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Minuta 

A unei întâlniri a BlSAC Focus Group 2 

16 martie 2021 

Subiect: FG 2 - Pescuitul rechinului din Marea Neagră. 

Starea actuală, flota, debarcările, raportarea datelor, valorile, tendințele, comerțul, starea 

stocului. 

Pe 16 martie 2021, prin intermediul sistemului ZOOM, a avut loc o întâlnire Focus grup 2 a 

BlSAC pe tema - pescuitul rechinului din Marea Neagră. Starea actuală, flota, debarcările, 

raportarea datelor, valorile, tendințele, comerțul, starea stocului. 

La ședință au participat prin videoconferință domnul Dimitar Valkov - NAFA Burgas, domnul 

Alexandru Simionov - ANPA Constanța, domnul Stoyan Kotov - director al Direcției Afaceri 

Maritime și Pescuit la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Silviculturii din Bulgaria, Dna 

Pinelopi Belekou de la Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit a Comisiei Europene. 

Reprezentanți ai: ONG „MARE NOSTRUM”, Asociației Asociației Naționale a Coastei Bulgare a 

Mării Negre, Asociației producătorilor de produse pescărești BG FISH, Asociației „Asociației 

Europene a Pescarilor de la Marea Neagră”, Asociației „Asociației cu amănuntul„ Sf. Nikolai 

Chudotvorets ” și secretariatul BlSAC. 

Ședința a fost deschisă de președintele BlSAC, dl Yordan Gospodinov. Participanții și invitații 

la întâlnire salută membrii BlSAC. 

Urmează o prezentare a domnului Dimitar Valkov despre: Date despre debarcarea rechinilor 

în Bulgaria în 2018, 2019 și 2020. Ce se poate spune în general în ultimii zece ani referitor la 

tendința capturilor și debarcărileor rechinului din Marea Neagră este că nu există relativă 

constanță în cantitățile lor. Capturile de-a lungul anilor seamănă cu un val, probabil din cauza 

interesului pieței. 
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• În 2018, un total de 10.082,2 kg de rechini din Marea Neagră au fost debarcate în 12 

porturi din Bulgaria. Navele de pescuit care au declarat debarcări sunt 36; 

• Pentru 2019, kilogramele debarcate de rechini sunt de 16.765 kg, la 13 porturi de la 

52 de nave de pescuit; 

• Pentru 2020, cantitățile debarcate sunt de 47.511,6 kg, la 16 porturi de la 54 de nave 

de pescuit. 

 

A existat o tendință de creștere a capturilor în ultimii ani. Există, de asemenea, o creștere a 

numărului de nave care prind rechini din Marea Neagră. În ceea ce privește porturile în care 

au fost înregistrate debarcări, există o tendință de creștere și a numărului acestora. 

Informațiile mai detaliate despre debarcări pe ani, nave și porturi sunt următoarele: 

• Pentru 2018, cantitatea maximă raportată pe navă este de 2082 kg, 4 nave 

raportează peste 1000 kg, 14 nave de pescuit raportează cantități între 100 și 500 kg, 10 nave 

raportează între 20 și 100 kg, 8 nave raportează cantități mai mici de 20 kg. Principalul port 

de debarcare este Varna - 52,6% din totalul debarcărilor, urmat de Balcic - 16,3%, Shabla - 7%, 

Kavarna 6%, Tsarevo - 5,7% și Nessebar - 5,2% din debarcările de rechin. 

• Pentru 2019: cantitatea maximă raportată pe navă este de 2921 kg, 4 nave 

raportează cantități de peste 1000 kg, 6 nave raportează cantități cuprinse între 500 și 1000 

kg, 19 raportează capturi între 100 și 500 kg, 17 raportează între 20 și 100 kg, 6 nave au 

raportat cantități mai mici de 20 kg. Principalul port de debarcare este din nou Varna - 71,7% 

din totalul debarcărilor, urmat de Balcic - 8,15%, Tsarevo - 6,5%, Kavarna 4,4%, Durankulak 

3,2%, Shabla - 2,4%. 

• Pentru 2020, cantitatea maximă raportată pe navă este de 17.010 kg, 9 nave de 

pescuit raportează cantități de peste 1000 kg, 4 nave raportează între 500 și 1000 kg, 17 nave 

raportează între 100 și 500 kg, 15 nave raportează între 20 și 100 kg și 8 nave de pescuit au 

raportat mai puțin de 20 kg. Principalul port de debarcare este Varna - 48,9% din debarcări, 

urmat de Balcic - 35,5%, Kavarna - 10%, Tsarevo - 6,4%, Shabla - 2,4%. 

În concluzie, se poate spune că în ultimii ani a existat un interes crescut pentru 

capturarea rechinilor de la Marea Neagră și nu se știe dacă nivelurile din 2015 vor mai fi atinse 

atunci când capturile declarate erau de 130.000 kg. Sau nivelurile din 2010 și 2011. când 

capturile erau de aproximativ 80.000 kg. Principalele nave de pescuit la rechin sunt nave mari 

de peste 12 m lungime, care sunt supuse unor măsuri de monitorizare a activității 

îmbunătățite - toate echipate cu un dispozitiv de monitorizare - VMS și au un jurnal de pescuit 

electronic, care facilitează foarte mult urmărirea capturilor, în timp real . Navele de pescuit 

de rechini mici sunt situate în partea de sud a coastei Mării Negre. 

Urmează discuții și comentarii: 

Domnul Yordan Gospodinov a adresat următoarele întrebări despre pescuitul de 

rechin din Marea Neagră: În ce zone este capturat rechinul? Ce unelte de pescuit sunt folosite 
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pentru a-l prinde? Este luată în considerare captura accidentală de rechin sau este pescuit 

targetat? În ce anotimpuri se pescuiește cel mai mult? 

Dl Dimitar Valkov: Uneltele de pescuit legale permise în Bulgaria sunt paragatele. 

Zonele de pescuit pentru rechinul Mării Negre se află în principal în partea de nord a zonei 

bulgare a Mării Negre, chiar și unele dintre ele se află în zona economică exclusivă 

românească. Anotimpurile de vârf pentru pescuitul rechinilor sunt iarna - sfârșitul anului și 

începutul anului. În lunile mai calde, flota bulgară de pescuit se concentrează, de obicei, pe 

capturarea rapanelor și a barbunului. Ponderea capturilor declarate ca fiind capturi 

accidentale este extrem de mică, adică este doar captura targetată de rechin de la Marea 

Neagră pentru Bulgaria. 

Dl Yordan Gospodinov: Se poate spune că pentru un anumit segment al flotei de 

pescuit bulgare, pescuitul la rechini este de interes economic. Anotimpul în care este capturat 

rechinul - iarna, înseamnă că acest pescuit decide cumva momentul economic și social al 

pescarilor din această perioadă a anului. 

Potrivit informațiilor colegilor români, BlSAC are date conform cărora captura țintită a 

rechinilor nu prezintă interes pentru România. Este raportată doar captura accidentală, iar 

pentru 2019 este de 215 kg. În România, pescuitul la rechin este interzis în perioada 15 martie 

- 15 aprilie inclusiv și în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv, cu excepția faptului că 

în aceste perioade, reținerea și introducerea pe piață sunt permise numai pentru rechinii 

capturați accidental. De asemenea, este interzisă păstrarea rechinilor femele gestante la bord 

tot timpul anului. 

Domnul Yordan Gospodinov: pune o întrebare domnului Dimitar Valkov: Bulgaria 

declară exportul de rechin sau cantitățile capturate sunt pentru piața bulgară? 

Dl Dimitar Valkov: Cantitățile de rechini capturați sunt pentru piața bulgară, cantitățile 

exportate sunt neglijabil de mici. 

Domnul Yordan Gospodinov: atunci se poate spune că cererea pieței determină 

capturile. În anii în care există mai puține capturi, acest lucru nu înseamnă că rechinul a scăzut, 

ci mai degrabă există o scădere a cererii. 

Dl Alexandru Simionov: România a interzis pescuitul rechinilor și sunt raportate doar 

capturi accidentale. Și în România din acest an va fi posibil capturarea rechinilor doar cu 

paragate, plasele sunt interzise. Mai multe informații vor fi disponibile după ce vor fi publicate 

de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Dna Mihaela Candea-Mirea: În ceea ce privește rechinul, consideră că sunt necesare 

mai multe cercetări înainte de a se putea avea o opinie și o idee clară asupra situației cu 

această specie. Ea nu știe dacă există studii actuale. Regretă faptul că dl Victor Nita și dl Violin 

Raykov nu au participat și au putut împărtăși informații. 

Dl Yordan Gospodinov: subliniază câteva puncte din raportul autorităților oficiale 

bulgare: Măsuri de gestionare a stocului de rechin din Marea Neagră. Opinia științifică este că 

stocul se epuizează și, prin urmare, este necesară o abordare foarte prudentă. Biomasa 

speciei este la un nivel constant scăzut. Cu toate acestea, opinia industriei de pescuit este că 
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cererea determină capturile. Rechinul este o specie care nu poate fi procesată, dar este 

căutată în stare proaspătă. Perioada de valabilitate în stare înghețată nu este lungă. 

Informațiile despre specie sunt rare. Din prezentarea domnului Valkov se poate observa că 

controlul și colectarea datelor au fost consolidate în ultimii ani, ceea ce este bine. În cazul în 

care se elaborează un plan de gestionare a resurselor, datele istorice vor fi unul dintre 

indicatorii pentru determinarea cotei, dacă va exista. De asemenea, poate fi necesar să se 

stabilească un procent- pentru pescuitul țintă de rechin, inclusiv anumite măsuri de 

conservare. Măsurile care se aplică calcanului și dau rezultate pot fi folosite și pentru rechin. 

Prin acest document, Bulgaria și-a exprimat o poziție, poate că statul român va pregăti un 

raport similar. Este clar că, fără cercetarea finală a comunității științifice, BlSAC nu poate da 

nici o opinie cu privire la acest subiect. Poate că recomandarea ar trebui adresată institutelor 

de cercetare pentru a lansa cercetări serioase în 2021, astfel încât să poată ajuta și 

administrația. Indicativ este faptul că pentru Bulgaria numărul navelor interesate de pescuitul 

la rechin este în creștere, ceea ce înseamnă că există cerere de piață. Acest raport, întocmit 

de administrație, este coordonat cu companiile din Bulgaria și se ia în considerare opinia 

acestora. 

Dl Marian Paiu: Rechinul este o specie vulnerabilă, iar BlSAC poate sprijini eforturile 

autorităților de a face o recomandare în acest sens. 

Dl Yordan Gospodinov: El a clarificat că există o diferență în interesele celor două state 

membre în ceea ce privește capturile de rechini, iar unele dintre zonele de pescuit se află în 

zona economică exclusivă a României. BlSAC propune NAFA Bulgaria și ANPA România să 

organizeze o întâlnire între ele și să invite BlSAC să comenteze această problemă - pescuit de 

rechini, zone de captură, interdicții pe parcursul anului, permise, unelte permise etc. 

Dl Dimitar Valkov: În ceea ce privește viitoarele măsuri care pot fi luate pentru 

conservarea acestei specii, acestea trebuie să se bazeze pe date științifice suficiente, astfel 

încât NAFA ar sprijini orice cercetare în acest domeniu. Abordarea corectă a managementului 

trebuie să se bazeze pe avize științifice adecvate. Orice activitate care ar îmbunătăți 

colectarea datelor ar fi benefică. Mai exact, cu privire la propunerea de a se întâlni cu colegii 

din România, NAFA Bulgaria este întotdeauna deschisă la organizarea unor astfel de întâlniri 

bilaterale, deși aproape totul despre rechin este reglementat în reglementările UE. Cu cele 

mai recente actualizări făcute în sistemele de supraveghere din NAFA, acesta este compatibil 

cu cel folosit de colegii români. Centrul bulgar de monitorizare este în contact permanent cu 

Centrul român de monitorizare și schimbă în mod constant informații. Deci, o întâlnire 

comună ar obține rezultate foarte comune și pozitive. 

Dna Pinelopi Belekou: Această întâlnire este importantă și foarte concentrată, datele 

furnizate cu privire la capturile din Bulgaria sunt destul de interesante. Este adevărat că există 

o reducere a stocului de rechini din Marea Neagră și este clar că Consiliul științific va aborda 

foarte atent acest tip de pescuit. Ambele state membre trebuie să îmbunătățească colectarea 

datelor și raportarea capturilor. Întrebare adresată domnului Valkov, dacă există date despre 

creșterea efortului de pescuit în 2020, se datorează îmbunătățirii uneltelor de pescuit? Din 

date reiese că o navă de pescuit își mărește semnificativ captura de rechin de la aproximativ 

2000 kg în 2018 și în 2019 la 17.000 kg în 2020. În concluzie, dna Belekou a reamintit că 
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Comisia a încercat întotdeauna să asiste statele membre în activitatea lor privind conservarea 

speciei. 

Dl Dimitar Valkov: Există un astfel de caz, dar doar una dintre nave a declarat o captură 

de 17.000 kg. pentru întregul 2020. Restul navelor de pescuit au capturi semnificativ mai mici. 

În ceea ce privește selectivitatea dispozitivului - pescuitul rechinului se face numai cu 

paragate. 

 

Ședința se închide. 

 

 

Minuta a fost pregatită de: doamna Elena Peneva 

 

Președinte al BlSAC: Dr. Yordan Gospodinov 


