
ОПАЗВАНЕ НА ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ

НАРЪЧНИК ЗА ИНСТИТУЦИИ
контролиращи риболова, търговията
с хайвер и рибовъдните стопанства 
за отглеждане на есетрови риби
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Проектът „Трайна защита на есетрите1  
по долното течение на Дунав чрез 
предотвратяване и противодействие на 
бракониерството и нелегалната търговия 
с диви животни“ (накратко „ЖИВОТ 
за дунавските есетри“) е насочен към 
прекратяването на свръхулова, който 
е основната заплаха за оцеляването на 
дунавските есетрови риби. Проектът има 
за цел да осигури дългосрочно оцеляване 
на тези видове, както и запазване на 
високата им природна и икономическа 
стойност. Проектът се изпълнява от WWF 
в периода октомври, 2016 г. – декември, 
2020 г., в Австрия, България, Румъния, 
Сърбия и Украйна със съдействието на 
биосферен резерват „Дунавска делта“, 
Румъния, и Института за изследвания на 
животни от зоологически градини и диви 
животни „Лайбниц“, Германия. „ЖИВОТ 
за дунавските есетри“ е финансиран от 
Европейския съюз и партньорите по 
проекта. Финансирането от ЕС се осигурява 
от програмата LIFE – финансовия 

инструмент на съюза, който подкрепя 
проекти за опазване на околната среда и 
действия в областта на климата в целия ЕС. 
Настоящата публикация не е официален 
нормативен документ и има единствено 
информационна функция. 

WWF е сред водещите независими 
природозащитни организации в света. 
Глобалната мрежа на организацията 
обхваща повече от 100 държави и е 
подпомагана от над 5 милиона доброволци. 
Екипът на Дунавско-Карпатската 
програма на WWF опазва и възстановява 
природните ценности в региона, като 
работи по моделни трансгранични 
проекти, подпомага политиките за 
опазване на околната среда, изгражда 
капацитет, информира обществеността 
и търси решения на срещнатите 
предизвикателства, за да осигури по-добър 
живот, устойчиво развитие и опазване на 
биоразнообразието в региона.
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ЦЕННИ И ЗАСТРАШЕНИ
ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ СЕ НАРЕЖДАТ СРЕД НАЙ-ЦЕННИТЕ ВИДОВЕ РИБИ В 
ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА ДУНАВ. ДО ХІХ В. ОГРОМНИ МОРУНИ МИГРИРАЛИ ОТ 
ЧЕРНО МОРЕ НАГОРЕ ПО ТЕЧЕНИЕТО НА ДУНАВ ЧАК ДО ГЕРМАНИЯ; ТЕ БИЛИ 
ВАЖЕН РЕСУРС ЗА МНОГО РИБАРСКИ ОБЩНОСТИ. ДО НЕОТДАВНА ЕСЕТРОВИТЕ 
РИБИ ИГРАЕЛИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА РОЛЯ В ИКОНОМИКАТА НА РУМЪНИЯ 
И НА БЪЛГАРИЯ.

Есетроподобните (Acipenseriformes) са 
разред риби с 27 вида. Те живеят само в 
северното полукълбо и обитават реките, 
езерата и крайбрежните морски зони на 
Европа, Азия и Америка. 

Долното течение на Дунав и Черно море 
са сред последните запазили се места за 
размножаване на представителите на 
разреда в света. В голямата си част този 
дял от реката преминава по границата 
между Румъния и България, което поставя 
върху двете държави голяма отговорност за 
опазването на есетровите риби.

Преди едно столетие в Дунав се срещали 6 
вида от тези древни риби: моруната (Huso 
huso), пъстругата (Acipenser stellatus), 
руската есетра (A. gueldenstaedtii), 
атлантическата есетра (A. sturio), шипът 
(A. nudiventris) и чигата (A. ruthenus). 
В момента първите пет от тях са 
класифицирани от IUCN1 като критично 
застрашени (макар че някои източници 
смятат атлантическата есетра и шипа за 
изчезнали), а чигата – като застрашена.

СВРЪХУЛОВ И ОПАЗВАНЕ
Свръхуловът – някога законен, но в днешно 
време не, както и незаконната търговия с 
хайвер от диви есетри, са сред основните 
преки заплахи за есетровите риби. 
Главната причина за свръхексплоатацията 
на последните е изключително високата 
икономическа стойност на хайвера им. 
Месото им също е търсено като деликатес. 
Пазарът на черно в целия регион е в 
разцвет2, като незаконен хайвер от България 
и Румъния може да се намери и в още 
няколко страни членки на ЕС . Нарушения 
са регистрирани и при етикетирането 
на есетрови продукти по CITES, което е 
задължително при внос и износ на хайвер.

Всички видове есетрови риби са защитени 
от Конвенцията по международната 
търговия със застрашени видове от 
дивата фауна и флора (CITES). Поради 
намаляващата им численост през 2000 г. 
Украйна стана първата страна в региона, 
която обяви пълна безсрочна забрана за 
улов на есетрови риби – както промишлен, 
така и спортен и любителски. В случай 
че есетрови риби бъдат хванати като 

съпътстващ улов, те трябва да бъдат 
върнати във водата – независимо дали са 
живи или мъртви, – а риболовният кораб 
е длъжен да информира местните органи 
на властта за вида и размера на уловените 
екземпляри.

В повечето други дунавски и черноморски 
страни също са наложени забрани за улов 
на есетри. 

През 2005 г. в Сърбия бе въведена пълна 
забрана за улов на пет вида есетрови риби 
за период от 10 години; впоследствие 
периодът бе удължен с още 10 години: 
до 2025 г. Към момента на създаване на 
брошурата, чигата все още е разрешена 
за улов, но с ограничения: уловът в 

периода на хвърляне на хайвер (1 март – 
31 май) е забранен, а в останалото време 
екземплярите трябва да са с дължина над 
40 см. Контролът върху улова на чиги 
обаче е недостатъчен и е налице видим 
спад в размера на популацията. Непълната 
забрана крие риск и за другите видове 
есетрови риби поради приликата им с 
чигата.

През 2006 г. Румъния обяви 10-годишна 
забрана за улов и търговия с диви есетрови 
риби. През 2011 г. България последва този 
пример с подобна забрана, но само за една 
година; през 2012 г. тя беше удължена с 
още четири години. В началото на 2016 г. 
забраната и в двете държави беше удължена 
до 2021 г. 

ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА 
ЗАКОНОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ
Ефективното прилагане на законовите 
разпоредби е жизненоважна предпоставка 
за успешната борба срещу бракониерството 
и срещу незаконната търговия с видове 
от дивата природа. От съществено 
значение са строгият вътрешен и граничен 
контрол, както и доброто национално и 
трансгранично сътрудничество. Проблемът 
с незаконната търговия с хайвер засяга не 
само опазването на застрашени видове, а и 
борбата с контрабандата и с организираната 
престъпност. От нея страда и данъчното 
облагане (губят се данъчни приходи), 
пораждат се и здравни и ветеринарни 
проблеми. Ето защо упражняването на 
контрол в тази област трябва да се превърне 
в приоритет за България и Румъния, както и 
за целия Европейски съюз. 

Държавите по долното течение на Дунав 
и крайбрежието на Черно море носят 
особено голяма отговорност за опазването 
на тези сериозно застрашени риби. 
Правоприлагащите институции трябва да 

контролират улова и вътрешната търговия, 
а поради ключовото си географско 
местоположение – и търговията с хайвер 
от Каспийския регион към другите страни 
членки на ЕС.

1 Международен съюз за защита на природата http://www.
iucnredlist.org/
2 Вж. “Illegal caviar trade in Bulgaria and Romania – results 
of a market survey on trade in caviar from sturgeons 
(Acipenseridae)” („Незаконната търговия с хайвер в 
България и Румъния – резултати от пазарно проучване на 
търговията с хайвер от есетрови риби (Acipenseridae)“ – 
на английски език) http://awsassets.panda.org/downloads/
illegal_caviar_trade_in_bulgaria_and_romania.pdf

„Природозащитата 
е динамичен процес, 
при който ресурсите 
се поддържат или 
управляват така, че да 
могат да се използват и 
в бъдеще.“         
       Д. М. Бартли, 1998 г.
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ЗАЩО СА ЗАСТРАШЕНИ
ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ СА СРЕД НАЙ-ЦЕННИТЕ РИБИ В ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА 
ДУНАВ; СЛЕД ДЪЛГИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА СВРЪХУЛОВ ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА 
СТАВАТ ПЛЯЧКА НА БРАКОНИЕРИ. 

МИГРАЦИЯТА ЗА ХВЪРЛЯНЕ НА ХАЙВЕРА Е ЖИЗНЕНОВАЖНА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО 
НА ЕСЕТРИТЕ, НО ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА СТИГНАТ ДО 
МЕСТАТА ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ. 

ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ ПРОМЯНАТА 
НА МЕСТООБИТАНИЯТА. ТЯ МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ ВЪРХУ ХВЪРЛЯНЕТО НА 
ХАЙВЕРА И ХРАНЕНЕТО.

ЕСЕТРИТЕ
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ЗА ЕСЕТРИТЕ 
НАКРАТКО
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РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ СА ЕДИНСТВЕНИТЕ ДЪРЖАВИ В ЕС, В КОИТО ВСЕ 
ОЩЕ ИМА ЖИЗНЕСПОСОБНИ ДИВИ ПОПУЛАЦИИ НА ЕСЕТРОВИ РИБИ. 

БЪРЗИЯТ СПАД В УЛОВИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СОЧИ, ЧЕ 
ЕСЕТРИТЕ ПОСТЕПЕННО ИЗЧЕЗВАТ ОТ РЕКА ДУНАВ.

В РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ УЛОВЪТ НА ЕСЕТРИ Е ЗАБРАНЕН ДО КРАЯ НА 
2021 Г.,  В СЪРБИЯ ЗАБРАНАТА ВАЖИ ДО 2025 Г., А В УКРАЙНА ТЯ Е 
БЕЗСРОЧНА ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИИТЕ. 

ПРЕДИ ЗАБРАНАТА ЗА УЛОВ ОСНОВНАТА ПРЯКА ЗАПЛАХА ЗА ЕСЕТРИТЕ Е 
СВРЪХУЛОВЪТ. В МОМЕНТА ТОВА ЯВНО Е БРАКОНИЕРСТВОТО. НА МЕСТА 
СА УСТАНОВЕНИ ПРОДАЖБИ НА ДИВИ ЕСЕТРИ, ВЪПРЕКИ ЗАБРАНИТЕ. 

ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ СА СИЛНО УЯЗВИМИ ПОРАДИ ДЪЛГИЯ СИ ЖИЗНЕН 
ЦИКЪЛ И КЪСНОТО ПОЛОВО СЪЗРЯВАНЕ. 

КАТО МЯРКА ПРОТИВ НЕУСТОЙЧИВАТА ТЪРГОВИЯ С ХАЙВЕР 
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕСЕТРОВИ РИБИ СА ВКЛЮЧЕНИ В КОНВЕНЦИЯТА ПО 
МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ ОТ ДИВАТА 
ФАУНА И ФЛОРА (CITES). 

ЯЗОВИРИТЕ „ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА“ ПРЕЧАТ НА ЕСЕТРИТЕ ДА ИЗВЪРШВАТ 
МИГРАЦИЯ ЗА ХВЪРЛЯНЕ НА ХАЙВЕРА. 

КАНАЛИЗИРАНЕТО НА РЕКА ДУНАВ, ДОБИВЪТ НА ЧАКЪЛ И 
КОРАБОПЛАВАНЕТО СЪЩО СА СЕРИОЗНИ ЗАПЛАХИ ЗА ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ.
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БИОЛОГИЯ НА 
ЕСЕТРИТЕ
ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ СЕ ПОЯВИЛИ НА ЗЕМЯТА ПРЕДИ ОКОЛО 200 МИЛИОНА 
ГОДИНИ. ОТТОГАВА ДО СЕГА МОРФОЛОГИЯТА ИМ СЕ Е ЗАПАЗИЛА ПОЧТИ 
НЕИЗМЕНЕНА, КОЕТО ГИ ПРЕВРЪЩА В „ЖИВИ ИЗКОПАЕМИ“.

Представителите на разреда се отличават 
с продълговато тяло, изтóчен горен лоб 
на опашната перка и удължена, заострена 
муцуна, наречена „рострум“. Без люспи са, 
но по тялото има пет надлъжни реда костни 
плочки. Устата е без зъби; разположена е 
от долната страна на главата и при хранене 
може да се изтегля фуниевидно надолу.

Времевият интервал между поколенията 
при есетровите риби е много голям; 
дългият жизнен цикъл и късната полова 
зрялост ги правят особено уязвими 
към свръхулов. Възстановяването на 
популациите им отнема много години. 
Някои видове могат да достигнат възраст 
от 100 години, като половата зрялост 
настъпва на 5 – 15 години.

Есетрите оцеляват в широки граници на 
температурата и солеността на водата и са 
устойчиви срещу естествените си врагове. 

РАЗМНОЖАВАНЕ 

Повечето есетрови риби в региона живеят 
в Черно море, но се размножават в Дунав. 
Хвърлянето на хайвера при различните 
видове есетрови риби се случва през 
пролетта и началото на лятото в много 
широки температурни граници (от 6 
до 25°C). Важен фактор за миграцията 
на рибите са периодите с високи водни 
нива. Отделните видове навлизат в 
реката през пролетта или през есента или 

зимата. Тези две форми на поведение 
представляват различните стратегии на 
предразмножителната миграция. 

ПРОЛЕТНО МИГРИРАЩИ 
ЕКЗЕМПЛЯРИ
Пролетно мигриращите екземпляри 
навлизат в реката, когато температурите 
започнат да се повишават: обикновено 
между март и май. За разлика от есенно-
зимно мигриращите екземпляри те 
прекарват зимата не в реката, а в Черно 
море. 

ЕСЕННО-ЗИМНО МИГРИРАЩИ 
ЕКЗЕМПЛЯРИ 

Есенно-зимно мигриращите екземпляри 
навлизат в реката в периода август – 
ноември и прекарват зимата в реката, като 
хибернират във вирове и по-дълбоки речни 
участъци. Хвърлят хайвера си нагоре по 
течението в следващата календарна година. 

ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ МЯСТОТО ЗА 
РАЗМНОЖАВАНЕ
Наблюденията върху някои популации 
разкриват, че при всяко свое влизане в 
реката есетровите риби хвърлят хайвера си 

по едни и същи места. Тази привързаност 
към мястото за размножаване може би 
се дължи на механизъм за оцеляване на 
есетрите, който е генетично отпечатан в по-
ранен етап на развитието им и е адаптиран 
към конкретен участък от реката. 

ИНТЕРВАЛ НА ХВЪРЛЯНЕ НА 
ХАЙВЕРА
Жизненият цикъл на есетрите е много 
дълъг и половото им съзряване настъпва 
много късно. Женските индивиди хвърлят 
хайвер многократно, но при повечето 
това не се случва всеки сезон, тъй като за 
развитието на яйцата е необходима повече 
от година. Женските моруни например се 
размножават веднъж на 4 – 7 години. 

МЕСТА ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ
Познанията ни за точното положение на 
основните местообитания на есетровите 
риби в басейна на река Дунав все още са 
твърде оскъдни. Знаем обаче, че наличието 
на подходящи места за размножаване е от 
ключова важност за възпроизводството им. 
Обикновено това са твърди повърхности, 
покрити с чакъл и речни камъни с много 
процепи, в които ларвите намират убежище 
от хищниците и защита при прииждане на 
реката.

Местата за хвърляне на хайвер се 
определят от хидроморфологичните 
характеристики на отделните участъци от 
реката, както и от конкретния вид есетрова 
риба. Дълбочината на водата варира от 
няколко до 26 метра. Оплодените яйца 
полепват по грапавите субстрати на дъното 
във води с по-ниска скорост на течението. 
Те остават там до превръщането си в ларви, 
когато започват да се хранят.

Режимът на водния отток и температурата 
на водата са важни фактори за развитието 
на есетрите в ранните етапи от живота 
им. Управлението на водния отток от 
водноелектрическите централи води до 
колебание във водното равнище, което 
може да окаже отрицателно въздействие 
върху хвърлянето на хайвера и успешното 
размножаване на възрастните индивиди.

Река Дунав има жизненоважна роля за 
оцеляването на есетровите риби в Черно 
море. Тя е една от последните реки, в 
които есетрите все още се размножават и в 
която опазването им е възможно. Типичен 
пример за това е моруната. Нейните 
популации в останалите черноморски реки 
са почти напълно унищожени вследствие 
на свръхулова и завиряването на речните 
участъци, в които се размножава видът. 

ВЪЗРАСТОВИ СПЕЦИФИКИ ПРИ 
РАЗМНОЖАВАНЕТО
Плодовитостта на женските есетрови риби 
нараства с възрастта, тоест по-възрастните 
екземпляри произвеждат повече и по-
едри яйца. При миграцията си нагоре по 
течението на Дунав за хвърляне на хайвера 
едрите женски от години са основен обект 
на риболова и по-възрастните екземпляри 
вече са изключителна рядкост. Това 
води до нарушаване на възрастовата 
структура на популациите и до по-нисък 
размножителен успех.

ПОЛОВ ДИМОРФИЗЪМ
При повечето есетрови риби различаването 
на мъжките и женските екземпляри е 
невъзможно. Поради липсата на полов 
диморфизъм и двата пола подлежат на 
улов в една и съща степен, като по-едрите 
мъжки екземпляри биват убивани с 
надеждата за добив на хайвер. 

ХИБРИДИЗАЦИЯ 

При есетровите риби се наблюдава 
тенденция към хибридизация 
между видовете. Тя нараства, когато 
местообитанията за размножаване 
са изгубени и различните видове се 
ограничават само до няколко подходящи 
места, или когато даден вид е по-рядък в 
сравнение с друг.

Есетровите хибриди се използват в 
аквакултурата, например т.нар. „бестер“– 
кръстоска между моруна и чига. Не е 
изключено някои от тези хибриди да са 
били освобождавани в дивата природа, 
което застрашава естествените популации.
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СЪСТОЯНИЕ
НА ДУНАВСКИТЕ 
ЕСЕТРОВИ РИБИ

УЛОВЪТ НА ЕСЕТРИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН ИМА ДЪЛГА ИСТОРИЯ; 
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ ПРОЦЪФТЯВАЛИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МНОГО 
СТОЛЕТИЯ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО. В ДНЕШНО ВРЕМЕ ОБАЧЕ ЕСЕТРИТЕ 
СА НА ПЪТ ДА ИЗЧЕЗНАТ. НАШАТА ЗАДАЧА Е ДА ИМ ПОМОГНЕМ ДА СЕ 
ВЪЗСТАНОВЯТ.
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Преди забраната общият годишен улов 
в България спаднал от 63,5 т през 40-те 
години на ХХ в. до 25,3 т в периода 1995 
– 2004 г. В Румъния, където основният 
риболовен район е Дунавската делта, 
общият годишен улов спаднал от около 
1144 т през 1940 г. до по-малко от 8 т през 
1995 г.

Въпреки че уловът на есетрови риби 
в момента е незаконен в България и в 
Румъния, бракониерството все още е често 
срещано. Това е видно и от първото по 

рода си проучване на пазара на хайвер в 
двете държави, проведено от WWF през 
2012 г. Въпреки законовата защита под 
формата на забрана за улов на есетри 
инспекторите неколкократно получили 
възможност да закупят незаконен хайвер 
от диви есетри в Румъния; такъв се 
предлагал за продажба и в България.

Проучването на данните за периода 
между 2000 и 2009 г. пък показва, че нито 
Румъния, нито България са докладвали 
случаи на незаконна търговия с хайвер 

за тези десет години, а в същото време 
в други страни членки на ЕС (Австрия, 
Германия, Италия, Нидерландия, Унгария 
и Франция) са регистрирани 14 случая, в 
които са замесени и Румъния и България.

Есетрите са обект на търговия поради 
изключително ценните си хайвер и месо. 
Търгува се също с оплодени яйца или 
личинки за рибовъдните стопанства. 
Продават се и живи млади чиги за 
отглеждане в езера и за декоративни цели.

Отглеждането на есетри е най-бързо 
растящият сектор в регионалната 
аквакултура. Ако работи в съгласие с 
принципите на природозащитата, тази 
индустрия може да има положително 
влияние върху местния поминък, както и 
върху дивите есетри.
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ВИДОВЕ ЕСЕТРОВИ
РИБИ

В РЕКА ДУНАВ И В 
ЧЕРНО МОРЕ
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ПОЛОВА ЗРЯЛОСТ ВЪЗРАСТ ДЪЛЖИНА ТЕГЛО

Мъжки екземпляри 10-13 години 166 см 50 кг

Женски екземпляри 13-15 години 200 см 80 кг

МОРУНА
Huso huso/

МОРУНАТА Е НАЙ-ЕДРАТА ЕСЕТРОВА РИБА В РЕКА                                          
ДУНАВ И НАЙ-ГОЛЯМАТА ПРОХОДНА РИБА В СВЕТА.

©
 S

to
ya

n 
M

ih
ov

ДЪЛЖИНА:
над 6 м; обикновено не надхвърля 2,8 м.

ТЕГЛО: 

над 1000 кг, обикновено не надхвърля 300 
кг. Най-голямата моруна, улавяна някога, е 
с тегло 1571 кг и дължина 7,2 м.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ
Компактно, набито тяло.

Не особено дълга, заострена муцуна 
(последното по-слабо изразено при 
по-възрастните индивиди), леко извита 
нагоре. 

Странично сплеснати листовидни 
мустачки. Голяма уста с форма на 
полумесец, която се отваря напред.

Цепка в средата на долната устна.

Синкавосив до черен цвят, по-светъл 
отстрани, белезникав корем.

При по-възрастните риби редовете костни 
плочки изчезват: омекват и се покриват с 
кожа.

БИОЛОГИЯ
Моруните съзряват полово доста късно и достигат възраст над 100 години.

ЕКОЛОГИЯ
Мигрират за размножаване през пролетта 
и през есента. 

СТАТУС
КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕН ВИД

Навремето моруните били най-
разпространените и многобройни есетрови 
риби в река Дунав. Рязък спад в уловите 
поради свръхулов бил отбелязан в средното 
течение на реката още в началото на ХVІ 
в. Моруните са особено застрашени от 
свръхексплоатация, тъй като достигат 
полова зрялост много късно, а хайверът им 

се цени изключително високо. В миналото 
те хвърляли хайвера си далеч по-нагоре 
по течението от останалите видове есетри, 
мигриращи по Дунав, така че изграждането 
на язовири и регулирането на водното 
течение оказали най-сериозно въздействие 
именно върху тях. Днес видът е ограничен 
до долното течение на Дунав и язовирите 
„Железни врата“. В Румъния само за три 
години е отбелязан спад в улова с 60% – от 
21,3 т през 2002 г. до 8,4 т през 2005 г.

В река Дунав се намира единствената 
размножаваща се популация на моруна в 
целия черноморски басейн. 
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ПОЛОВА ЗРЯЛОСТ ВЪЗРАСТ ДЪЛЖИНА ТЕГЛО

Мъжки екземпляри 11-13 години 100 см 12 кг

Женски екземпляри 12-16 години 120 см 20 кг

РУСКА ЕСЕТРА
Acipenser 
gueldenstaedtii

/

РУСКАТА ЕСЕТРА МИГРИРА НА ЗНАЧИТЕЛНО     
РАЗСТОЯНИЕ НАГОРЕ ПО ТЕЧЕНИЕТО, ПРЕДИ ДА ХВЪРЛИ ХАЙВЕРА СИ.
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ДЪЛЖИНА:
около 2 м, рекордът е 236 см.

ТЕГЛО: 

обикновено 20 – 30 кг, по изключение над 
100 кг; рекордът е 115 кг.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ
Сравнително къса, притъпена муцуна.

Неразклонени мустачки, разположени 
по-близо до върха на муцуната, отколкото 
до устата.

Устата се отваря надолу. Цепка в средата 
на долната устна. 

Зеленикавосив до сивочерен цвят, отстрани 
сивокафяв, жълтосив корем.

Ясно изразени редове костни плочки; 
звездовидни пластинки по кожата между 
тях.

БИОЛОГИЯ
Руската есетра съзрява полово доста късно; може да достигне възраст 30 години. 
Максималната регистрирана възраст е 33 години.

ЕКОЛОГИЯ
Руската есетра обикновено мигрира от 
Черно море в река Дунав, за да хвърли 
хайвера си, но изглежда, че в Унгария и 
Словакия съществува и изцяло сладководна 
форма. Размножителната миграция се 
състои през пролетта и есента веднъж на 
2 – 5 години. 

СТАТУС
КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕН ВИД

Руската есетра е рядко срещана в Дунав и е 
ограничена основно в долното течение на 
реката. Нейното състояние се смята за най-
тревожно. В световен мащаб се наблюдава 
срив на популациите с повече от 90%. В 
Румъния е регистриран спад в улова от 99% 
за периода между 2002 и 2005 г., както и 
намаляване на възпроизводството между 
2000 и 2008 г.
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ПОЛОВА ЗРЯЛОСТ ВЪЗРАСТ ДЪЛЖИНА ТЕГЛО

Мъжки екземпляри 5-6 години 90 см 3-4 кг

Женски екземпляри 7-10 години 120 см 9-10 кг

ПЪСТРУГА
Acipenser stellatus/

ПЪСТРУГАТА Е ДОСТА ЕДРА, 
ИЗДЪЛЖЕНА РИБА.
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ДЪЛЖИНА:
над 2 м, обикновено 1 – 1,2 м. 

ТЕГЛО: 

до 50 кг, по изключение до 100 кг, средно 
не повече от 20 кг.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ
Силно издължено тяло.

Характерна издължена муцуна 
(обикновено над 60% от дължината на 
главата), тясна и със заострен връх. 

Сравнително къси, неразклонени 
мустачки, по-близо до устата, отколкото 
до върха на муцуната. 

Устата се отваря надолу.

Цепка в средата на долната устна. 

Тъмносив до черен цвят на кожата с бели 
до розови коремни костни плочки. 

Добре развити коремни костни плочки с 
остър връх, насочен към опашката.

Ясно изразени странични редове бели 
костни плочки, съставени от по-малко от 55 
плочки. По тялото между редовете плочки 
се наблюдават по-малки звездовидни или 
зърнести пластиннки.

БИОЛОГИЯ
Пъстругата живее до 35 години.

ЕКОЛОГИЯ
Пъстругите хвърлят хайвера си през 
пролетта и началото на лятото на няколко 
пъти. Пролетната миграция започва при 
по-високи температури и по-късно от 
тази на моруната и на руската есетра, като 
рибите спират да се хранят с началото ù. 
След като хвърлят хайвера си, те бързат да 
се върнат в морето, където отново започват 
да се хранят. 

СТАТУС
КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕН ВИД

В световния улов е отбелязан спад с над 
98% между 1992 и 2004 г. Телеметрични 
проучвания, проведени в Румъния 
през периода 1998 – 2000 г., показват 
тежък свръхулов; между 2002 и 2005 г. е 
отбелязан спад в улова с повече от 70%. 

В България също се наблюдава сериозен 
спад. Средният улов е намалял от 14,1 т 
през 40-те години на ХХ в. до едва 1,7 т 
през периода 1995 – 2002 г.
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ПОЛОВА ЗРЯЛОСТ ВЪЗРАСТ ДЪЛЖИНА ТЕГЛО

Мъжки екземпляри 3-5 години 60 см 1 кг

Женски екземпляри 4-7 години 65 см 1-2 кг

ЧИГА
Acipenser ruthenus/

ЧИГАТА Е НАЙ-МАЛКАТА ОТ 
ДУНАВСКИТЕ ЕСЕТРОВИ РИБИ.
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ДЪЛЖИНА:
максимум 1,2 м.

ТЕГЛО: 

максимум 16 кг, като повечето индивиди 
тежат около 3 – 4 кг.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ
Обикновено заострена муцуна, при 
по-възрастните екземпляри заоблена и 
притъпена. 

Разклонени мустачки. 

Устата се отваря надолу.

Цепка в средата на долната устна.

Тъмнокафяв до сив цвят, по-светъл 
отстрани, белезникав корем. 

Страничните костни плочки са над 55 на 
брой, значително по-светли от кожата; 
оформят бял страничен пояс.

БИОЛОГИЯ
Чигата съзрява полово сравнително рано и може да достигне възраст над 20 години.

ЕКОЛОГИЯ
Чигата е изцяло сладководна и не 
мигрира към Черно море. Основно 
уседнала, но се придвижва нагоре по 
течението, за да хвърли хайвера си, като е 
в състояние да измине разстояние от 300 
км. Тя е с най-широко разпространение в 
Дунав – има диви популации в средното 
течение на реката, както и една изолирана 
реликтна популация в горното ù течение, 
на територията на Австрия. 

СТАТУС
ЗАСТРАШЕН ВИД

Намалялата през 80-те години на ХХ в. 
численост на вида в средното течение 
на Дунав отново нараства благодарение 
на подобреното качество на водите и 
зарибителните дейности. В България 
през последното десетилетие на ХХ 
в. се наблюдава спад в гъстотата на 
популацията, както и намаляване на улова. 
Едно от най-големите зарибявания с 
есетрови риби през последните 10 години 
е дело на WWF България по проект, 
финансиран от Оперативна програма 
„Околна среда“. През есента на 2014 и 
пролетта на 2015 г. пуснахме в Дунав над 50 
хиляди няколкомесечни маркирани чиги. 
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ПОЛОВА ЗРЯЛОСТ ВЪЗРАСТ ДЪЛЖИНА ТЕГЛО

Мъжки екземпляри 6-9 години 100-130 см 10 кг

Женски екземпляри 12-14 години 140-150 см 30 кг

ШИП
Acipenser  
nudiventris

/

ШИПЪТ Е СРАВНИТЕЛНО ЕДРА ЕСЕТРА.       
В СВЕТОВЕН МАЩАБ ВИДЪТ Е НА РЪБА НА ИЗЧЕЗВАНЕТО.
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ДЪЛЖИНА:
максимум 2,2 м.

ТЕГЛО: 

максимум 80 кг, по изключение до 120 кг.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ
Най-високата точка на тялото е първата 
гръбна костна плочка, която е и най-
голяма по размери. 

Устата се отваря надолу. 

Цяла долна устна без цепка в средата. 

Сивкавозелен цвят на кожата, по-светъл 
отстрани, жълтеникавобял корем. 

Над 10 коремни плочки, които изчезват 
при по-възрастните екземпляри.

БИОЛОГИЯ
Шипът съзрява полово късно и достига максимална възраст над 30 години.

ЕКОЛОГИЯ
Освен мигриращите форми съществуват 
и изцяло сладководни форми, които 
остават постоянно в Дунав. Миграцията за 
хвърляне на хайвера протича основно през 
пролетта, но е описана и есенна такава. 

СТАТУС
КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕН ВИД

Шипът е регистриран в долното и средното 
течения на Дунав, но никога не е бил 
многоброен. Сегашният му статус в реката 
е неясен; учените предполагат, че са 
останали няколко индивида в средното 
течение на Дунав, като последният 
отбелязан е през 2009 г. в Унгария. В 
Румъния последното научно съобщение е 
от 50-те години на ХХ в. В Румъния и в 
България шипът е включен в списъка 
на изчезналите видове. 
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ПОЛОВА ЗРЯЛОСТ ВЪЗРАСТ ДЪЛЖИНА ТЕГЛО

Мъжки екземпляри 7-9 години 100 см 7 кг

Женски екземпляри 8-14 години 180 см 32 кг

АТЛАНТИЧЕСКА 
ЕСЕТРА

Acipenser sturio/
АТЛАНТИЧЕСКАТА ЕСЕТРА ОТКРАЙ ВРЕМЕ Е СРЕД    
НАЙ-РЕДКИТЕ ВИДОВЕ ЕСЕТРОВИ РИБИ В БАСЕЙНА НА ЧЕРНО МОРЕ, КАТО 
НЕЙНОТО ПРИСЪСТВИЕ Е ДОКУМЕНТИРАНО САМО ДО НАЧАЛОТО НА XX В.
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ДЪЛЖИНА:
обикновено 2 м, максимум 5 – 6 м.

ТЕГЛО: 

до 120 кг, по изключение до 600 кг.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ
Сигурното определяне на атлантическата 
есетра е трудно. 

Сравнително широка муцуна с тесен, 
заострен връх, който се притъпява с 
възрастта.

Устата се отваря надолу. 

Цепка в средата на долната устна. 

Зеленокафяв до синьочерен цвят на 
кожата, по-светъл отстрани, сребристосив 
корем.

Страничните костни плочки по-светли от 
околната кожа.

Най-характерната особеност са 
постаналните плочки от двете страни на 
аналната перка. 

Разграничение между A. sturio и 
северноамериканския вид A. oxyrinchus е 
възможно чрез генетичен анализ.

БИОЛОГИЯ
Атлантическата есетра е бавнорастящ, дълголетен вид, който достига възраст над 60 
години. 

СТАТУС
КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕН ВИД

В миналото разпространена в цяла Европа, атлантическата есетра е оцеляла само в реките 
Дордона и Гарона във Франция. Винаги е била една от най-редките есетрови риби в 
Дунав; за последен път е регистрирана тук през 50-те години на ХХ в. и вероятно вече е 
изчезнала. Във Франция и Германия се провеждат програми за възстановяване 
на популациите. Атлантическата есетра е включена в списъка на изчезналите 
видове в България.
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Подробна информация за определянето на всички 
видове есетрови риби и практически ключ за определяне 
са достъпни в „Ръководство за определяне на есетри 
и веслоноси по CITES“ от канадското Министерство на 
околната среда (на английски, френски и испански език): 
https://cites.unia.es/cites/file.php/1/files/CAN-CITES_
Sturgeons_Guide.pdf 
Основната част от информацията за биологията и статуса 
на видовете е взета от следните източници:
Bloesch J. et al. (2006): Action Plan for the conservation of 
sturgeons (Acipenseridae) in the Danube River Basin. Nature 
and environment No. 144, 112pp. ISBN 978-92-871-5992-2
CITES Doc. AC.16.7.2: Implementation of Resolution Conf. 
8.9 (Rev.) ACIPENSERIFORMES [http://www.cites.org/eng/
com/ac/16/16-07-2.pdf]
Fishbase: http://www.fishbase.org

Hochleitner M., Gessner J. (2012): The Sturgeons and 
Paddlefishes (Acipenseriformes) of the World – Biology and 
Aquaculture. AquaTech Publications, 248pp. ISBN 978-
1470086077
Holcik J., ed. (1989): The Freshwater fishes of Europe. Vol. 
1, Part II General introduction to fishes / Acipenseriformes. 
AULA-Verlag Wiesbaden, 469pp. ISBN 978-3891044315
IUCN Red List: http://www.redlist.org/ 
Oţel V. (2007): Atlasul peştilor din Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării, 481pp. Publisher: Centrul de Informare Tehnologică 
Delta Dunării. Tulcea, Romania. ISBN 978-973-88117-0-6 [in 
Romanian]
Billard R., Lecointre G. (2001): Biology and conservation 
of sturgeons and paddlefish. Reviews in Fish Biology and 
Fisheries 10, 355-393.
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ЕКЗОТИЧНИ ЕСЕТРОВИ 
РИБИ, СРЕЩАНИ

В РУМЪНСКИ И     
В БЪЛГАРСКИ ВОДИ 
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СИБИРСКА ЕСЕТРА 
(Acipenser baerii)

AДРИАТИЧЕСКА ЕСЕТРА  
(Acipenser naccarii)

Сибирската есетра се среща в басейните 
на всички големи сибирски реки. Уловът 
на диви екземпляри намалява, но видът 
все по-често се отглежда за месо и хайвер. 
Разпространена е в българските и в 
румънските рибовъдни стопанства, където 
често се отглеждат хибриди на вида с руската 
есетра. 

Характерни особености 

Страничните костни плочки със същия цвят 
като тялото.

Хрилните тичинки имат по три възелчета.

Адриатическата есетра се среща в Албания, 
Гърция, Италия, Словения, Черна гора и 
Хърватия. Естествената ù среда са реките, но 
видът е застрашен от загуба на местообитания 
и от прекомерен риболов. В Италия дивите 
популации най-вероятно са изчезнали. 
Малкото риби, уловени в дивата природа, 
вероятно са с произход от аквакултура и са 
били пуснати в природата през последните 
няколко години. Въпреки това е възможно все 
още да съществуват диви индивиди. Видът се 
оценява като критично застрашен. Вероятно се 
отглежда в някои български есетрови ферми. 

Характерни особености 

Широка, къса муцуна със заоблен връх.

БЯЛА ЕСЕТРА   
(A. transmontanus)
Бялата есетра (Acipenser transmontanus), 
известна още като тихоокеанска, орегонска 
или калифорнийска бяла есетра, живее по 
протежение на западното крайбрежие на 
Северна Америка от Алеутските острови до 
централна Калифорния. 

Тя е най-голямата проходна риба в Северна 
Америка и третият по големина вид есетра 
след моруната и калугата. Най-големият 
екземпляр бил уловен в Британска Колумбия 
и бил с тегло 498,9 кг. Вероятно се отглежда в 
някои български есетрови стопанства. 

Характерни особености 

Чисто бяла долна страна на тялото. 

Голяма уста без зъби.
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ВЕСЛОНОС 
(Polyodon spathula)
Веслоносът живее в бавнотечащите води 
на река Мисисипи. Близък родственик е 
на есетрите. Въпреки че в миналото бил 
често срещан, свръхуловът и промените в 
местообитанията са довели до значително 
намаляване на популациите му. Веслоносът 
в момента се отглежда в някои български и 
румънски рибовъдни стопанства за месо и 
хайвер. 

Характерни особености 

Дълъг, веслообразен рострум.

Голяма уста без зъби.
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ЗАРИБЯВАНЕ С ЧИГИ ПРЕЗ 2014 И 2015 Г., WWF РАЗСЕЛИ НАД 50000 МАЛКИ ЧИГИ В ГОРНАТА, 
СРЕДНАТА И ДОЛНАТА ЧАСТ НА БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТЪК НА ДУНАВ. 
РОДИТЕЛИТЕ БЯХА ДИВИ ЕСЕТРИ, ЗА ЧИЕТО УЛАВЯНЕ ПОЛУЧИХМЕ 
СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ. МАЛКИТЕ РИБКИ ОТГЛЕДАХМЕ В УСЛОВИЯ, 
БЛИЗКИ ДО ЕСТЕСТВЕНИТЕ. ПРЕДИ ДА ГИ ПУСНЕМ МАРКИРАХМЕ ВСЯКА 
ПООТДЕЛНО, ЗА ДА ЗНАЕМ КОИ ЧИГИ СА С ЕСТЕСТВЕН ПРОИЗХОД И КОИ НЕ СА.
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АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 
И ПОЛИТИКИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
ПО ОТНОШЕНИЕ ОПАЗВАНЕТО И 
ПОЛЗВАНЕТО НА ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ
Развитието на националните политики, 
засягащи есетровите риби, е пряко 
свързано с възможностите за ползване 
на естествените популации, както и с 
търговията с месо и хайвер. В последните 
години тенденцията се променя от 
безконтролно ползване към постепенно 
въвеждане на различни политически 
инструменти и мерки за опазване. 
Свързаните с есетровите риби политики 
започват да придобиват днешния си 
вид в периода 1999 – 2005 г., когато 
последователно са приети няколко важни 
закона: Законът за водите, Законът за 
опазване на околната среда, Законът за 
биологичното разнообразие, Законът 
за рибарството и аквакултурите и др., 
чрез което, наред с останалото, биват 
интегрирани и ратифицираните от страната 
ни редица международни конвенции, а 
впоследствие – и законодателството на ЕС. 

МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ И 
СПОРАЗУМЕНИЯ
За есетрите основни са: Конвенцията за 
опазване на дивата европейска флора 
и фауна и природните местообитания 
(Бернска конвенция) и Конвенцията 
за опазване на мигриращите видове 
диви животни (Бонска конвенция). 
От изключителна важност е и 
Конвенцията по международната 
търговия със застрашени видове от 
дивата флора и фауна (CITES), която 

цели да предотврати изчезването на 
видове (в т.ч. есетрите) в резултат от 
търговията с тях. CITES въвежда различни 
инструменти за опазване, сред които са 
квотите (специфично регламентирани 
в Резолюция Conf.12.7), изискванията за 
лицензиране на легалните търговци и 
воденето на регистри с тях, въвеждането на 
система за регистрация на предприятията 
за преработка на хайвер, както и на 
универсална система за етикетиране и др. В 
рамките на CITES България е подписала и 
споразумение с Румъния, Сърбия, Украйна 
и Черна гора за приемането на Регионална 
стратегия за опазване и устойчиво 
управление на есетровите популации.

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Разпоредбите на Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР) 
имат определящо значение за опазването и 
устойчивото ползване на есетровите риби. 
Четири от шестте му цели имат директно 
отношение към тях, в широката рамка 
„животински видове“. 

Описаните за България есетрови видове 
попадат под различна юрисдикция в 
рамките на ЗБР. Шипът и атлантическата 
есетра, които на практика се смятат за 
изчезнали, са включени в Приложение 3; 
по този начин според разпоредбите на чл. 
37 те добиват статус „защитени“ и за тях са 
налице редица забрани, които могат да се 
приемат за адекватни. Разпоредбите на чл. 
41 поставят другите 4 вида есетрови риби – 
пъструга, моруна, руска есетра и чига, под 
режим на опазване и регулирано ползване, 
като режимите включват: временни или 
местни забрани за улов; срокове, правила 
и методи за ползване; въвеждане на 
разрешителен режим или определяне на 

квоти за ползване; условия за покупка, 
продажба, притежаване, предлагане 
за продажба или транспортиране с цел 
продажба, както и изнасяне зад граница на 
екземпляри или части от тях. ЗБР налага 
и изрични забрани за някои методи и 
средства за улов на екземпляри от видовете 
пъструга, моруна, руска есетра и чига. 

В качеството си на транспонент на 
Конвенцията CITES и на Регламента 
(ЕО) № 338/97 ЗБР е важен инструмент 
за опазване на есетровите риби 
(всичките 6 местни вида, които попадат 
в приложенията на CITES), както и 
за регулацията на търговията с тях. В 
него са разгледани основни въпроси, 
засягащи пренасянето през границите 
на страната, митническия надзор и 
контрол, регистрацията, търговията на 
територията на страната, разпореждането с 
екземпляри, отнети в полза на държавата. 
Важна в процеса е ролята на митническите 
органи, чиято работа би следвало да бъде 
улеснена от издадената „Инструкция за 
взаимодействие между Министерството 
на околната среда и водите, Агенция 
„Митници“ и Българска агенция по 
безопасност на храните за повишаване на 
ефективността на контрола при въвеждане, 
търговия, транзит и износ на екземпляри 
от застрашени видове от дивата флора и 
фауна“. 

Законът за рибарството и 
аквакултурите (ЗРА) регламентира 
някои ключови мерки за опазване на 
рибните ресурси, в т.ч. и на есетрите. 
Първата възможна такава е установяването 
на общ допустим улов и определянето 
на квоти. В близкото минало това е бил 
основният инструмент за опазване на 
есетровите риби, като до голяма степен 
той е предопределен от международните 
политики, заложени главно в Конвенцията 
CITES. Тъй като обаче от 2007 г. насам 
CITES не разпределя квоти за долното 
течение на Дунав поради критичното 
намаляване на есетровите запаси, тази 
мярка от ЗРА на този етап е неприложима. 
Предвид статуса на есетрите може би 
най-важната мярка, предвидена в ЗРА, е 
налагането на няколко типа забрани за 

стопански и/или любителски риболов 
в естествените водоеми. Първият тип 
са временните забрани за риболов в 
определени обекти или зони от тях. 
Значението им за есетрите за момента е 
слабо, но при едно по-добро опознаване на 
местата за размножаване в бъдеще могат 
да се търсят цялостни забрани за риболов 
в определени зони от река Дунав като 
мярка за опазване, при това в комбинация 
с другите видове забрани. 

Вторият тип забрани се изразява в 
предвидената в закона възможност за 
предприемане на мерки при заплахи 
за тяхното естествено възпроизводство 
и стопанското им значение, какъвто 
на практика е случаят с есетрите. Този 
тип забрани се въвеждат за период не 
по-кратък от една година. Именно тази 
разпоредба на ЗРА е правното основание 
за въведената към момента забрана за 
улов на есетрови риби, което потвърждава 
и важността на този политически 
инструмент. Третият тип забрани са 
традиционните забрани за улов през 
периода на размножаване.

Законът за водите (ЗВ) регламентира 
ключови въпроси, засягащи средата, 
която обитават есетровите риби, а също 
така и ползването на водни ресурси за 
отглеждането на есетрите като аквакултура. 
Почти всички цели, заложени в него, 
имат пряко или косвено отношение към 
есетровите риби, в т.ч. намаляване на 
замърсяването на водите; опазване на 
повърхностните води и водите на Черно 
море; прекратяване на замърсяването 
на морската среда с естествени или 
синтетични вещества.

През последните години усилията 
за опазване на дивите популации 
на дунавските есетри се умножиха 
благодарение на проекти за 
идентифициране и опазване на 
местообитанията в долното течение на 
Дунав, на програми за зарибяване и на 
проекти за изграждане на система за 
преминаване на есетрите през язовирните 
стени на „Железни врата“. 

ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ
ЗА УЛОВ НА ЕСЕТРИ
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ТЪРГОВИЯ С ЕСЕТРИ И ЕСЕТРОВИ ПРОДУКТИ
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ХАЙВЕРЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА НЕОПЛОДЕНИТЕ ЯЙЦА НА ЕСЕТРИТЕ. ТОЙ 
ОБИКНОВЕНО СЕ ДОБИВА ОТ ТОКУ-ЩО УБИТИ ЖЕНСКИ ЕСЕТРИ ПРЕДИ 
УЗРЯВАНЕТО НА ЯЙЦАТА (УЗРЕЛИТЕ ЯЙЦА СЕ ПУКАТ ЛЕСНО И СЕ 
ПРЕВРЪЩАТ В ПИХТИЕСТА МАСА). ХАЙВЕРЪТ Е ЕДИН ОТ НАЙ-СКЪПИТЕ 
ПРОДУКТИ ОТ ДИВАТА ПРИРОДА. НЕГОВАТА ВИСОКА ИКОНОМИЧЕСКА 
СТОЙНОСТ Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ДРАМАТИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 
ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ В ДУНАВ И ПО СВЕТА.

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ВИДОВЕ 
ХАЙВЕР В ТЪРГОВИЯТА
• БЕЛУГА (от моруна; сребристосив до 
черен, с едри зърна с размер около 3,5 мм; 
много високи цени; обикновено се продава 
в метални кутии със син капак).

• ОСЕТРА (основно от руска есетра или 

от сродния ù вид Acipenser persicus; 
тъмнокафяв до златист, средноголеми 
зърна с размер 2 – 3 мм; високи цени; 
обикновено се продава в кутии с жълт 
капак).

• СЕВРУГА (от пъструга; сив, с по-дребни 
зърна с размер около 2 мм; по-ниска цена; 
обикновено се продава в кутии с червен 
капак).

Определянето на видовия произход 
на хайвера по външния му вид е почти 
невъзможно, тъй като размерът и 
цветът на зърната при отделните видове 
варират в зависимост от възрастта. Най-
сигурният метод за определяне на вида 
е ДНК анализът (вж. „Полезни съвети и 
информация“). 

СМЕСВАНЕ НА ХАЙВЕР ОТ РАЗЛИЧНИ 
ВИДОВЕ
Хайвер от различни видове есетри не може 
да се смесва в първичен съд (съдът, който е 
в пряк контакт с хайвера), с изключение на 
т.нар. „пресован хайвер“. 

ПРЕСОВАН ХАЙВЕР
Пресованият хайвер е гъста солена паста 
от повреден есетров хайвер и може да бъде 
комбинация от хайвер от различни видове 
есетрови риби. 

ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ХАЙВЕРА
Яйца от други видове риби (лъмпфиш, 
сьомга, херинга и др.) често се продават 
като есетров хайвер. Тъй като този 
хайвер произхожда от видове, които не 
са включени в CITES, той не е обект на 
предписанията за търговия с продукти 
от дивата природа. Заместителите 
на хайвера обаче често се продават 
като произхождащи от есетри, което 
представлява заблуда на потребителите. 

МЕСО ОТ ЕСЕТРИ
Месото от есетри е търсено като деликатес 
и достига по-високи цени от тези на 
повечето други местни видове риба. Докато 
в миналото хайверът бил обект главно 
на износ от региона на долното течение 
на Дунав, месото се консумирало в самия 

регион. Есетровото месо се продава прясно, 
пушено, замразено или сушено, нацяло или 
на части, под формата на филета, пастети, 
консервирано и т. н. 

ДРУГИ 
Другите продукти от есетри, които са 
предмет на търговия, включват кожи, 
занаятчийски изделия от есетрова кожа, 
лепило от плавателни мехури („рибен 
туткал“), препарирани екземпляри, 
екстракт от хайвер за луксозни кремове за 
лице (с голямо нарастване на вноса в ЕС, 
възлизащ на 2,7 милиарда евро през 2011 
г.).

Търгува се също с живи индивиди, както за 
аквакултура (основно личинки и оплодени 
яйца), така и за декоративни цели 
(предимно чига). 

Всички видове 
есетрови риби и 
есетрови продукти 
са обект на 
разпоредбите 
на CITES и 
регламентите на ЕС 
за търговия с видове 
от дивата флора и 
фауна.
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ТЕНДЕНЦИИ В 
ЗАКОННАТА ТЪРГОВИЯ 
В РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ

НЕЗАКОНЕН УЛОВ И 
ТЪРГОВИЯ      
В РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ

След присъединяването на двете държави 
към ЕС през 2007 г. търговията с други 
страни членки, сред които някои големи 
консуматори на хайвер, вече не се 
регистрира в търговската база данни на 

CITES, тъй като не се приема за износ. По 
тази причина възможността за водене на 
статистика, описване и наблюдение на 
основните тенденции в търговията с есетри 
и есетрови продукти намалява.

ТРУДНО Е ДА СЕ СЪБЕРАТ ДАННИ ЗА НЕЗАКОННИТЕ УЛОВ НА ЕСЕТРИ 
И ТЪРГОВИЯ С ХАЙВЕР. СПОРЕД ЕКСПЕРТИ ОТ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ 
ОБАЧЕ НЕЗАКОННИЯТ УЛОВ Е ОСНОВНАТА ЗАПЛАХА ЗА ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ В 
РЕГИОНА. СПОРЕД ОЦЕНКИТЕ НЕДОКЛАДВАНИТЕ УЛОВИ СИЛНО НАДВИШАВАТ 
ЗАКОННИТЕ ОТПРЕДИ ЗАБРАНАТА. 
Един мораториум може да окаже ефект 
само ако се прилага строго и се сложи 
край на бракониерството. Модерните 
технологии, използвани от бракониерите, 
правят незаконните дейности много по-
трудни за контролиране (например GPS, 
мобилни телефони и високоскоростни 
лодки). 

Прегледът на данните за заловени пратки 
за периода 2000 – 2009 г. показва, че 
нелегалната търговия с българско участие 
включва пет заловени пратки хайвер с 
общо тегло 27,5 кг в четири страни от 
ЕС (Австрия, Италия, Нидерландия и 
Франция). Данни за заловени пратки в 
България през този период обаче липсват, 
което би могло да е знак за неефективно 
прилагане на законите. Разбира се, 
възможно е действителният обем на 
нелегалната търговия значително да 
надвишава регистрираните случаи. 

Проведено през 2011 – 2012 г. проучване 
на пазара на хайвер в България и Румъния 
разкрива, че незаконните улов и търговия 
с хайвер продължават и в двете страни 
въпреки забраните. За 5 от 30-те проби 
хайвер, закупени в магазини, ресторанти, 
от улични търговци и други, продавачите 
твърдят, че са от диви есетри (и съответно са 
незаконни), а генетичният анализ показва, 
че поне 4 от тях са от моруна. Осем проби (с 

изключение на тези от ресторантите, където 
не се изисква хайверът да е изложен в кутии 
с етикети) не са имали задължителните 
етикети по CITES с кодовете на CITES, 
което е явно нарушение на регламентите 
на ЕС за търговия с видове от дивата флора 
и фауна. Инспекторите са забелязали 
тенденция сред някои от продавачите 
(особено предлагащите нелегален хайвер) 
да продават само на доверени лица. Така 
веригата на доставки между бракониерите и 
клиентите се скрива. 

Проучването на пазара предоставя и важна 
информация за незаконния улов. Рибарите 
са споделили с проучващите, че използват 
модерно оборудване, например сонар 
(за локализиране на есетрите в реката) 
и GPS (за маркиране на разположението 
на нелегалното подводно оборудване, 
използвано вместо поплавъците, които 
могат да бъдат открити от инспекторите по 
рибарството), както и забранени модерни 
(„електрофишери“) и традиционни средства 
(въжета с куки, т. нар. „кърмаци“) за улов 
на диви есетри. Многократното залавяне 
на незаконни средства за улов подкрепят 
тази информация. Стотици метри кърмаци 
редовно се конфискуват от инспекторите по 
рибарството по Дунав. Властите залавят и 
оборудване за електроулов, използвано за 
бракониерство. 
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ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЕСЕТРИ Е БЪРЗО РАСТЯЩ СЕКТОР В РЕГИОНА И ПО СВЕТА. 
ДАННИТЕ ЗА ИЗНОСА НА ХАЙВЕР ОТ ИЗКУСТВЕНО ОТГЛЕЖДАНИ ЕСЕТРИ ОТ 
БЪЛГАРИЯ ПОКАЗВАТ БЪРЗ РАСТЕЖ – ОТ 100 КГ ПРЕЗ 2002 Г. ТОЙ ДОСТИГА 
НАД 6000 КГ ПРЕЗ 2012 Г. В РИБОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА ПО СВЕТА СЕ 
ПРОИЗВЕЖДАТ НАД 150 ТОНА ХАЙВЕР ОТ ЕСЕТРИ.
Производството на хайвер от аквакултура 
изисква големи инвестиции, а 
възвръщаемостта е бавна, тъй като минава 
много време преди рибите да достигнат 
полова зрялост и да се добие хайверът. При 
женските на сибирската есетра (Acipenser 
baerii) половата зрялост настъпва най-
рано на 6 години, а при моруните – едва 
след 12 години. Тъй като за изваждането 
на хайвера е нужно женската да бъде 
убита, един женски индивид осигурява 
еднократен приход. С развитието на 
технологиите всe повече стопанства вадят 
хайвера оперативно, без да умъртвяват 
рибата.

Аквакултурата обаче може да крие и 
заплаха за дивите есетри. Проучванията 
на пазара показват, че рибовъдните 
предприятия могат да бъдат замесени в 
прикриване на улова на диви есетри и 
добива на хайвер от природата. Съществува 
потенциална опасност хайвер от диви 
есетри да се предлага като произведен от 
аквакултура. Различаването на хайвера 
от диви и този от изкуствено отглеждани 
есетри е технически възможно чрез 
изотопен анализ или чрез определяне 

на състава на мастните киселини, но 
това все още не е достъпен стандартен 
метод. Предварителните резултати 
от разследвания на организираната 
престъпност в Германия разкриват, че 
хайвер, обозначен като произхождащ от 
българска аквакултура, всъщност идва от 
Каспийско море. Проучвания на хайвера в 
САЩ показват, че в много случаи по-скъп 
хайвер (например белуга) се продава като 
по-нискокачествен продукт (например 
севруга). Това е още един пример за 
продукт, който вероятно идва от дивата 
природа и е добит по незаконен начин, но 
се прикрива като продукт от аквакултура. 

ЕСЕТРОВИ АКВАКУЛТУРИ И 
ПРОИЗВОДСТВО НА ХАЙВЕР В 
БЪЛГАРИЯ
В България есетровата аквакултура за 
производство на месо и хайвер започва 
през 1995 г. с първото есетрово стопанство 
в близост до град Пловдив. През 2001 г. 
е създадено второ стопанство в близост 
до град Видин на река Дунав. Есетрите, 

ХАЙВЕР ОТ 
АКВАКУЛТУРА

ДЪРЖАВИ, КОИТО 
СА ОСНОВНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И 
КОНСУМАТОРИ НА 
ХАЙВЕР 
Най-големите износители на хайвер от 
диви есетри в миналото са държавите около 
Каспийско море: Азербайджан, Иран, 
Казахстан и Русия. Тъй като в момента 
търговията с хайвер от диви популации 
не е разрешена (освен ако не се определят 
квоти), законният хайвер произхожда 
от страни с продуктивни рибовъдни 
стопанства: страните членки на ЕС – 
например България, Германия, Испания, 

Италия, Франция, а също и Израел, Китай, 
Русия, САЩ, Уругвай и др. 

ЕС и Швейцария са и важни реекспортьори. 

Най-големите вносители на хайвер в 
света са страните членки на ЕС, най-
вече Германия и Франция, както и САЩ, 
Швейцария и Япония.

отглеждани в басейни и садки, се използват 
за месо (предимно за вътрешния пазар) и 
за хайвер (основно за износ). Понастоящем 
изкуственото отглеждане на есетри е най-
бързорастящият сектор в регионалната 
аквакултура. Основните ползвани в 
аквакултурата видове са руска есетра 
(Acipenser gueldenstaedtii), сибирска есетра 

(A. baerii) и хибриди от тези два вида, както 
и моруна (Huso huso) и чига (A. ruthenus), 
чийто хибрид се нарична „бестер“. 

За информация за лицензираните фирми 
за отглеждане на есетри и производство на 
хайвер в България вж. ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА 
ФИРМИ.
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ВНОС В ЕС 
Вносът в ЕС подлежи на необходимите 
проверки; в митницата на пункта на 
внасяне предварително се представя 
разрешително за внос, изготвено от 
управителния орган на държавата членка 
по местоназначение2. 

Разрешителното за внос е невалидно 
без валиден съпътстващ го документ 
от страната на износ или реекспорт (= 
разрешително за износ или сертификат 
за реекспорт)3.

При влизане на територията на ЕС 
вносителят трябва да представи на 
граничните митнически власти следните 
документи:

- оригинала на разрешителното за внос 
(формуляр 1);

- копието за собственика (формуляр 2);

- други документи от страната на износ 
или реекспорт в случаите, когато такива 
са посочени в разрешителното за внос. 

Митническите служби изпращат 
подпечатания оригинал (формуляр 
1) на съответния управителен орган в 
своята държава и връщат подпечатаното 
копие за вносителя (формуляр 2) или на 
неговия упълномощен представител.

ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ ТЪРГОВИЯТА С ХАЙВЕР
РЕГЛАМЕНТИ НА ЕС ЗА ТЪРГОВИЯ 
С ВИДОВЕ ОТ ДИВАТА ФЛОРА И 
ФАУНА/CITES 

Всичките 27 вида есетри и веслоноси са 
включени в Приложенията на CITES. 
Всички видове с изключение на два са 
включени в Приложение II на CITES (и 
Приложение Б на регламентите на ЕС 
за търговия с видове от дивата флора и 

фауна), като международната търговия се 
регулира чрез система от разрешителни 
и сертификати, издавани от националния 
управителен орган по CITES. 

Независимо дали са уловени в природата 
или са изкуствено отгледани, всички 
видове есетрови риби са включени в CITES 
и регламентите на ЕС за търговия с видове 
от дивата флора и фауна. Това включва 
всички техни части и продукти – хайвер, 
месо, личинки, оплодени яйца и т.н.

Основните регламенти на ЕС за търговия с видове от дивата флора и фауна могат да се 
намерят на интернет страницата на Европейската комисия и на

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

Основните регламенти са: 

• РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на 
видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях , с изменения в 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №750/2013 на Комисията, 

• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №865/2006 на Комисията, за установяване на подробни правила за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и 
флора чрез регулиране на търговията с тях, с изменения в РЕГЛАМЕНТ (EC) No 100/2008

• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №791/2012 на Комисията и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 792/2012 
на Комисията за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, 
сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета 
относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с 
тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията. 

Документите, свързани със CITES и есетрите, са достъпни на адрес (на английски език):

http://www.cites.org/eng/prog/sturgeon/index.shtml

ДОКУМЕНТАЦИОННА СИСТЕМА ПО 
CITES 
Цялата международна търговия с есетри 
или есетрови продукти неотменно трябва 
да бъде придружена от необходимите 
разрешителни или сертификати 
по CITES, издадени от съответния 
национален управителен орган по CITES 
и подпечатани от митницата при първото 
влизане на предмета на търговия в ЕС. 

РАЗРЕШИТЕЛНИ И СЕРТИФИКАТИ 
ПО CITES 

Формулярите за разрешителни за внос, 
износ, сертификати за реекспорт и 
т.н. трябва да отговарят на образеца, 
установен от Регламент за изпълнение 
(ЕС) № 792/2012 на Комисията. Размерът 
на формулярите е A4, като на цвят 
хартията е както следва: 

• бяла за оригинала (формуляр 1), с 
характерен рисунък на заден план, 
отпечатан в сиво на лицевата страна, така 
че да разкрива всяка фалшификация 
чрез механични или химични средства;

• жълта за копието на собственика 
(формуляр 2);

• светлозелен — копието за 
държавата износител или държавата, 
осъществяваща реекспорт при наличие 
на разрешително за внос, или копие, 
което митниците връщат в случаите на 
наличие на разрешително за износ или 
сертификат за реекспорт на издаващия 
разрешителното управителен орган 
(формуляр 3).

Образците, инструкциите и обясненията 
се съдържат в Регламент за изпълнение 
(ЕС) № 792/2012 на Комисията.

Формулярите се попълват с печатни 
букви. Те не могат да съдържат никакви 
заличавания или поправки, които не 
са потвърдени с подпис и печат на 
издаващите документа власти1.
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  1 Регламент (ЕС) №865/2006 на Комисията, член 4.
  2 Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета, член 4(2)
  3 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №865/2006 на Комисията, член 10
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ОФИЦИАЛЕН 
РЕГИСТРАЦИОНЕН 

КОД

108568340

BG 0513002 

BG 13400005

BG 1613002

BG 1613002 /
BG 1613010

BG 1613014 EO

BG 202625910

BG 2113002

ПРЕДПРИЯТИЕТО

„ЕСЕТРА“ ЕООД

„ФАНИ АКВА“ ЕООД

„АГАМЕМНОН 1“
ЕООД

„ЕСЕТРА
КОМЕРС“ ЕООД

„ПЕРПЕН
ЧОБАНОВ“ ООД

„АКВАФИШ
ПАЗАРДЖИК“ ООД

„БЕЛУГА“ АД Видин

„АКВАМАШ“ ЕООД

ул. „Драгота“ №7,
гр. Пловдив, 4003

ул. „Г. Кондолов“
№ 20, гр. Кърджали

бул. „Европа“ № 9,
гр. София 1324

с. Болярци,
общ. Садово,

обл. Пловдив 4114

с. Болярци,
общ. Садово,

обл. Пловдив 4114

ул. „Гурко“ №2,
гр. Пазарджик 4400

Южна
промишлена зона,

гр. Видин 3700

ул. „Владая“ №11,
гр. Кърджали

АДРЕС РЕГИСТРИРАН 
ИЗНОСИТЕЛ

РЕГИСТРИРАНО 
ПРЕДПР. ЗА 

ПРЕРАБОТКА И 
ПРЕОПАКОВАНЕ 
(вкл. предпр. за 

производство на хайвер)

ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ ОТ ЕС 
Износът или реекспортът от ЕС подлежи 
на необходимите проверки; в митницата, 
в която се извършват формалностите 
по износа, предварително се представят 
разрешителното за износ или сертификат 
за реекспорт, издаден от управителния 
орган в страната членка, в която се намират 
екземплярите4.

Извършващият износа или реекспорта 
трябва да представи на митническите 
власти:

- оригиналите на разрешителното за износ 
или сертификата за реекспорт (формуляр 
1); 

- копието за собственика (формуляр 2);

- копието за издаващите документа власти 
(формуляр 3)5.

В случай на износ/реекспорт копието 
за връщане от митницата към органа, 
издал документа (формуляр 3), трябва 
да бъде върнато на управителния орган 
на съответната държава членка, а 
оригиналът (формуляр 1) и копието за 
собственика (формуляр 2) — на износителя/
реекспортиращия6.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ ЗА ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО
За международната търговия на хайвер 
единственото изключение е за количества 
до 125 г есетров хайвер на човек 
(Приложение Б)7. В този случай за внос или 
износ не се изискват разрешителни, ако 
хайверът се смята за лично имущество, при 
положение, че той е: 

• законно придобит;

• е лична собственост, предназначена за 
нетърговски цели;

• държан в личния багаж по време на 
вноса/износа.

В тези случаи обаче етикетирането на 
съдовете за хайвер по CITES продължава 
да бъде задължително (вж. Разпоредби за 
етикетирането на хайвер). 

ТЪРГОВИЯ С ХАЙВЕР В ЕС
За пратките есетров хайвер, произведен в 
рамките на ЕС, не се изискват документи 

по CITES, тъй като в общия пазар на 
ЕС търговията се приема за вътрешна. 
Необходими са обаче етикети по CITES.

ТЪРГОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Наред с РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №338/97 на 
Съвета (който, от своя страна, транспонира 
разпоредбите на CITES на ниво ЕС) за 
търговията на територията на Република 
България на такива екземпляри са в 
сила и разпоредбите на Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР). 
Наред с вече наличната забрана за търговия 
с екземпляри, за които законният произход 
не може да бъде доказан, при продажба на 
такива екземпляри (чл.102, ал. 4 от ЗБР) 
търговците са длъжни да издават:

• фактура, в която задължително вписват 
номера и вида на документите (копие от 
разрешително или сертификат за реекспорт 
по CITES, издадени от трета държава;

• копие от разрешително за внос; 

• разрешително по чл.49 от ЗБР свързано с 
изключения за забраните за улов; 

• документи по Закона за рибарството и 
аквакултурите (ЗРА), ако екземплярите са 
придобити чрез риболов; 

• копие от документ за регистрация на 
дейности свързани с производството, 
преработката, пакетирането, 
препакетирането, износа и реекспорта 
на продукти от есетрови риби, както 
и за дейности по размножаването 
и отглеждането с търговска цел на 
екземпляри от немска есетра; 

• фактура за покупка на отгледаните 
на затворено екземпляри, в случай 
че търговецът не е производител, а в 
останалите случаи – декларация от 
производителя, че продадените екземпляри 
са отгледани на затворено), както и номера 
и вида на маркировката на екземпляра, ако 
има такава.

4 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №338/97 на Съвета, член 5(4)
5 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №865/2006 на Комисията, член 27
6 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №865/2006 на Комисията, член 28
7 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №865/2006 на Комисията, член 57, с 
изменения в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №100/2008 на Комисията, 16

ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ФИРМИ
Предприятията за преработка и (пре-)
опаковане на хайвер, включително 
рибовъдните стопанства, произвеждащи 
хайвер, както и износителите, трябва да 
бъдат лицензирани от управителните 
органи по CITES в съответната държава, 
за да им бъде разрешено да преработват, 
(пре-)опаковат или изнасят хайвер1. 

Регистърът на лицензираните износители 
и предприятията, които преработват и 
преопаковат индивиди от есетровите риби 
и веслоносите в България, е достъпен на 
интернет страницата на CITES: https://
www.cites.org/eng/common/reg/ce/BG 

От лицензираните предприятия се изисква 
да поддържат архив на количествата 
внесен, изнесен, произведен на място 
или складиран хайвер. Управителните 
органи по CITES са длъжни да издадат 
на всяко преработващо или (пре-)
опаковащо предприятие индивидуален 
регистрационен код. Този код е част от 
задължителните етикети за хайвер по 
CITES (вж. по-долу).

Към момента на съставяне на настоящия 
наръчник регистрираните на интернет 
страницата на CITES като лицензирани 
износители и предприятия за преработка 
и преопаковане на хайвер (включително 
аквакултурни предприятия, произвеждащи 
хайвер) в България са осем:

  1 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №865/2006 на Комисията, член 66, с 
изменения в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №100/2008 на Комисията, 
18 (7).
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РАЗПОРЕДБИ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА 
ХАЙВЕР 

През 2006 г. ЕС въведе задължително 
маркиране с етикети на всички контейнери 
с хайвер във всички страни членки на 
ЕС1. То се извършва съгласно указанията 
за универсалната система за етикетиране 
на хайвер от всички държави по CITES2 3. 
Съответно, за всички контейнери с хайвер 
се изисква да са обозначени с етикет 
по CITES. Системата за етикетиране на 
хайвер има за цел да помага на властите, 
търговците и потребителите в отличаването 
на законно добития хайвер в търговията 
от незаконния такъв и цели да гарантира, 
че предлаганият на пазара хайвер е от 
законни източници. 

Всички контейнери с есетров хайвер, 
включително консерви, буркани или 
кутии независимо от размера им (в т.ч. 
побиращи по-малко от 125 г, които могат 
да бъдат внасяни без разрешителни по 
CITES – вж. Документационна система 

по CITES), трябва да са обозначени с 
етикет за еднократна употреба, съдържащ 
информация за източника и държавата 
на произход на хайвера. Тези изисквания 
се отнасят за хайвер от всички видове 
есетри (вкл. хибриди), от диви есетри и 
от рибовъдни стопанства, за търговски 
и нетърговски цели, за вътрешна и 
международна търговия. Етикетът 
за еднократна употреба се слага от 
предприятието за преработка или (пре-)
опаковане. Етикетът трябва да запечатва 
контейнера, или хайверът да е опакован 
така, че да е видно, ако контейнерът е бил 
отварян. Също така отстраняването на 
етикета от контейнера без повреда, както и 
поставянето му на друг контейнер, трябва 
да бъдат невъзможни.

Този регламент важи пряко във всички 
страни членки на ЕС, като те трябва да 
гарантират, че всички контейнери с хайвер 
на вътрешния пазар (независимо дали са 
произведени или преработени на тяхна 
територия, или са внесени) са етикетирани 
според правилата. 

1 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №865/2006 на Комисията, член 64, 
65, 66, с изменения в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №100/2008 на 
Комисията, 18.
2 Резолюция на CITES от Конф. 11.13 Универсална система 
за етикетиране за идентифицирането на хайвер [https://www.
cites.org/sites/default/files/eng/notif/2001/075.shtml]
3 Резолюция на CITES от Конф. 12.7 (Rev. CoP16) Опазване 
на и търговия с есетри и веслоноси [https://www.cites.org/
sites/default/files/document/E-Res-12-07-R17.pdf]

ЕТИКЕТЪТ ЗА КОНТЕЙНЕРИТЕ С ХАЙВЕР ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ:
1. Стандартен код на вида (трибуквен 
код за определяне на вида есетрова риба, 
хибридите и кръстоските; например „HUS“ 
е стандартният код на вида за моруната 
(Huso huso) – вж. списък на кодовете на 
видовете в „Полезни съвети“);

2. Изходен код на хайвера или екземпляра 
(„W“ за есетрова риба, уловена в дивата 
природа; „C“ за такава от рибовъдно 
стопанство; „F“ за хайвер, добит от 
женска, родена в плен, като поне един от 
родителите е уловен в дивата природа);

3. Код на държавата на произход 
(двубуквен код по ISO);

4. Година на добиване или преопаковане;

5. Официален регистрационен код на 
преработващото или преопаковащото 
предприятие (всяка страна износител 
трябва да създаде национална 
регистрационна система за преработващите 
предприятия, като на всяко предприятие 
се издава официален регистрационен 
код; за преопаковане този код включва и 
двубуквения код ISO на страната, където 
става преопаковането, ако тя е различна от 
държавата на произход);

6. Идентификационен номер на 
партидата (издава се съгласно системата 
за проследяване на хайвера, използвана 
от преработващото или преопаковащото 
предприятие) или номер на разрешително 
за износ или сертификат за реекспорт на 
CITES.

На всички контейнери, съдържащи 
преопакован хайвер, също трябва да бъде 
поставен етикет, отговарящ на всички 
посочени по-горе критерии. Етикетът на 
преопакования хайвер трябва да позволява 
на властите да проследят произхода на 
хайвера, т.е. той трябва да включва както 
кода на страната на произход, така и този 
на страната на (пре-)опаковане. 

Ако първичен контейнер с есетров хайвер 
няма етикет по CITES или етикетът не 
съдържа горепосочената информация, 
хайверът може да бъде конфискуван от 
отговорните правоприлагащи власти. 

Налице са доказателства, че изискванията 
за етикетиране (етикети за еднократна 
употреба; запечатване на контейнера 
или поставяне на етикета така, че да е 
видно, ако контейнерът е бил отварян) 
не винаги се спазват, а в някои страни 
членки на ЕС са регистрирани и случаи на 
фалшифицирани етикети. ДНК анализът 
показва, че на пазара се предлагат 
значителни количества неправилно 
етикетиран хайвер, както и смесен хайвер.

BAE – стандартен код на вида: сибирска 
есетра (Acipenser baerii)

C – есетра от рибовъдно стопанство

AT – страна на произход: Австрия

2009 – година на добиване

0001 – регистрационен код на 
преработващото предприятие

0076 – идентификационен код на партидата
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ЗАКОНОВИ 
ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХАЙВЕР ОТ 
АКВАКУЛТУРА 

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ НА CITES/
ЕС ОТНОСНО ОТГЛЕЖДАНЕТО В ПЛЕН
Международната търговия с родени или 
отглеждани в плен есетрови риби не е 
обект на експортните квоти по CITES. Това 
означава, че произведени в аквакултурни 
съоръжения есетров хайвер или месо могат 
да се търгуват дори когато има нулеви 
квоти за трансгранични популации на диви 
есетри.

При все това етикетите по CITES, както и 
документацията по CITES, са задължителни 
и за търговията с изкуствено отглеждани 
есетри и продуктите от тях. 

Съгласно CITES1 и регламентите на ЕС 
за търговия с видове от дивата флора и 
фауна2, екземпляр от животински вид 
трябва да се приема за роден или отгледан 
в плен само ако той е или произхожда 
от поколение, родено или получено в 
контролирана среда и: 

• има родители, които са се чифтосали в 
контролирана среда или техните гамети са 
прехвърлени в контролирана среда;

• произхожда от животни за разплод, 
които са придобити съгласно законовите 

разпоредби, приложими към момента 
на придобиване, и по начин, който 
не застрашава оцеляването на вида в 
природата;

• животните за разплод са отглеждани, без 
да са въвеждани при тях диви екземпляри, 
освен единични случаи на въвеждане 
на животни, яйца или гамети, които са 
придобити:

- съгласно приложимите законови 
разпоредби;

- по начин, който не застрашава 
оцеляването на вида в природата;

- с цел да се предотврати или намали 
вредата от близкородствено кръстосване; 

- или с цел разполагане на конфискувани 
животни; 

• от животни за разплод, дали второ или 
следващо поколение или отглеждани по 
начин, който демонстрира, че могат да 
дадат второ поколение в плен.

1 Конф. 10.16 (Rev.) Екземпляри от животински видове, 
отглеждани в плен
2 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №865/2006 на Комисията, член 54

КОНТРОЛ НА УЛОВА
Уловените с кърмаци риби обикновено 
имат следи по тялото. При отсъствие 
на такива следи се подозира, че рибите 
са уловени с електричество или мрежи. 
Категоричното определяне дали рибата е 
била убита с електричество е трудно, но 
наличието на изгаряния, кръвоизливи по 
кожата и по протежение на гръбнака, или 
на травми на гръбначния стълб, могат да 
бъдат признак за това. 

КОНТРОЛ НА ТЪРГОВИЯТА С ХАЙВЕР 
Решаваща роля тук имат проверка 
на документи и физически проверки 
– и съответно удостоверяването на 
валидността на документите по CITES, 
или изземването на стоки в случай на 
несъответствие – от страна на служителите 
на правоприлагащите органи в областта на 
контрола на търговията с хайвер и всички 
видове по CITES. 

Проверявайки валидността на 
документите, представени за контрол, 
както и това дали те съответстват на 
действителните стоки, служителите 
контролират спазването на разпоредбите 
за забрана и за борба с измамите и 
нелегалната търговия с диви животни.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И 
ИНФОРМАЦИЯ

Ако имате съмнения, свържете се с администратора на CITES за съдействие 
или с EU-TWIX! 

https://www.cites.org/eng/contact.php 

https://www.eu-twix.org/

Също така проверете CITES Virtual College за допълнителна информация:  
https://cites.unia.es/ 

В голямата си част информацията по-долу е взета от онлайн курса „Въведение в CITES за 
митнически служители“.
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НЕДА

Правилно ли е етикетиран хайверът?

НЕДА

Хайверът действително ли е от есетри?

Не е обект на CITES

НЕДА

Хайверът обект на търговия ли е? 

Изключение за лично имущество

Разрешава се достъп
важи само до 125 г лично имущество 
за некомерсиални цели, носени в личния багаж

Задържане и предаване на властите

Яйцата не са черни или сиви, губят цвета си, 
много по-малки или големи са от 2-3 мм

53

НЕДА

Хайверът от страна извън ЕС ли произхожда?

НЕДА Задържане и предаване на властите

Разрешава се достъп

- хайвер директно от страна извън ЕС: оригинално разрешително за износ 
+ валидно оригинално разрешително за внос

- хайвер от страна извън ЕС, минало вече през митницата: жълто копие 
на разрешителното за внос

Проверете фактурата и етикета по CITES: 
съвпада ли продуктът във фактурата с кода на 
вида, посочен на етикета? Номерът на 
партидата идентичен ли е с номера, посочен 
на етикета? Количеството по фактура съвпада 
ли с реалното количество?

Представени ли са правилните разрешителни по 
CITES, валидни ли са те и съвпадат ли с кода по 
CITES, посочен на етикета?

КОНТРОЛНА
ДИАГРАМА

ЗА ПРАТКИ 
С ХАЙВЕР
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НЕ

НЕ

ДА

ДА

Пратката придружена ли е от разрешително / 
сертификат по CITES*?

Оригинал ли е разрешителното / сертификатa
по CITES*?

НЕ е представено разрешително/ сертификат

НЕ, копие/фалшификат е

Задържане и предаване на властите

Задържане и предаване на властите

в държавите членки на ЕС за 
вноса на видовете, изброени в 
приложение А и приложение Б, 
тоест на всички есетрови риби 
и есетрови продукти, се 
изискват както разрешително 
за износ/реекспорт, така и 
разрешително за внос

с удостоверяване с печат и 
подпис на издаващия 
разрешителното управителен 
орган ( = „Специални условия“)

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

ДА

ДА

Разрешителното / сертификатът по CITES 
изменяно ли е, след като е било издадено? 

Разрешителното / сертификатът по CITES 
съдържа ли някакви грешки или пропуски?

Задържане и предаване на властите

Задържане и предаване на властите

Задържане и предаване на властите

без подвърждение с подпис и печат 
на издаващите документа власти

Разрешителното / сертификатът по CITES е 
написано на английски, френски или испански, 
или е преведено на един от тези езици.

КОНТРОЛНА ДИАГРАМА ЗА 
РАЗРЕШИТЕЛНИ И СЕРТИФИКАТИ ПО 
CITES (ЗА ПРАТКИ ОТ СТРАНИ ИЗВЪН ЕС)
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НЕ ДА

Изтекъл ли е срокът на валидност на 
разрешителното / сертификата по CITES?

Задържане и предаване на властите

НЕДА

Разрешителното / сертификатът по CITES
има цялото необходимо съдържание.

Задържане и предаване на властите

НЕДА

Разрешителното / сертификатът по CITES 
подписано и подпечатано ли е от издаващите 
документа власти?

Задържане и предаване на властите

НЕДА

Съдържанието на пратката съвпада ли 
с разрешителното / сертификата по CITES 
(количество, вид)?

Задържане и предаване на властите

НЕДА

За хайвер: Кодът по CITES на етикета съвпада ли
с разрешителното / сертификата по CITES?

Задържане и предаване на властите

Разрешава се достъп

код на вида/изходен код/страна на произход/година на добиване или преопаковане/код на 
преработващото или преопаковащото предприятие/идентификационен номер на партидата 
или номер на разрешително за износ или сертификат за реекспорт по CITES
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ВАЛИДНОСТ ПРИ ВНОС: 
За вноса на всички есетрови риби и 
есетрови продукти са задължителни: 
сертификат за експорт/реекспорт; 
разрешително за внос; двата документа 
трябва да бъдат заверени от митнически 
или граничен контрол чрез: 

• подписване, поставяне на дата и 
подпечатване на разрешителното на 
предназначеното за целта място;

• задържане на оригинала на валидираното 
разрешително за износ, както и на 
оригинала на разрешителното за внос от 
CITES;

• изпращане на горните до управителния 
орган на CITES на национално равнище.

ВАЛИДНОСТ ПРИ ИЗНОС: 
• след като служителите се уверят, че 
видът и количеството на екземплярите 
отговарят на разрешителното за износ, 
трябва да попълнят графата за заверка 
при износ: количество на екземплярите 
(то може да бъде по-малко от посоченото в 
разрешителното, но никога по-високо), като 
зачеркнат празните полета, поставят място 
и дата на проверката и подпис и печат;

• ако е приложимо, трябва да се отбележи 
товарителницата;

• копие от разрешителното за износ 
следва да се запази и да се изпрати 
до управителния орган на CITES на 
национално равнище. Оригиналът трябва 
да остане с пратката.

НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ 
В незаконния трафик на защитени видове 
по CITES често се използват документи, 

неотговарящи на изискванията. Те следва 
да бъдат открити по време на проверката 
на документите. Неотговарящите на 
изискванията документи могат да бъдат:

• фалшиви документи (= имитации на 
разрешителни / сертификати по CITES): 
показатели биха могли да бъдат например 
твърде дебела хартия, с особена структура и 
/ или цвят, грубо копирани знак или печат;

• фалшифицирани документи (= 
автентични разрешителни / сертификати 
по CITES, които са били променени, след 
като са били издадени от CITES): например 
фотокопие без удостоверение, копие, 
съдържащо допълнения или заличавания 
без удостоверение, необичайно отпечатване;

• невалидни документи (= автентично 
разрешително / сертификат по CITES, 
но използвани с цел измама): изтекла 
валидност на документите, описанието на 
екземплярите не съответства на видовете, 
съдържащи се в пратката.

ФАЛШИВ ХАЙВЕР
Опаковката невинаги е надежден индикатор 
за фалшив хайвер, тъй като тя може да бъде 
изработена много професионално, като 
дори има случаи на повторна употреба на 
оригинални опаковки.

Фалшивият хайвер (заместител, представян 
за есетров хайвер) обикновено е оцветен. 
Това означава, че ако бъде разтъркан 
между пръстите, той изгубва цвета си. 
ДНК анализът сочи, че той може да бъде 
изработен от различни суровини: от 
отпадъчни продукти от есетри до водорасли.

РАЗРЕШИТЕЛНИ / 
СЕРТИФИКАТИ ПО CITES

УДОСТОВЕРЯВАНЕ 
ВАЛИДНОСТТА НА

ЗАКУПУВАНЕ НА ХАЙВЕР 
Хайверът се предлага за продажба:

• в магазини, предлагащи риба и морски 
дарове;

• в деликатесни магазини и в магазини за 
луксозни храни;

• в магазини, предлагащи руски или 
ирански специалитети;

• в ресторанти за морски дарове или 
луксозна храна;

• на пазари за морски дарове и рибни 
пазари;

• от улични търговци в риболовни зони;

• в интернет търговията и др. 

Важни места за контрол на търговията с 
хайвер :

• големи летища;

• морски пристанища на Черно море или 
пристанища на река Дунав (смята се, че 
хайвер се пренася от Украйна до България 
на кораби или фериботи);

• сухопътни граници с държави извън ЕС. 

На граничните пунктове хайвер може да 
бъде намерен: 

• в (ръчен) багаж;

• в превозни средства или кораби; 

• в пощенски колети;

• в куриерски и търговски пратки.

EU-TWIX
Специално за служителите от 
правоприлагащите институции в областта 
на опазването на дивата природа 
европейските институции са създали 
онлайн база данни (https://www.eu-
twix.org/ ) като средство за обмен на 
информация за нелегалната търговия с 
продукти от дивата природа в ЕС. Базата 
данни EU-TWIX подпомага националните 
правоприлагащи институции, включително 
управителните органи по CITES в 
тяхната задача да разкриват, анализират 
и мониторират свързани с търговията 
с фауна и флора незаконни дейности, 
включени в регламентите на ЕС за 
търговия с видове от дивата флора и фауна. 
Основната секция на базата данни цели 
да бъде единствен по рода си източник 
на централизирана информация за 
залавяния и нарушения, докладвани от 
всички страни членки на ЕС и от съседните 
държави. Освен това тя съдържа секция 
с информация по технически, научни, 
икономически и други въпроси, целяща 
да подпомогне идентифицирането, 
оценката, разполагането и т.н. на заловени 
или конфискувани екземпляри. Също 
така помага със стратегически анализи 
и провеждане на полеви разследвания. 
Сървърът на EU-TWIX позволява 
обмен на информация в реално време 
между европейските служители в 
правоприлагането. Различните видове 
споделена информация включват 
подробности по залавяния, напр. начин 
на действие, сигнали за откраднати 
екземпляри, средства и помощ за 
идентифициране на видове. Много 
залавяния и разследвания са възникнали 
в резултат от обмена в мрежата на EU-
TWIX и са подпомогнали арестуването на 
незаконни търговци.
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Код на вида по 
CITES

Научно име Английско/ Българско име

BAE

BAI

BVI

DAB

FUL

GUE

MED

MIK

NAC

NUD

OXY

DES

PER

RUT

SCH

SIN

STE

STU

TRA

DAU

HUS

SPA

GLA

FED

HER

KAU

ALB

PLA

SUS

MIX

YYYxXXX

Acipenser baerii 

Acipenser baerii baicalensis

Acipenser brevirostrum 

Acipenser dabryanus 

Acipenser fulvescens

Acipenser gueldenstaedtii

Acipenser medirostris 

Acipenser mikadoi 

Acipenser naccarii

Acipenser nudiventris

Acipenser oxyrhynchus 

Acipenser oxyrhynchus desotoi 

Acipenser persicus

Acipenser ruthenus 

Acipenser schrenckii 

Acipenser sinensis 

Acipenser stellatus 

Acipenser sturio

Acipenser transmontanus 

Huso dauricus 

Huso huso 

Polyodon spathula 

Psephurus gladius 

Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi 

Pseudoscaphirhynchus hermanni 

Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 

Scaphirhynchus albus 

Scaphirhynchus platorynchus

Scaphirhynchus suttkusi

Siberian sturgeon / Сибирска есетра

Baikal sturgeon

Shortnose Sturgeon /Късомуцунеста есетра

Yangtze Sturgeon

Lake Sturgeon

Russian sturgeon/Руска есетра

Green Sturgeon

Sakhalin Sturgeon

Adriatic sturgeon / Адриатическа есетра

Ship Sturgeon / Шип

Atlantic Sturgeon

Gulf Sturgeon

Persian Sturgeon

Sterlet / Чига

Amur Sturgeon

Chinese Sturgeon

Stellate sturgeon / Пъструга

European Sturgeon / Атлантическа есетра

White sturgeon / Бяла есетра 

Kaluga Sturgeon/ Калуга

Beluga / Моруна

Paddlefish / Веслонос

Chinese Paddlefish

Syr-darya Shovelnose Sturgeon

Small Amu-dar Shovelnose or Dwarf Sturgeon

Large Amu-dar or False Shovelnose Sturgeon

Pallid Sturgeon

Shovelnose Sturgeon

Alabama Sturgeon

Смесен вид (само за пресован хайвер)

Хибриди: код за мъжкия екземпляр x код за женския екземпляр 

КОДОВЕ
НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕСЕТРИ ПО CITES

ДНК АНАЛИЗ
В повечето случаи е невъзможно да 
се определи от кой вид есетрова риба 
произхожда хайверът единствено чрез 
визуална проверка. За целта се използва 
ДНК анализ на хайвера или на другите 
есетрови продукти. Методът може да 
разкрие дали има несъответствие между 
вида, посочен на етикета на контейнера, 
и произхода на съдържания хайвер, а още 
и дали той не е смес от различни видове 
есетри, което представлява нарушение на 
регламентите на ЕС за търговия с видове от 
дивата флора и фауна. 

Лаборатории, в които се извършва ДНК 
и изотопен анализ на есетри и есетрови 
продукти: 

Институт за изследвания на животни 
от зоологически градини и диви 
животни „Лайбниц“ (IZW), Берлин, 
Германия

www.izw-berlin.de

Национален институт за Дунавската 
делта, Тулча, Румъния

www.ddni.ro

ДНК анализът все още не е в състояние да 
разграничи отделните популации на един и 
същи вид (напр. хайвер от моруна от Дунав 
или Черно море да се различи от хайвера 
от моруна от Каспийско море). Чрез 
него е невъзможно също да се определи 
произходът на хайвера (от диви или 
култивирани риби), тъй като между дивите 
и изкуствено отглежданите риби няма 
генетични разлики. Потенциален метод за 
решаване на проблема е определянето на 
състава на мастните киселини, отразяващ 
разликите в хранителните източници 
между хванатите в природата и интензивно 
отглежданите есетри, както и изотопният 
анализ, който отразява разликите в 
храненето или водата.
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КОНТРОЛ НА ЕСЕТРОВИ 
РИБОВЪДНИ
СТОПАНСТВА
СЪВПАДАНЕ НА ВИДОВЕ, ВЪЗРАСТ, 
ПРОИЗВЕДЕНИ КОЛИЧЕСТВА 

ВИНАГИ СЕ ПРОВЕРЯВА:
• кои видове или хибридни видове 
есетрови риби се отглеждат;

• кога настъпва полова зрялост при 
женските индивиди от конкретния вид 
(възраст, размери); есетровите видове, 
отглеждани в добри аквакултурни условия, 
могат да достигнат зрялост много по-
рано, отколкото в дивата природа, но 
въпреки това им е необходимо най-малко 
половината от времето, нужно за това в 
дивата природа;

• колко (потенциално) зрели женски са 
били налични за докладвания период;

• колко големи са били в момента на 
добиване на хайвера; количеството на 
хайвера е максимум 20% от общото тегло 
на женската; 

• как се добива хайверът (убиват ли се 
женските или хайверът се извлича чрез 
хирургична интервенция – многократно, 
на всеки няколко години); според 
регламента на ЕС за хуманно отношение 
към животните ако репродуктивните 
органи са отстранени, животното трябва да 

бъде убито; това означава, че цезаровото 
сечение не се препоръчва в ЕС;

• за да се определи дали докладваното 
количество хайвер отговаря на реалността, 
трябва да се отговори на въпроса: имало ли 
е достатъчно на брой и достатъчно големи 
полово зрели женски от дадения вид 
(напр. Huso huso) в наличност, които да го 
произведат.

КАКВО ОЗНАЧАВА „ОТГЛЕДАНИ В 
ПЛЕН“? 
Съгласно CITES „отгледани в плен“ или 
„изкуствено отгледани“ (= изходен код 
„C“) означава, че и двамата родители на 
женската, от която е добит хайверът, са 
родени в плен, т.е хайверът е произведен 
най-малко от второ поколение в плен. 
Индивиди от първо поколение са родени 
в плен, като поне единият от родителите е 
взет от дивата природа или е заченат там1  
(= изходен код „F“).

1 Конф. 10.16 (Rev.) Екземпляри от животински видове, 
отглеждани в плен

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „РИБАРСТВО И КОНТРОЛ“, ИАРА 
www.IARA.government.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
www.portal.moew.government.bg

EU - TWIX
ОНЛАЙН БАЗА ДАННИ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЛЕГАЛНА ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ 
ОТ ДИВАТА ПРИРОДА В ЕС

www.eutwix.org

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЪРГОВИЯТА С ДИВА 
ПРИРОДА (TRAFFIC)
www.TRAFFIC.org

КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ СЪС ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ 
ОТ ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА (CITES)
www.cites.org

ВАЖНИ 
КОНТАКТИ
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ОПАЗВАНЕ НА ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ

ДУНАВСКИТЕ 
ЕСЕТРИ В ЦИФРИ


