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ПРОТОКОЛ
От среща на Управителен съвет
/Executive Committee/ на КСЧМ
28 септември 2022 г.

На 28 септември 2022г., в хотел ВИП Резидънс, гр. Несебър и чрез видеовръзка в
ZOOM се проведе среща на Управителния съвет (УС) на Сдружение КСЧМ при следния
дневен ред:
1. Откриване на събранието, избор на водещ на събранието, протоколчик и преброител;

2. Определяне на място, дата, час и дневен ред за Общо събрание на КСЧМ;
3. Дискусии за финансовото състояние на КСЧМ. Платен членски внос за 2022 г;
4. Представяне на проекто-бюджет за 2023 г;
5. Предложения и коментари за Работна програма за 2023 г.;
6. Предложения за теми на работните групи през 2023 г.;
7. Разглеждане на постъпили молби за членство. Приемане на нови членове.
8. Разни.
На срещата участва чрез видеоконферентна връзка г-н Дину Добрин от НАРА
Румъния.
По.т.1 от дневния ред: Заседанието се откри от председателя на КСЧМ г-н Даниел
Бухай. Налице е кворум. Присъстват осем от десет члена на УС. Не присъства
представител на Асоциация за морски риболов „Черно море” от Румъния и
представител на Сдружение „Институт за регионални стратегии“. За водещ на срещата
е предложен г-н Йордан Господинов, за водещ протокола и преброител на гласовете -гжа Елена Пенева.
Предложението се подложи на гласуване: Гласували ЗА – 8 гласа.
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По т.2 Общото събрание на КСЧМ е насрочено за 24 ноември 2022 г. г-н Даниел
Бухай предлага мястото на провеждане да е в гр. Тулча, Румъния, като успоредно ще се
проведе и в ZOOM.
Предложението се подложи на гласуване: : Гласували ЗА – 8 гласа.
По т.3 от дневния ред: се разгледа внесения членският внос за 2022 г. Две от
организациите не са платили членски внос: НПО „Приятели на Черно море” от България
и Асоциация за морски риболов „Черно море” от Румъния. Пет от българските
сдружения частично са внесли членски внос това са: Сдружение „МЕНА”, Сдружение
„Св. Николай Чудотворец” ,Сдружение „Одесос 2011”, Национална Асоциация
Българско Черноморие и Сдружение "Институт за регионални стратегии". Общият
събран членски внос е 12 863 евро, а несъбраният членски внос е около 8000 евро.
Направените разходи до момента са 102 000 евро. Очаква се до края на годината да се
направят още около 52 000 евро разходи. За да бъдат покрити от членския внос е
необходимо той да е поне 15 000 евро, което означава, че трябва да се съберат още
поне 2200 евро.
Налични средства по сметките – 32 800 евро. За да има средства за покриване на
разходите до края на годината са необходими почти 20 000 евро. В този смисъл, освен
членския внос който се дължи за 2022 г., трябва да се събере авансово и членски внос
за 2023 г. над 50%.
Получената сума от ЕК за 2022 г. е 133 027,20 евро. Това е 80% от сумата която е
поискал КСЧМ. Ако направените разходи надвишават дадената от ЕК сума, след
подаване на финалния отчет за 2022 и одобрението му от ЕК, ще се изплати и разликата.
Г-н Йордан Господинов: след ОС на 24 ноември 2022 г., следва събиране на
членски внос за 2023 г. От 2023 г. ЕК прилага нова схема за финансиране на
Консултативните съвети – определя се фиксирана сума за период от 3 години, за КСЧМ
около 160 000 евро.
Г-н Даниел Бухай: отправя молба към всички членове на КСЧМ, които изостават с
членския внос да го заплатят в най-кратък срок и всеки от присъстващите да каже има
ли възможност представляваната от него Асоциация да плати.
Г-н Йордан Господинов: предишния ден е говорил с г-н Александър Тръпчев
представител на Сдружение „Одесос“ – сдружението изпитва финансови затруднения,
но е обещал да внесе част от дължимия членски внос.
Г- Кирил Жеглев, Сдружение „МЕНА“: тази година е изключително трудна, за
което има обективни и субективни причини. Факт е, че корабите не работят от средата
на юли. Едва от 10-тина дни излизат на море, но резултатите са много слаби и членовете
на сдружението изпитват притеснения относно оцеляване си. Ще направи всичко
възможно за да плати поне половината от членския внос.
Г-н Тодор Георгиев: към края на срещата на УС, ще направи декларация от името
на Национална Асоциация Българско Черноморие (НАБЧ).
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Г-жа Димитрина Костова: Европейска асоциация на рибарите в Черно море: ще
закъснее с плащането на членския внос, но ще го плати.
Г-н Йордан Господинов: относно сдружение „Приятели на Черно море“ - втора
година не плащат членски внос и техен представител не присъства на събранията на
КСЧМ, въпреки, че в телефонен разговор, председателката г-жа Анелия Скримова е
обещала да плати членския внос дължим за две години. Отново ще им се напомни, но
ако не платят членския внос до края на годината следва да отпаднат като членове на
КСЧМ, поради системно не внасяне на дължимите вноски. Що се отнася до „Институт за
регионални стратегии“ – изпитват затруднения за плащането, но ще им се напомни.
Г-н Пламен Камбуров Сдружение за дребномащабен риболов „Свети Николай
Чудотворец“ – сдружението има сериозни затруднения през тази година и има много
малки улови. Обещава да плати още от членския внос.
Г-н Даниел Бухай: от румънска страна също има едно сдружение, което не
участва повече от 2 години в срещите на КСЧМ и не заплаща членски внос – сдружение
за морски риболов „Черно море“ с председател г-н Габриел Чокан (Gabriel Ciocan).
Предлага да отпаднат като членове на ОС. Може да им се изпрати последно
предупреждение.
Г-н Йордан Господинов предлага да се даде срок до края на октомври за
изплащане на членския внос за 2022 г. И да се изпратят писма с последно
предупреждение за внасяне на членски внос за две години до сдружение „Приятели на
Черно море“ и Сдружение за морски риболов „Томис“. На останалите членове, които не
са платили да се изпрати имейл за напомняне.
Предложението се подложи на гласуване: Гласували ЗА – 8 гласа.
По т.4 от дневния ред: Представен бе проект на бюджет за 2023 г., който УС
трябва да предложи на Общото Събрание (ОС).
Г-жа Михаела Миря (Mihaela Mirea): бюджетът е съставен от Секретариата на
КСЧМ по примера на предишните години. Някои разходи са завишени, поради
увеличаващата се инфлация, както и заради увеличения брой на членовете на КСЧМ.
Увеличени са разходите за преводи и участие в срещи, но още няма потвърждение от
ЕК дали това ще е възможно. Надява се до ОС, ЕК да потвърди исканите суми. Това е
бюджет тип lump sum – еднократно отпусната сума, т.е след одобрение от ЕК сумите по
бюджетните линии могат да се местят без да се иска разрешение от ЕК.
Г-н Тодор Георгиев: не разбира защо Секретариатът е изпратил проект на бюджет
към ЕК, преди да е одобрен от УС.
Предлага се на гласуване проект за бюджет 2023 г., който да се представи на ОС
на 24 ноември 2022 г. - ГЛАСУВАЛИ ЗА – 8 гласа.
По т.5 от дневния ред: Представи се проект на работна програма за 2023 г. на
КСЧМ изготвен от Секретариата на сдружението. Заложени са 2 Общи събрания, 2
Управителни съвета, 6 работни групи и 6 фокус групи.
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Г-н Тодор Георгиев: много шокираща информация за него е заложената в
работната програма фокус група 2 „Нови инвазивни видове“ и се надява да не е
чиновническа грешка. Шокираща е защото до сега в Черно море той знае само 2 случая
на нови инвазивни видове – един вид медуза и рапана. Отправя въпрос какви са тези
нови инвазивни видове?
Г-н Йордан Господинов: КСЧМ се съобразява не само с екологичните, но и с
риболовните организации и информацията от тях е че, освен новата гребеновидна
медуза, която се храни с хайвера на пелагичните риби, се появи и слузесто водорасло,
което покрива камъните и скалите и не позволява на мидите да се захващат за тях. Също
така се е появил и един вид син рак – нетипичен за Черно море, който също трябва да е
обект на дискусии. Има и информация от рибари и за други нетипични видове в Черно
море навлизащи през Босфора. Всичко това даде основание на Секретариата да
предложи темата за новите инвазивни видове. Това е и целта на КСЧМ да събере на
една маса рибари, екологични организации, учени и да се дискутират теми от значение
за Черно море и да се върви напред, а не да се стои на едни и същи теми.
Г-н Тодор Георгиев: в такъв случай наистина може да се каже, че информацията
за нови инвазивни видове в Черно море е шокираща. След като е разбрал защо е
създадена фокус групата, приветства инициирането й.
Г-н Даниел Бухай: тази фокус група трябва да заостри вниманието на рибарските
сдружения и да обявяват навременно за появата на всеки нетипичен вид за Черно море.
Направеното предложение за работна програма се подлага на гласуване:
Гласували ЗА – 8 гласа.
Г-н Кирил Жеглев: предлага да се повдигне още една тема, която да се заложи в
работната програма. Постоянно се чува от учените, че ресурсите в Черно море са свръх
експлоатирани и намаляват, а тази година в Черно море има изключително необичайно
големи количества паламуд. Появата му през тази година е твърде рано – началото на
юли. Обикновено се появява в края на август, началото на септември. Въпросите са
свързани с това коя е причината за ранната му поява и за необичайно високите му
обеми. Рибарите казват, че такива количества риба не са забелязвани през последните
50 години. Миналата година е нямало никакъв паламуд, а също и през последните
няколко години. Трябва да се запитат учените – от къде идва това огромно количество
риба и какво води след себе си, защото паламудът е хищна риба и гони другите видове.
Това не е мнение само на български рибари, същото се наблюдава и в Турция, като в
момента е сринат пазарът на паламуд в страната. Така че е интересна тема как в някои
години се появяват свръх популации на определени видове риба, в необичайни
периоди, при положение, че учените твърдят, че запасите намаляват.
Г-н Даниел Бухай: тази тема е много интересна е. Може да се направи работна
група, в която да се дискутират големите отклонения при миграционните видове, или
да се добави към съществуващата работна група 2 – Ефекти от изменението на климата
в рибарството. Формулировката да е: възможни причини за годишните отклонения в
популациите на миграционните видове.
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По т.6 от дневния ред: Разгледаха се документите на организациите желаещи да
членуват в КСЧМ, както следва:
o Рибарско сдружение Головица от окръг Тулча, Румъния, с представител гн Балабан Кътълин (Balaban Catalin) ЕИК: 21300302 – членове в
сдружението - дребно-мащабни рибари;
o Федерация на рибарските организации в Черно море, с представител г-н
Лауренциу Миря (Laurentiu Mirea)- представители на дребно-мащабния
риболов;
o Фондация Институт за екологична модернизация, с председател г-н
Людмил Христофоров Икономов - сдружение от групата на други
заинтересовани в морето ЕИК: BG103567505;
o Организация на производителите Черноморска мида, с председател г-н
Велислав Николов Вангелов, ЕИК 206431874;
Следват дискусии:
Г-н Тодор Георгиев отправя въпрос дали и четирите организации имат
регистрация като сдружения в агенциите по вписванията на съответната държава?
Г-н Йордан Господинов: организациите са проверени по документи, за всяка
една е изпратено писмо до ИАРА/НАРА за потвърждение. Предлага да се гласува
приемането им заедно.
Г-н Тодор Георгиев предлага да се гласува приемането им една по една, защото
има различно мнение за сдруженията.
Г-н Даниел Бухай: документите са от два типа организации – 3 рибарски
организации и производители и 1 от групата на други заинтересовани в морето. Да се
гласуват по този принцип – заедно рибарските и отделно екологичното сдружение.
Трите рибарски организации имат доста голям брой членове. Относно екологичната
организация – г-н Бухай е за приемането й, и ще гласува ЗА, но изказва притеснение,
дали Фондация Институт за екологична модернизация ще успява да си плаща членския
внос, защото няма членове посочени във формуляра за членство.
Г-н Тодор Георгиев: Фондация Институт за екологична модернизация имат
регистрация в съда в България, което означава, че имат Управителен съвет, така че не е
само един човек.
Г-н Мариан Паю: добре е КСЧМ да си изгради практика за в бъдеще да кани
желаещите за членство на срещите, може и чрез ZOOM за да представят сдруженията
си. Отправя питане относно Федерация на рибарските организации в Черно море,
представлявана от г-н Лауренциу Миря от Румъния, която е била член на КСЧМ и е
напуснала преди няколко години, дължи ли неплатения членския внос за предходни
години.
Г-н Йордан Господинов: съгласно Устава на КСЧМ, чл.12 напусналата/отпаднала
организация може да подаде документи за членство след една година. КСЧМ има нужда
да си увеличи членската маса, за да има по-голяма представителност.
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Г-н Тодор Георгиев: Федерацията на рибарските организации в Черно море,
представлявана от г-н Лауренциу Миря е представила актуално състояние за 2022 г, но
що се отнася до Рибарско сдружение Головица, с представител г-н Балабан Кътълин е
изпратила документ само за данъчна регистрация от 2007 г., не са изпратили актуално
състояние.
Г-н Даниел Бухай: има два вида регистрация на сдруженията – на европейско
ниво и национална регистрация. Съгласен е с предложението на г-н Господинов да се
гласува заедно приемането и на четирите организации.
Следва гласуване начина на приемане за членове на новопостъпилите
сдружения да е заедно:
Гласували ЗА – 7 гласа; ПРОТИВ: 1 (г-н Тодор Георгиев).
Следва гласуване приемането на четирите горепосочени организации за членове
на Общото събрание на КСЧМ:
Гласували ЗА – 7 гласа; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1 (г-н Тодор Георгиев с мотив - правният
статут на Рибарско сдружение Головица не е изяснен, не е представено доказателство,
за актуална, правна регистрация. Относно Федерация на рибарските организации в
Черно море, с представител г-н Лауренциу Миря – дължи членски внос от минали
години. Нямаше решение на УС дали тези вноски ще се опростят или са дължими.)
Г-н Даниел Бухай: КСЧМ е отправил писмо до НАРА Румъния и е получил отговор
в който се посочва, че: „В отговор на Ваше писмо № 50/06.06.2022 г., регистрирано в
НАРА под № 6195/07.09.2022 г., Ви уведомяваме, че Рибарско сдружение Головица
[Asociația de pescari Golovița] се намира на отчет и е вписано в Единния регистър на
организациите на производителите на 87-ма позиция под № 1567/13.04.2007, но не е
признато като организация на производители съгласно разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) № 1379/2013 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013
година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и
аквакултури.“
Г-н Йордан Господинов: относно размера на членския внос и дължим ли е той –
това е в компетенциите на Общото събрание на КСЧМ.
По т. 7 от дневния ред: Разглежда се офертата за външно оценяване на дейността
на КСЧМ за 5 години, на Агенция Стратегма ЕООД.
Следва гласуване приемането на офертата на Агенция Стратегма ЕООД:
Гласували ЗА – 8 гласа.
Следва декларация на г-н Тодор Георгиев: От името на Управителния съвет на
Национална Асоциация Българско Черноморие – при условие, че не си внесат членския
внос до определения срок от УС на днешното заседание, да се счита, че НАБЧ вече не е
член на КСЧМ. След една година, когато отпадне задължението да се плати членския
внос за 2022г, ще кандидатстват на ново за членове на КСЧМ, както е по Устав.
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Г-н Мариан Паю: Изявлението на г-н Георгиев звучи като обидно обръщение към
КСЧМ и е несериозно. Г-н Георгиев може да каже ако НАБЧ има финансови затруднения,
а не да се обръща към всички по този начин.
Г-н Тодор Георгиев: направената от него декларация е напълно сериозна, НАБЧ
се възползва от Устава на КСЧМ.
Следва закриване на срещата.

Изготвил протокола г-жа Елена Пенева

Председател на КСЧМ – д-р Йордан Господинов

7

