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 КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО 

МОРЕ /КСЧМ/ 

CONSILIUL CONSULTATIV PENTRU MAREA 

NEAGRA 

An association registered in the Register  Asociatie, inregistrata in Registrul  

of Legal persons engaged in a non-profit   persoanelor juridice fara scop patrimonial 

making activity UCI 176964109   al R Bulgaria, CUI 176964109 

Domicile & Head Office:    Sediu si adresa de conducere: 

No.24-26 Ohrid St., Floor 1, Varna   Mun. Varna, str. “Ohrid” N 24-26, etaj 1 

office@blsaceu.eu     office@blsaceu.eu 

 
 

MINUTĂ 

A ședinței Comitetului Executiv al BlSAC, din 28 septembrie 2022 

Pe 28 septembrie 2022, la VIP Residence Hotel, Nesebar, a fost convocată în mod 

corespunzător o ședință (și prin ZOOM) a Comitetului Executiv (CE) al BlSAC, care a avut loc 

în conformitate cu următoarea ordine de zi:  

1. Deschiderea ședinței, alegerea conducătorului de ședință, ținerea procesului verbal și a 
raportorului; 

2. Stabilirea locului, datei, orei și ordinii de zi a Adunării Generale a CCMN; 

3. Discuții despre situația financiară a CCMN. Taxa de membru achitată pentru 2022; 

4. Prezentarea proiectului de buget pe anul 2023; 

5. Propuneri și comentarii privind Programul de lucru pentru 2023; 

6. Propuneri de subiecte ale grupurilor de lucru în 2023; 

7. Luarea în considerare a cererilor de aderare primite. Se acceptă noi membri. 

8. Alte aspecte. 

 

La întâlnire a participat și domnul Dinu Dobrin de la ANPA, România, printr-o conexiune 

video-conferință. 

Punctul 1 al Agendei: Ședința a fost deschisă de către Președintele BlSAC, dl Daniel 
Buhai. A fost stabilit cvorumul. La întâlnire au participat opt din cei zece membri ai 
Comitetului Executiv. La întâlnire nu au participat un reprezentant al Asociației de Pescuit 
Maritim „Marea Neagră” din România și un reprezentant al Asociației „Institutul pentru 
Strategii Regionale”. S-a propus ca domnul Yordan Gospodinov să prezide ședința, iar 
doamna Elena Peneva să preia procesul-verbal și să numere voturile. 

Propunerea a fost supusă la vot: Voturi PENTRU – 8 voturi. 
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Punctul 2 al Agendei: Adunarea Generală a BlSAC este programată pentru 24 

noiembrie 2022. Domnul Daniel Buhai a propus ca aceasta să se țină în orașul Tulca, 

România, atât în prezență, cât și în ZOOM. 

Propunerea a fost supusă la vot: Voturi PENTRU – 8 voturi. 

Punctul 3 al Agendei: au fost discutate cotizațiile plătite pentru 2022. Două dintre 

organizații nu au plătit cotizații: ONG „Prietenii Mării Negre” din Bulgaria și Asociația de 

pescuit maritim „Marea Neagră” din România. Cinci dintre asociațiile bulgare au plătit 

parțial cotizații de membru; acestea sunt: Asociația „MENA”, Asociația „Sf. Nikolay 

Chudtoverets, Asociația „Odessos 2011”, Asociația Națională a Mării Negre Bulgare și 

Asociația „Institutul pentru Strategii Regionale”. Cotizațiile totale colectate sunt în valoare 

de 12.863 € și cotizațiile neîncasate se ridică la aproximativ 8.000 de euro. Cheltuielile 

efectuate până acum sunt de 102.000 de euro. Se preconizează ca până la sfârșitul anului să 

fie cheltuiți încă 52.000 de euro. Pentru ca aceste cheltuieli să fie acoperite din cotizațiile de 

membru, taxa de membru ar trebui să fie de cel puțin 15.000 de euro, ceea ce înseamnă că 

trebuie încasați cel puțin încă 2.200 de euro. 

Fonduri disponibile în conturi – 32.800 euro. Este nevoie de aproape 20.000 de euro 

pentru a avea fonduri suficiente pentru a acoperi cheltuielile până la sfârșitul anului. În acest 

sens, pe lângă cotizația datorată pentru 2022, peste 50% din cotizația pentru 2023 trebuie 

încasată în avans. 

Suma primită de la CE pentru 2022 este de 133.027,20 EUR. Aceasta este 80% din 

suma solicitată de BlSAC. În cazul în care cheltuielile efectuate depășesc suma acordată de 

CE după depunerea raportului final pentru anul 2022 și aprobarea acestuia de către CE, se 

va plăti diferența. 

Dl. Yordan Gospodinov: După adunarea generală din 24 noiembrie 2022, ar trebui 

încasate cotizațiile pentru anul 2023. Începând cu 2023, CE a introdus o nouă schemă de 

finanțare a consiliilor consultative – se stabilește o sumă fixă pentru o perioadă de 3 ani; 

pentru BlSAC suma este de cca. 160 000 EUR. 

Domnul Daniel Buhai: a făcut un apel la toți membrii CCMN care sunt în urmă cu 

cotizația să o achite cât mai curând și fiecare dintre cei prezenți să spună dacă Asociația pe 

care o reprezintă este în măsură să plătească. 

Domnul Yordan Gospodinov: în ziua precedentă a vorbit cu domnul Alexander 

Trpchev, reprezentant al Asociației „Odessos” - asociația se confruntă cu dificultăți 

financiare, dar a promis că va plăti o parte din cotizația datorată. 

Domnul Kiril Zheglev, Asociația „MENA”: anul acesta este extrem de dificil, pentru 

care există motive obiective și subiective. Cert este că navele nu mai funcționează de la 

jumătatea lunii iulie. Aceștia au plecat pe larg doar de aproximativ 10 zile, dar rezultatele 

sunt foarte slabe, iar membrii asociației sunt îngrijorați de supraviețuirea lor. Va face tot 

posibilul să plătească cel puțin jumătate din cotizația de membru. 

Domnul Todor Georgiev: spre finalul ședinței Consiliului de Administrație, va face o 

declarație în numele Asociației Naționale a Mării Negre Bulgare (NABBS). 
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Dna Dimitrina Kostova: Asociația Europeană a Pescarilor de la Marea Neagră va 

întârzia să plătească cotizația de membru, dar o va plăti. 

Domnul Yordan Gospodinov: în ceea ce privește asociația „Prietenii Mării Negre” – 

nu au plătit cotizații de doi ani și reprezentantul lor nu a participat la ședințele BlSAC, deși 

într-o convorbire telefonică președintele, doamna Anelia Skrimova, a promis că va plăti taxa 

de membru datorată timp de doi ani. Li se va reaminti din nou, dar dacă nu achită cotizația 

până la sfârșitul anului, ar trebui excluși ca membri ai BlSAC, din cauza neplatei sistematice a 

contribuțiilor datorate. În ceea ce privește „Institutul pentru Strategii Regionale” - au 

dificultăți la plata, dar li se va reaminti. 

Domnul Plamen Kamburov Asociația pentru pescuitul la scară mică „Sfântul Nicolae 

Făcătorul de Minuni” – asociația a avut dificultăți serioase în acest an și a avut capturi foarte 

mici. El promite că va plăti mai mult din taxa de membru datorată. 

Dl. Daniel Buhai: din partea română există și o asociație care nu a participat la 

sedințele BlSAC de mai bine de 2 ani și nu și-a plătit cotizația de membru - Asociația de 

pescuit maritim "Marea Neagră" cu președinte dl. Gabriel Ciocan. El propune excluderea lor 

ca membri ai AGA. Le poate fi trimis un ultim avertisment. 

Domnul Yordan Gospodinov propune stabilirea unui termen până la sfârșitul lunii 

octombrie pentru plata cotizației pentru anul 2022. De asemenea, scrisorile de avertizare 

finală pentru plata cotizației de doi ani să fie trimise asociației „Prietenii Mării Neagre” și 

Asociația de pescuit maritim "Marea Neagră". Un e-mail de memento trebuie trimis altor 

membri care nu au plătit. 

Propunerea a fost supusă la vot: Voturi PENTRU – 8 voturi. 

Punctul 4 al Agendei: A fost prezentat bugetul pentru 2023. Comitetul Executiv va 

prezenta bugetul la Adunarea Generală (AGA). 

Doamna Mihaela Mirea: bugetul a fost întocmit de Secretariatul BlSAC după 

exemplul anilor anteriori. Unele costuri au fost majorate din cauza inflației în creștere, 

precum și din cauza numărului crescut de membri ai BlSAC. Costurile pentru traducere și 

participarea la întâlniri au fost majorate, dar nu există încă nicio confirmare din partea CE 

dacă acest lucru va fi posibil. Se speră că CE va confirma sumele solicitate. Acesta este un 

buget cu sumă forfetară - o sumă alocată o singură dată, adică după aprobarea de către CE, 

sumele de la diferiți capi de buget pot fi transferate fără a solicita permisiunea CE. 

Domnul Todor Georgiev: nu pot înțelege de ce Secretariatul a înaintat proiectul de 

buget la CE fără ca bugetul să fie mai întâi aprobat de Comitetul Executiv. 

Un proiect de buget pentru anul 2023, care urmează să fie prezentat în Adunarea 

Generală din 24 noiembrie 2022, este supus la vot. Voturi PENTRU – 8 voturi. 

Punctul 5 al Agendei:  A fost prezentat un proiect al programului de lucru pentru 

2023 al BlSAC întocmit de Secretariatul asociației. Sunt planificate 2 Adunări Generale, 2 

Consilii de conducere, 6 grupuri de lucru și 6 focus grupuri. 
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Domnul Todor Georgiev: consideră că informațiile din focus grupul 2 din programul 

de lucru „Noi specii invazive” i se par cu adevărat șocante și speră să nu fie o eroare 

materială. Este șocant pentru că până acum în Marea Neagră cunoaște doar 2 cazuri de noi 

specii invazive – un tip de meduză și o rapa cu nervuri. Așa că el întreabă: Care sunt aceste 

noi specii invazive? 

Dl. Yordan Gospodinov: BlSAC ia în considerare nu numai mediul, ci și organizațiile de 

pescuit și, conform informațiilor furnizate de acestea, pe lângă noua meduză în formă de 

pieptene, care se hrănește cu ouăle de pești pelagici, a apărut și o algă slimoasă, care 

acoperă pietre și stânci și împiedică să se atașeze midiile de ele. A apărut și un tip de crab 

albastru – atipic pentru Marea Neagră, care ar trebui să fie și el subiect de discuție. Există, 

de asemenea, rapoarte de la pescari despre alte specii atipice din Marea Neagră care intră 

prin Bosfor. Toate acestea au dat Secretariatului motive să propună tema noilor specii 

invazive. Intenția BlSAC este de a aduna pescari, organizații de mediu, oameni de știință la o 

singură masă și de a discuta subiecte de importanță pentru Marea Neagră și de a merge mai 

departe, nu de a insista pe aceleași subiecte. 

Domnul Todor Georgiev: în acest caz se poate spune cu adevărat că informațiile 

despre noile specii invazive din Marea Neagră sunt șocante. După ce a înțeles de ce a fost 

creat focus grupul, îl susține. 

Domnul Daniel Buhai: acest focus grup ar trebui să ascută atenția asociațiilor de 

pescuit pentru a putea anunța în timp util apariția oricărei specii atipice în Marea Neagră. 

Programul de lucru propus a fost supus la vot: Voturi PENTRU – 8 voturi. 

Domnul Kiril Zheglev: propune ca în programul de lucru să fie inclusă încă un subiect. 

Oamenii de știință spun constant că resursele din Marea Neagră sunt supraexploatate și în 

declin, iar anul acesta au existat cantități neobișnuit de mari de bonito (sardini) în Marea 

Neagră. A apărut prea devreme anul acesta - la începutul lunii iulie. Apare de obicei la 

sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Întrebările sunt legate de motivul apariției 

sale timpurii și a volumelor sale neobișnuit de mari. Pescarii spun că astfel de cantități de 

pește nu au fost văzute în ultimii 50 de ani. Anul trecut nu a fost deloc bonito și, de 

asemenea, în ultimii ani. Oamenii de știință ar trebui întrebați – de unde provine această 

cantitate uriașă de pește și ce lasă în urmă, deoarece bonito este un pește răpitor și 

urmărește alte specii. Aceasta nu este doar opinia pescarilor bulgari, la fel se observă și în 

Turcia, deoarece piața de abalone din țară s-a prăbușit. Deci, este un subiect interesant cum 

în câțiva ani apar suprapopulări ale anumitor specii de pești, în momente neobișnuite, când 

oamenii de știință spun că stocurile sunt în scădere. 

Domnul Daniel Buhai: acest subiect este foarte interesant. Ar putea fi înființat un 

grup de lucru pentru a discuta abaterile mari ale speciilor migratoare sau ar putea fi adăugat 

la grupul de lucru existent 2 - Efectele schimbărilor climatice asupra pescuitului. Formularea 

ar trebui să fie: posibile motive pentru abaterile anuale ale populațiilor de specii migratoare. 

Punctul 6 al Agendei:  Cererile și documentele însoțitoare ale organizațiilor care 

doresc să devină membre ale BlSAC au fost examinate și discutate, după cum urmează: 
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o Asociatia de pescuit Golovița, raionul Tulca, România, reprezentată de 

domnul Balaban Cătălin; Identificator unic de companie (UCI): 21300302 – 

membri ai asociației – pescari mici; 

o Federația Organizațiilor de Pescuit din Marea Neagră, reprezentată de 

domnul Laurențiu Mirea – reprezentanți ai pescuitului la scară mică; 

o Fundația Institutul pentru Modernizarea Mediului, cu președinte dl Lyudmil 

Hristoforov Ikonomov – asociație a grupului celorlalte părți interesate de 

mare; UCI: BG103567505; 

o Organizația producătorilor de midii de la Marea Neagră, cu președinte 

domnul Velislav Nikolov Vangelov; UCI: 206431874; 

Au urmat discuții: 

Domnul Todor Georgiev a întrebat dacă acele patru organizații sunt înregistrate ca 

asociații în Agenția de Registrul din țara respectivă. 

Domnul Yordan Gospodinov a explicat că documentele prezentate au fost examinate 

cu atenție și a fost trimisă o scrisoare către EAFA/ANPA pentru confirmare. El a propus ca 

admiterea lor să fie votată împreună. 

Domnul Todor Georgiev a propus ca admiterea lor să fie votată unul câte unul, 

pentru că avea păreri diferite despre fiecare dintre ei. 

Domnul Daniel Buhai: au fost depuse documentele a două tipuri de organizații – 3 

organizații de pescuit și producători și 1 din grupul altor părți interesate marine. El a propus 

ca participanții să voteze după acest principiu - asociația pescarilor împreună și asociația 

ecologistă separat. Cele trei organizații de pescuit au un număr destul de mare de membri. 

În ceea ce privește organizația de mediu - domnul Buhai este în favoarea admiterii acesteia, 

urmând să voteze PENTRU, dar își exprimă îngrijorarea dacă Fundația Institutul pentru 

Modernizare Ecologică își va putea achita cotizația pentru că nu există membri înscriși în fișa 

de membru. 

Domnul Todor Georgiev: Fundația Institutul pentru Modernizare Ecologică este 

înregistrată în instanța din Bulgaria, ceea ce înseamnă că au un Consiliu de Administrație, 

deci nu este o singură persoană. 

Domnul Marian Paiu: ar fi o idee bună dacă BlSAC ar putea dezvolta practica de a 

invita pe viitor pe cei interesați de apartenență la întâlniri, poate prin ZOOM pentru a-și 

prezenta asociațiile. A vrut să știe dacă Federația Organizațiilor Pescarilor din Marea Neagră, 

reprezentată de domnul Laurențiu Mirea din România, care a fost membru al BlSAC și a 

plecat în urmă cu câțiva ani, datorează vreo cotizație pentru anii anteriori. 

Dl. Yordan Gospodinov: conform Statutului/Articolului BlSAC, art. 12, o organizație 

care părăsește consiliul poate depune documente pentru calitatea de membru după un an. 

BlSAC trebuie să-și mărească numărul de membri pentru a avea o reprezentare mai mare 

Domnul Todor Georgiev: Federația Organizațiilor Pescarilor din Marea Neagră, 

reprezentată de domnul Laurențiu Mirea, a depus o adeverință de bună stare (certificate 

juridic) pentru anul 2022, în timp ce Asociația Pescarilor Golovița, reprezentată de domnul 
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Balaban Cătălin, a depus doar un certificat de înregistrare fiscală din 2007, dar nu au depus 

un certificat de bună stare (certificate juridic). 

Domnul Daniel Buhai: există două tipuri de înregistrare a asociației – la nivel 

european și înregistrare națională. El este de acord cu propunerea domnului Gospodinov de 

a vota împreună cu privire la admiterea tuturor celor patru organizații. 

Participanții au votat modalitatea de admitere a asociațiilor candidate, adică dacă 

admiterea lor trebuie votată împreună: 

Voturi PENTRU – 7 voturi; ÎMPOTRIVĂ: 1 (Dl. Todor Georgiev). 

Admiterea celor patru organizații menționate mai sus ca membri ai Adunării 

Generale a BlSAC a fost supusă la vot: 

Voturi PENTRU – 7 voturi; ABȚINERI: 1 (Dl. Todor Georgiev pe motiv că statutul 

juridic al Asociației Pescarilor Golovița nu este clar, nu s-a depus dovezi de bună reputație. 

În ceea ce privește Federația Organizațiilor Pescarilor din Marea Neagră, reprezentată de 

domnul Laurențiu Mirea – federația datorează taxe de membru pentru perioadele 

anterioare. Nu a existat nicio decizie a Comitetului Executiv cu privire la dacă aceste taxe 

sunt încă datorate sau ar trebui anulate). 

Domnul Daniel Buhai: BlSAC a trimis o scrisoare către ANPA, România, și a primit un 

răspuns în care se spunea: „Ca răspuns la scrisoarea dumneavoastră № 50/06.06.2022, 

depusă în NARA sub № 6195/07.09.2022, dorim să vă informăm. că Asociația de Pescari 

Golovița este înscrisă în mod corespunzător în Registrul Consolidat al organizațiilor de 

producători, sub numărul 87, Reg.Nr.1567/13.04.2007, dar nu este recunoscută ca 

organizație de producători în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI. (UE) Nr. 

1379/2013 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 

privind organizarea comună a piețelor produselor pescărești și de acvacultură.” 

Dl. Yordan Gospodinov: cu privire la cuantumul cotizației și dacă este plătibilă – 

aceasta este de competența Adunării Generale a BlSAC. 

Punctul 7 al Agendei: S-a discutat oferta de evaluare a activității BlSAC de către un 

evaluator extern timp de 5 ani. Oferta este de la Agenția Strategma Ltd. 

Oferta Agenției Strategma Ltd. a fost supusă la vot: Voturi PENTRU – 8 voturi.  

A urmat o declarație a domnului Todor Georgiev: În numele Consiliului Director al 

Asociației Naționale a Mării Negre Bulgaria- cu condiția ca aceștia să nu-și plătească 

cotizațiile de membru până la termenul stabilit de Comitetul Executiv în ședința de astăzi, va 

fi considerat că Asociația Națională a Mării Negre Bulgaria nu mai este membră a BlSAC. 

Peste un an, când expiră obligația de a plăti cotizația pentru anul 2022, aceștia vor solicita 

din nou calitatea de membru în BlSAC, conform Statutului/Actul constitutiv. 

Domnul Maian Paiu: Declarația domnului Georgiev sună ca o insultă la adresa BlSAC 

și este destul de frivolă. Domnul Georgiev poate spune dacă NABBS se confruntă cu 

dificultăți financiare, dar nu ar trebui să demonstreze o astfel de atitudine. 
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Domnul Todor Georgiev: declarația făcută de acesta a fost făcută cu seriozitate, iar 

NABBS pur și simplu a aderat la Statutul/Actul constitutiv al BlSAC. 

 

Întâlnirea a fost declarată închisă. 

 

Minută întocmită de: doamna Elena Peneva 

 

Președinte BlSAC: Dl. Daniel Buhai 


