
1 
 

 

 

                                                                  
 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 

 

 

MINUTA 

întâlnirii Focus Group 2 al BlSAC – 15 Martie 2022  

Subiect: “Pescuitul rechinului din Marea Neagră” 

 

Pe 15 Martie 2022, la Hotelul Rosslin Dimyat din Varna, a avut loc o întâlnire fizică 

și ZOOM a Focus Group 2 al BlSAC pe tema „Pescuitul rechinului”. 

La întâlnire au participat: Conf. univ. Prof. Dr. Violin Raykov de la IO Varna, domnul 

Ivan Ivanov de la ANPA, domnul Dobrin Lechev de la ANPA Burgas, doamna Eleonora 

Fikasova de la ANPA Burgas, domnul Gabriel Popescu, Director ANPA Constanta. 

Întâlnirea a fost deschisă oficial de către Președintele BlSAC, domnul Daniel Buhai. 

A fost prezentată o scrisoare trimisă de ANPA România cu privire la datele privind 

capturile de rechin pentru anul 2021. Următoarele au fost declarate și depuse la Agenție:    

- Captură accidental până la 01.06.2021 – 300 kg; 

- Captură la paragate după 01.06.2021 – 387 kg. 

În scrisoare se mai precizează că de la 1 iunie 2021, după stabilirea unui total 

admisibil de captură, 40 de nave au primit autorizații pentru pescuitul rechinului, pentru 

paragate pentru rechin, cu o cotă fixă de 13,5 tone. 

A urmat prezentarea scrisorii de la ANPA Bulgaria, pentru capturile de rechin pe ani:   

- În 2017, 50451,4 kg de rechin au fost prinse de 34 bărci de pescuit;  

- În 2018, 10082,4 kg de rechin au fost prinse de 37 bărci de pescuit; 

- În 2019, 16765 kg de rechin au fost prinse de 53 bărci de pescuit; 

- În 2020, 47511,6 kg de rechin au fost prinse de 57 bărci de pescuit; 

- În 2021, 19652,2 kg de rechin au fost prinse de 51 bărci de pescuit.   

Acestea sunt cantitățile de rechin capturate în Bulgaria, inclusiv captura accidentală, 

folosind paragate. 
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Au urmat discuții: 

Domnul Yordan Gospodinov i-a întrebat pe reprezentanții ANPA care este captura 

maximă admisă pentru Bulgaria. 

Domnul Dobrin Lechev: captura maximă admisă pentru Bulgaria este de 133 de tone, 

pe baza capturii din 2016. Această decizie a fost luată în Grupul de Lucru privind Marea 

Neagră de la CGPM în 2017 la Constanța. Există noi recomandări ale CGPM după cea de-a 

44-a sesiune din noiembrie 2021 cu privire la modul de determinare a capturii maxime 

admisibile pentru viitor, dar nu există cantități exacte. 

Domnul Yordan Gospodinov a propus ca BlSAC să pregătească o declarație de poziție 

și să o depună la EADA, precizând că este recomandarea Consiliului, prin care captura 

maximă admisibilă determinată de CE pentru Bulgaria și România să fie aprobată. 

Domnul Daniel Buhai: în primul rând, trebuie clarificat că Bulgaria și România 

tocmai au ieșit dintr-o perioadă de pandemie de doi ani, așa că datele din acești ultimi ani nu 

sunt prea ilustrative. Prin urmare, susține propunerea domnului Gospodinov de a se păstra 

cantitățile maxime admise. Nu există cotă de rechin pentru România conform regulamentului, 

cantitățile menționate în scrisoarea ANPA de 13,5 tone au fost solicitate de pescari și permise 

de Agenție. 

Domnul Aleksandar Trapchev întreabă ce ar trebui făcut cu captura accidentală. 

Domnule Yordan Gospodinov: trebuie înregistrată captura accidentală conform 

Regulamentului. Până la 5% din cotă poate fi înregistrată precum captură accidentală. În 

Bulgaria nu se plătește un permis pentru o specie de pește, dar se eliberează un permis de 

pescuit pe tot parcursul anului, eliberându-se un permis special pentru prinderea calcanului și 

separat pentru crustacee. Bărcile plătesc licență pentru uneltele de pescuit. 

Domnul Aleksandar Trapchev întreabă cum ar trebui să fie înregistrat rechinul atunci 

când, de exemplu, barca de pescuit pleacă la pescuit pentru șprot și ajunge să aibă 150 de 

rechini sub formă de captură accidentală în plasele sale, iar acestea constituie 100% din 

captură. 

Doamna Lyubov Georgieva: poate ar trebui acceptată și posibilitatea de a prinde 

rechin sub formă de captură accidentală, și nu doar pescuitul cu paragate, deoarece, după cum 

puteți vedea, permisele sunt doar pentru pescuitul cu paragate la rechin. 

Domnul Yordan Gospodinov: Rechinul este un pește grupat și uneori multe exemplare 

cad în traul. Poate că ar trebui adăugat în recomandare că, capturile accidentale de rechin ar 

trebui considerate mai degrabă capturi accidentale decât aruncate. 

Dl Daniel Buhai propune să se întocmească două recomandări separate – prima - să 

fie păstrate cantitățile maxime permise pentru captura de rechin pentru cele două state 

membre, iar a doua – verificat dacă Regulamentul permite sau nu permite captura accidentală 

de rechin, iar apoi să se pregătească a doua recomandare. 

Doamna Lyubov Georgieva: chiar răspunsul ANPA România arată că a existat o 

captură accidentală - 300 kg pentru 2021, ceea ce înseamnă că această captură nu a fost prin 

intermediul paragatelor. Adică, nu există nicio problemă ca aceste capturi de rechin să fie 

raportate în acest fel. 

Domnul Daniel Buhai propune să se întocmească o recomandare separată prin care să 

se solicite compensații între cele două cote – cea pentru Bulgaria și cea pentru România – în 
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cazul în care cota în oricare dintre țări nu poate fi atinsă. Astfel, dacă se depășește cota pentru 

Bulgaria și nu s-a atins încă cea pentru România, cota va fi compensată de una dintre țări. 

Sub elementul „Alte discuții”:  

Domnul Daniel Buhai: Îi întreb pe pescarii prezenți dacă au fost afectați în vreun fel 

de actualul conflict din Ucraina. De exemplu, pescarii români din apropierea Deltei Dunării, 

care prind mai ales calcan în apropiere de Insula Șerpilor, se simt amenințați și nu merg la 

pescuit.  

Domnul Dragos Buhai: Regulamentul Comisiei Europene 1139/2021 în art. 26 

Obiectivele specifice, alineatul 2 prevede că: „Prin derogare de la articolul 13 litera (j), în 

cazul unor evenimente excepționale care conduc la perturbări semnificative ale pieței, 

sprijinul menționat la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol poate acoperi: ( a) 

compensarea operatorilor din pescuit și acvacultură pentru veniturile pierdute sau costurile 

suplimentare suportate” și continuă: Sprijinul menționat la primul paragraf poate fi admisibil 

numai dacă Comisia a constatat apariția unui eveniment excepțional prin intermediul o 

rezoluție care urmează să fie pusă în aplicare. Cheltuielile sunt eligibile numai pentru 

perioada specificată în prezenta rezoluție pentru a fi puse în aplicare.” 

Doamna Dimitrina Kostova: pe 10 martie 2022. Comisia Europeană a transmis 

statelor membre un proiect de propunere care oferă consultanță privind un cadru temporar 

pentru ajutorul de stat -  în BlSAC trebuie să pregătească o recomandare care să semnaleze că 

sectorul se confruntă cu probleme economice din cauza crizei energiei și creșterea prețurilor 

la gazele naturale și că multor pescari le este frică să pescuiască. 

Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința a fost închisă. 

Minută realizată de: Dna. Elena Peneva 

 

Președinte BlSAC: Dl. Daniel Buhai 

 


