile și obiectivele europene. Acesta urmează Politica
comună în domeniul pescuitului și Pactul ecologic european. Subiectele pentru grupurile de lucru și
focus grupuri sunt bune. CE se așteaptă să primească versiunea finală a programului de lucru pentru
2022.
Programul de lucru al BISAC pentru 2022 este supus votului, cu observația care va include
propunerile pentru focus grupuri ale domnului Todor Georgiev și domnului Marian Paiu.
Votare: PENTRU - 9 voturi
La p. 6 al ordinii de zi: Doamna Ivelina Balanova a prezentat proiectul de buget al BISAC pe
anul 2022, care a fost transmis anterior tuturor membrilor BISAC.
Domnul Yordan Gospodinov a întrebat-o pe doamna Pascale Colson dacă, după 5 ani de
funcționare a BISAC, este necesar un audit suplimentar, cu excepția celui efectuat în fiecare an.
Doamna Pascale Colson: Ceea ce trebuie făcut în al 5-lea an nu este un audit, ci o evaluare a
activităților BISAC. Acesta trebuie plătit de BISAC. O astfel de evaluare a activităților este efectuată
pentru toate consiliile consultative.
Bugetul propus va fi supus votului pentru admiterea lui:
Votare: PENTRU - 8 voturi
La p. 7 al ordinii de zi: S-a propus ca pentru anul 2022 cotizația asociațiilor din grupul celorlalte
părți interesate să fie de 300 EUR, iar a asociațiilor de pescuit – 2128 EUR.
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Doamna Dimitrina Kostova: De ce se ridică doar contribuția asociațiilor de pescuit? Nu se
poate ridica contribuția asociațiilor din grupul celorlalte părți interesate?
Domnul Marian Paiu a declarat că ONG-ul Mare Nostrum nu poate plăti mai mult de 300 de
euro.
Dna Pascale Colson: CE finanțează BISAC cu 90% grant, care este maximum. Restul de 10%
trebuie colectat de BISAC. În ciuda scrisorilor trimise statelor membre pentru asistență financiară
pentru BISAC, până acum nu a fost primită o astfel de asistență.
Propunerea de cuantum al cotizației pentru anul 2022 este supusă votului, și anume pentru
ONG-urile din grupul celorlalți factori interesați – 300 EUR, iar pentru asociațiile de pescuit – 2128
EUR.
Votare: PENTRU – 9
Următoarea propunere care urmează să fie supusă votului este următoarea: până la data de
10 decembrie 2021, 50% din cotizația de membru al organizațiilor de pescuit și 100% din cuantumul
cotizației de membru al asociațiilor din grupul celorlalte părți interesate să fie plătită. Până la această
dată, membrii BISAC ar trebui să transmită promisiuni scrise că își vor achita cotizațiile pentru anul
2022. Restul de 50% din cotizațiile asociațiilor de pescuit vor fi plătite până la sfârșitul lunii martie.
Votare: PENTRU - 8 voturi, Împotriva - 1 vot. (domnul Todor Georgiev)
La p. 8 al ordinii de zi: Avocatul - Konstantin Dimitrov a explicat membrilor BISAC ce acte sunt
necesare pentru înregistrarea noului Consiliu de Conducere (CG), care ar trebui să fie ales.
Urmează închiderea ședinței Adunării Generale din 24.11.2021.

Întâlnirea adunării generale din 25.11.2021
La p. 1 al ordinii de zi: A început ședința din a doua zi a Adunării Generale - este cvorum, sunt
prezenți 11 din 13 membri.
Dna Lena Pench - Director al Direcției „Politica în domeniul pescuitului pentru Marea
Mediterană și Marea Neagră” a CE, a susținut o prezentare pe următoarea temă: „Managementul
pescuitului în Marea Neagră și prioritățile BISAC pentru 2022”. Este foarte importantă pentru CE
respectarea Politicii comune în domeniul pescuitului în Marea Neagră și gestionarea durabilă a
stocurilor - calcan, rapana și șprot. Un alt aspect important este lupta împotriva pescuitului ilegal,
nedeclarat și nereglementat / INN / și protecția speciilor vulnerabile. Colaborarea cu GFCM ar trebui
să fie, de asemenea, o prioritate a BISAC. De asemenea, pentru 2022 BISAC trebuie să lucreze pentru
sustenabilitatea sectorului pescuitului; pescuitul la scară mică ca cel mai important segment din Marea
Neagră; combaterea pescuitului INN; reducerea capturilor accidentale; proiectul Blacksea4fish - un
exemplu perfect de cooperare regională; conferința GFCM din Georgia. De asemenea, este important
ca CE și BISAC să contribuie la Planul de acțiune pentru conservarea resurselor piscicole, care va fi
tradus în toate limbile UE la începutul lunii decembrie.
La sfârșitul anului 2022, CE va admite un raport privind funcționarea politicii comune în
domeniul pescuitului. Se va acorda atenție schimbărilor climatice, oceanelor curate și dimensiunii
sociale.

4

Domnul Todor Georgiev: ONG-ul „Asociația Națională a Coastei Bulgare a Mării Negre”
reunește mulți proprietari mici și întreprinderi mici. El a întrebat despre conservarea resursei Rapana
din Marea Neagră. Au existat multe dezbateri în grupurile de lucru BISAC că rapana nu este o specie
de la Marea Neagră, ci a fost adus din Marea Japoniei. Este invazivă și nu are niciun dușman natural
altul decât oamenii. Hrana sa este reprezentată de speciile de bivalve. Rapana cauzează pagube
enorme Mării Negre și hrana ei este „ficatul” Mării Negre. Deci, considerând-o o resursă, nu este
adecvat. În ceea ce privește speciile sensibile, întrebarea este cine este responsabil pentru
determinarea speciilor pentru conservare?
Doamna Lena Pench: Ea va răspunde într-o etapă ulterioară, poate în formă scrisă.
La p. 2 al ordinii de zi: Doamna Ivelina Balanova a prezentat o ofertă pentru un audit al BISAC
pentru anul 2021, prin „Account Audit” EOOD, reprezentată de doamna Petya Zhelezarska - Manager
al Societății. Oferta se ridică la 2.500 EUR, iar termenul limită pentru inspecție este 15 februarie 2022;
Modalitate de plata - prin transfer bancar.
Oferta a fost supusă votului pentru admiterea ei:
Votare: PENTRU - 11 voturi
La p. 3 din ordinea de zi: Au fost propuse următoarele asociații pentru membrii noului Consiliu
de Administrație (CG) al BISAC:
1. Asociația Națională „Litoralul Bulgar al Mării Negre” – cu reprezentanta Anelia Ivanova;
2. Asociația producătorilor de produse din pește – BG Fish – cu reprezentant: doamna Lyubov
Georgieva;
3. Asociația MENA – cu reprezentant Kiril Zheglev;
4. „Asociația Europeană a Pescarilor din Marea Neagră” – cu reprezentantul Dimitrinka
Kostova;
5. Asociația „Institutul pentru Strategii Regionale” – cu reprezentantul Ussein Mehmed;
6. ONG - Mare Nostrum – cu reprezentant Marian Paiu;
7. Asociația de pescuit marin la Marea Neagră – cu reprezentant Danko Penev;
8. Asociatia Ivan Patsaykin - Mila 23 "- cu reprezentant Teodor Frolu;
9. Asociația Pescarilor din Portul Tomish – cu reprezentant Florin Lucian;
10. Asociația „RO-PESCADOR” Tulcea – cu reprezentant Daniel Buhai;
Astfel, cele 10 asociații propuse votează pentru adoptarea lor ca nou Consiliu:
Votare: PENTRU - 11 voturi
Noul Consiliu de Administrație ales al BISAC este următorul:
1. Asociația Națională „Litoralul Bulgar al Mării Negre” - UIC: 176491108, reprezentant: Anelia
Ivanova Ivanova;
2. Asociația producătorilor de produse din pește - BG Fish - UIC: 131015001, reprezentant:
Yordan Dinev Gospodinov;
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3. Asociația „MENA” - UIC: 175873966, reprezentant: Kiril Hristov Zheglev;
4. „Asociația Europeană a Pescarilor din Marea Neagră” - UIC: 177007948, reprezentant
Dimitrinka Kostova Hristova
5. Asociația „Institutul pentru Strategii Regionale” - UIC 175589706, reprezentant Pavel
Marinov Marinov;
6. ONG - Mare Nostrum - Persoana juridica straina, identificare: 7015190, tara: ROMANIA,
reprezentant Marian Paiu;
7. Asociația Pescuitului Marin la Marea Neagră - Persoană juridică străină, identificare:
35427994, țara: ROMÂNIA, reprezentant Gabriel Chocan;
8. Asociatia Ivan Patsaikin - Mila 23 “- Persoana juridica straina, identificare: 27839692, tara:
ROMANIA, reprezentant Teodor Frolu;
9. Asociatia Pescarilor din Portul Tomish - Persoana juridica straina, identificare: 31452111,
tara: ROMANIA, reprezentant Florin Lucian;
10. Asociatia RO-PESCADOR Tulcea - Persoana juridica straina, identificare: 18253503, tara:
ROMANIA, reprezentant Daniel Buhai;
La p. 4 al ordinii de zi: Consiliul de Administrație nou ales este convocat pentru a alege un nou
Președinte și un nou Secretar General al BISAC.
A fost depusă o singură propunere pentru un nou Președinte al BISAC - domnul Daniel Buhai
A fost supusă la vot candidatura domnului Daniel Buhai pentru noul președinte al CCCM.
Votare: PENTRU - 10 voturi
La p. 5 de pe ordinea de zi: A fost propusă candidatura domnului Yordan Gospodinov pentru
funcția de Secretar General al BISAC. Fară alte propuneri.
S-a votat candidatura domnului Yordan Gospodinov pentru funcția de secretar general al
BISAC:
Votare: PENTRU - 10 voturi
Urmează felicitarea noului președinte și secretar general al BISAC.
La p.6 al ordinii de zi: La acest punct – „Altele”, domnul Yordan Gospodinov a precizat că noul
președinte va avea un e-mail oficial. Până la înregistrarea noului Președinte - domnul Daniel Buhai, în
calitate de reprezentant legal al BISAC, în Agenția de Registratură, domnul Yordan Gospodinov va
continua să îndeplinească această funcție.
Şedinţa Adunării Generale a fost închisă.
Întocmirea procesului-verbal și numărarea voturilor a fost realizată de: doamna Elena Peneva
Președinte nou ales al BISAC: domnul Daniel Buhai
Prezentator al Adunării (fost Președinte) și nou ales Secretar General al BISAC: Dr. Yordan
Gospodinov
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