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ОПИСАНИЕ НА ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Представената диаграма на институциите има за цел да опише всички
институции, които регулират риболова, фермите за риба и търговията с есетри в
страната, включително национални и местни регулаторни органи. Наред с това,
описанието акцентира върху работните взаимоотношения между институциите.
Информационна карта за всяка институция включва информация с описването
на отговорностите на отделните институции и връзките между тях.
Информацията за всяка институция е обособена в отделен раздел.
Включени са следните институции, за които смятаме, че имат
отношение към есетровите риби:

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)
Регионални структури на ИАРА
Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ)
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
Бесейнови дирекции (БД)
Агенция „Митници”
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)
Гранична полиция
Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА)
Наред с наименованието на съответната организация и под юрисдикцията на
коя институция работи, на първо място са описани отговорностите.
Отговорностите са описани в следните условни подкатегории:
Oпазване на есетровите популации (в по-широк смисъл)
Kонтрол на стопанския и спортния риболов
Производство на есетрова аквакултура
Преработка
Търговия
В следващите колони са дадени подробни описания на конкретната отговорност
с допълнителни бележки (напр. че дадена правна разпоредба, касаеща риболова
на есетри, е условна предвид действащата забрана), видовете есетри, които
касае (напр. естествени популации, аквакултура и др.), правната норма, от която
произтича отговорността.
На второ ниво са разгледани връзките с други институции, отново използвайки
логиката при описание на отговорностите и същите подкатегории. Така, някои
описани отговорности, към които има отношение и друга институция, са
повторени. Където са установени, са посочени и отговорностите по отношение
координацията/ сътрудничеството с международни институции.
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ИНСТИТУЦИЯ:
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
На пряко подчинение на: Министерски съвет

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Издаване на заповеди за въвеждане на режими и
условия за опазване и регулирано ползване.

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига естествени
популации.

Чл. 42 (1) от ЗБР

При установяване на промени в състоянието на
запасите на определени видове риби и други водни
организми, застрашаващи тяхното естествено
възпроизводство и стопанско значение, налагане
на забрана върху тяхната експлоатация за
определен период от време, не по-кратък от една
година, и предлага предприемането на такива
мерки по реда на международни договори, по които
Република България е страна.

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига естествени
популации.

Чл. 30 (5) от ЗРА

Разглеждане на заявления за изключения от
действащите забрани за видовете под режим на
опазване и регулирано ползване

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига естествени
популации.

НАРЕДБА № 8 от
12.12.2003 г.

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига естествени
популации.

Чл. 49 (1) т.4 от
ЗБР

БЕЛЕЖКИ: Заявлението посочва обосновка за
причините, поради които се иска
разрешително за изключение от забраните,
както и анализ на очакваното въздействие от
използването на уреда, метода или
средството за улавяне върху другите видове
риби и водни организми и предвидените мерки
за тяхното опазване или намаляване на
негативното въздействие върху тях. Ако
целта е научна разработка, се прави кратка
анотация на темата, целите и очакваните
резултати от разработката, изследването
или дългосрочния мониторинг.

Издаване на писмени разрешителни, след
съгласуване с МОСВ, за изключения от
действащите забрани за видовете под режим на
опазване и регулирано ползване.
БЕЛЕЖКИ: В разрешителното се определят
видовете, броят на екземплярите, времето и
мястото, уредите, средствата и методите,
начинът за разпореждане с екземпляра и други
условия, при които се допуска изключението,
както и органът или лицето, натоварено да
осъществява контрола по спазването на
условията.

Издаване на разрешителни за улов на есетрови
риби за научноизследователски цели.
БЕЛЕЖКИ: На база на подадено заявление по образец.
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Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.
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НАРЕДБА № 8 от
12.12.2003 г. на
МОСВ и МЗХГ

Чл. 40 от ЗРА

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Определяне (със заповед) на квотираните видове
риба, за които се издава специално разрешително
за улов на квотиран вид риба.

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига естествени
популации.

Чл. 17 (11) от
ЗРА

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига естествени
популации.

Чл. 17б (2) от
ЗРА

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига естествени
популации.

Чл. 32 от ЗРА

Признаване на организации на производители на
риба в т.ч. есетрови, както и браншови организации.

Всички есетрови
риби.

Чл. 10 (1) и чл.
10в от ЗРА

Определяне на язовирите държавна собственост
за производство на аквакултури в т.ч. есетрови.

Всички есетрови
риби.

Чл. 15 (1) от ЗРА

БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Утвърждаване (със заповед) на образци на
разрешителните за стопански риболов.
БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Издаване на заповеди за забрана на улова на риба
в т.ч. есетрови през периода на тяхното
размножаване.
БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Производство
на есетрова
аквакултура

Преработка

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите, освен осъществяването
на общ контрол на сектора.

Търговия

Общ контрол на маркирането на екземпляри и
продукти от есетри.

Всички есетрови
и продукти от тях;
не се отнася за
риби с тегло под
100 г, както и за
екземпляри от
рибни стопанства, предназначени за консумация като храни.

Чл. 102а от ЗБР
Наредба №3 от
31.10.2008 г.

Общ контрол по етикетирането на храни, в
състава на които има части или екстракт от
есетрови видове, в т.ч. хайвер.

Всички есетрови
видове.

Чл. 102а от ЗБР
Наредба №3 от
31.10.2008 г.
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

ВРЪЗКА С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ:

ИАРА

МОСВ

Oпазване
на
есетровите
популации
(в поширок
смисъл)

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

8

Издаване на съвместни заповеди за въвеждане
на режими и условия за опазване и регулирано
ползване.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

Чл. 42 (1) от ЗБР

Съгласуване с МОСВ на изключения от
действащите забрани за видовете под режим на
опазване и регулирано ползване.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

Чл. 49 (1) т.4
НАРЕДБА № 8 от
12.12.2003 г. на
МОСВ и МЗХГ

Съгласуване на разрешителните за улов на
есетрови риби за научноизследователски цели.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

Чл. 40 от ЗРА

Съгласуване с МОСВ на заповедите за забрана на
улова на риба в т.ч. есетрови през периода на
тяхното размножаване.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

Чл. 32 от ЗРА

При установяване на промени в състоянието на
запасите на определени видове риби и други водни
организми, застрашаващи тяхното естествено
възпроизводство и стопанско значение, издаване
на съвместни заповеди за налагане на забрана
върху тяхната експлоатация за определен период
от време, не по-кратък от една година, и предлага
предприемането на такива мерки по реда на
международни договори, по които Република
България е страна.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

Чл. 30 (5) от ЗРА

Изготвяне на съвместно предложение до МС за
Национална програма за рибарството и
аквакултурите; ръководство, контрол и отчитане
на програмата.

Всички есетрови
риби в т.ч.
аквакутлурата

Чл. 4 от ЗРА

Изпращане на постъпили заявления за
изключения от действащите забрани за
становище до ИАРА.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

НАРЕДБА № 8 от
12.12.2003 г. на
МОСВ и МЗХГ

БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.
Делегираните отговорности към ИАРА и регионалните и структури са разгледани отделно.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Производство
на есетрова
аквакултура

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.
Делегираните отговорности към ИАРА и регионалните и структури са разгледани отделно.

Преработка

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.
Делегираните отговорности към ИАРА и регионалните и структури са разгледани отделно.

Търговия

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.
Делегираните отговорности към ИАРА и регионалните и структури са разгледани отделно.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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ИНСТИТУЦИЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
На пряко подчинение на:
Министерство на земеделието, храните и горите

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Опазване на рибните ресурси в т.ч. есетрите.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 6 (1) т.4 от ЗРА

Проучване състоянието на рибните ресурси и след
становище на НТСРА предлага на министъра на
земеделието и храните установяване на общ
допустим улов и определяне на квоти.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 30 (1) от ЗРА

Разработване, утвърждаване и оповестяване на
рибностопански мероприятия, когато има данни
за критично намаляване на запасите.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 30 (1) от ЗРА

При необходимост, съгласуване на проекти за
изграждане на съоръжения, чрез които се
осигурява миграцията на есетрите.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 30 (1) от ЗРА

Даване на предписания за отстраняване на
негативното влияние на съществуващи
съоръжения, които възпрепятстват миграцията.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 30 (1) от ЗРА

Следене за устойчивото развитие на рибните
популации чрез контрол на здравния и генетичния
статус, в т.ч. чрез възлагане на мониторингови
изследвания.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 30 (6) от ЗРА

Осъществяване на управление, наблюдение и
контрол върху рибарството в т.ч. на есетрови риби.

Всички есетрови.

Чл. 5 (1) от ЗРА

БЕЛЕЖКИ: Хипотетично от гледна точка
на есетрите.

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Контрол по спазването на правилата за
Всички есетрови любителския риболов и рибностопанските дейности. естествени
популации.

Чл. 6 (1) т.4 от ЗРА,
чл. 54 (2) т.1 от
ЗРА

Контрол на риболовните уреди, оборудването,
спомагателните материали и другите технически
средства за извършване на риболов. Изземване на и
задържане на вещи - предмет на нарушение, както и
вещи, които са послужили за неговото извършване.

Чл. 54 (1) т.4 и
т.7 от ЗРА

Всички есетрови естествени
популации.

БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.
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Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Отвеждане принудително нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото поделение на
Министерството на вътрешните работи.

Всички есетрови.

Чл. 54(1) т.6 от
ЗРА

Издаване/ прекратяване на разрешителни за
стопански риболов и регистрация на лицата, които
развъждат и отглеждат риба и други водни
организми.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 6 (1) т.5 от ЗРА,
чл.17 от ЗРА,
чл. 18а, 18в от ЗРА

Издаване на свидетелства за правоспособност за
извършване на стопански риболов.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 14(1) от ЗРА

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 17 (4),
чл. 18е от ЗРА

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 18е (9) от
ЗРА

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 6 (1) т.8,
чл. 30 (8) от ЗРА

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 6 (3) от ЗРА

БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид действащата забрана за улов на есетрови и липсата
на квоти към настоящия момент. Не се
изисква свидетелство за правоспособност
от лицата, които са завършили висше или
средно образование по специалност, с която
се придобива квалификация в областта на
рибарството и аквакултурите.

Издаване на удостоверения за придобито право за
усвояване на ресурс от риба и други водни
организми за съответната календарна година.
БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Събиране на обща информация и икономическа
статистика от лицата, притежаващи разрешително
за извършване на стопански риболов във водите на
Черно море за риболовния кораб, данни за броя на
наетите лица и за риболовната дейност по образец.
БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Разпределяне на квотите на Република България за
улов на есетрови, предоставени по международни
споразумения и договори.
БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Регистрация и контрол на риболовните кораби.
Водене на регистър на риболовните кораби.
БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

11

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Издаване на риболовни дневници.
Заверяване/презаверяване и предоставяне риболовния дневник при издаване на разрешителното
и/или Удостоверение за придобито право на усвояване на ресурс от риба и други водни организми.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 19 (2) от ЗРА
Наредба № 43 от
20.04.2006 г.

БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Приемане на декларации от капитаните на
риболовни кораби с дължина до 10 м за данните за
улова/разтоварванията за предходния месец по
видове и количества.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 19 (11) от
ЗРА

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 20 (1) от ЗРА

БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Приемане на попълнени декларации за произход от
лицата, придобили правото за усвояване на ресурс
от риба и въвеждането им в Информационностатистическата система.

Наредба № 43 от
20.04.2006 г.

БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.
Декларациите се предават в срок до 48 часа
след акостирането на брега.

Осъществяване на контрол на риболовните кораби,
риболова и рибностопанските дейности в
граничната зона, в зоните на граничните контролнопропускателни пунктове, пристанищата, вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, изключителната
икономическа зона, българския участък на река
Дунав и в другите гранични реки и водоеми.

Всички есетрови
видове.

Чл. 6 (4),
чл. 54 (2) от ЗРА

Всички есетрови
видове.

Чл. 54 (1) от ЗРА

БЕЛЕЖКИ: Съвместно с Гранична полиция.

Контрол върху ползването и опазването на рибните
ресурси в морските пространства и вътрешните
водни пътища по смисъла на Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България по
отношение на чуждестранните риболовни кораби.

Отпечатване, издаване и презаверка на билети за
Всички есетрови
любителски риболов, респ. събиране на такса за това. видове.
БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид действащата забрана за улов на есетрови и липсата на
квоти към настоящия момент. Билет не е необходим за любителски риболов в Черно море.
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Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

Чл. 22 и чл. 22а
от ЗРА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Издаване на разрешително за улов на риба и други
водни организми за научноизследователски цели.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 40
от ЗРА

Съставяне на актове за констатирани нарушения по
ЗРА и по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.

Всички есетри.

Чл. 54 (2) т.11
от ЗРА

Създаване и поддържане на информационностатистическа система за рибарство.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 6 (1) т.6
от ЗРА

Поддържане на регистри на:
џ издадените разрешителни за стопански риболов;
џ издадените билети за любителски риболов;
џ лицата, които развъждат и отглеждат риба и други
водни организми;
џ риболовните кораби;
џ центровете за първа продажба на продукти от
риболов;
џ регистрираните купувачи за извършване на първа
продажба на продукти от риболов извън
центровете за първа продажба;
џ организации на производителите и браншовите
организации;
џ издадените разрешителни за
научноизследователски цели;
џ лицата, извършващи стопански риболов;
џ констативните протоколи, актовете за
установяване на административни нарушения и
наказателните постановления, издавани от
оправомощените служители на ИАРА.

Всички есетрови
видове.

Чл. 16 (1)
от ЗРА

Контрол по изпълнението на заповеди за въвеждане на режими и условия за опазване и регулирано
ползване (по-конкретно Заповед РД-9/7.1.2016 и РД
09-42/26.1.2016 на Министрите на околната среда и
водите и на Земеделието, храните и горите).

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

Чл. 42 (1)
от ЗБР

БЕЛЕЖКИ: Заповед РД-9/7.1.2016 и РД 0942/26.1.2016 включва:
џ забрана за улов на 4-те вида есетри за срок
от 5 години считано от 1.1.2016 г.;
џ при случаен улов на екземпляри, същите да се
връщат незабавно в съответния воден
басейн, от който са уловени, независимо от
тяхното съствояние;
џ забрана за пренасянето, превозването и
продажбата на есетри и продукти от тях,
уловени в българската акватория на р. Дунав
и Черно море.
Заповедта не се отнася за есетри и продукти
от тях отглеждани като аквакултура.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Контрол по използването на отрови, експлозиви,
електрически ток и други зашеметяващи рибата
уреди и средства, улов с кърмаци, тралиращи и
драгиращи средства.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

Чл. 44 (1) и
Приложение 5
от ЗБР

Изпращане на становища до МЗХГ по постъпили
заявления за изключения от действащите забрани
за видовете под режим на опазване и регулирано
ползване.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

НАРЕДБА № 8 от
12.12.2003 г. на
МОСВ и МЗХГ

Контрол върху изпълнението на условията по
издадени разрешителни за изключения от
действащите забрани за видовете под режим на
опазване и регулирано ползване.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

НАРЕДБА № 8 от
12.12.2003 г. на
МОСВ и МЗХГ

Осъществяване на управление, наблюдение и
контрол върху аквакултурите.

Всички есетрови
риби.

Чл. 5 (1) от ЗРА

Създаване и поддържане на информационностатистическа система за аквакултурите в т.ч.
есетровите.

Всички есетрови аквакултура.

Чл. 6 (1) т.6
от ЗРА

Определяне на зони за аквакултура в язовири
държавна собственост.

Всички есетрови аквакултура.

Чл.15 от ЗРА
НАРЕДБА № 37
от 10.11.2008 г.

За целите на издаване на резрешително за
ползване на воден обект, изготвяне на
съгласувателни становища до БД зоните за
стопански риболов и зоните за рибовъдство в
големи язовири - когато язовирът не е зониран.

Всички есетрови аквакултура.

Чл.60 (4) т.4 б)
от ЗВ

Регистриране/ отписване от регистрация на лицата,
които развъждат и отглеждат риба.

Всички есетрови аквакултура.

Чл. 25 и чл 25г
от ЗРА
НАРЕДБА № 37
от 10.11.2008 г.

Всички есетрови аквакултура.

Чл. 27 т.1 от ЗРА

Производство
на есетрова
аквакултура

БЕЛЕЖКИ: Регистрацията е въз основа на
заявление, регламентирано в чл. 25а от ЗРА.

Събиране на информация от лицата, които
развъждат и отглеждат риба.
БЕЛЕЖКИ: Информацията се изготвя по
образец, утвърден от ИАРА и включва:
џ произведената и продадената през
предходната година риба и други водни
организми по възраст, видове и количества;
џ броя на наетите лица по пол, възраст,
националност, продължителност на
работното време и образование;
џ броя на наетите лица с висше образование в
областта на рибарството и аквакултурите;
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Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Производство
на есетрова
аквакултура

џ броя на лицата, които работят без

Всички есетрови аквакултура.

Чл. 27 т.1 от ЗРА

Ежемесечно приемане на копия от издадените
декларации за произход и номер на фактура за
извършено плащане от лицата, които развъждат и
отглеждат риба.

Всички есетрови аквакултура.

Чл. 27 т.4
от ЗРА

Контрол на дневниците за продажби; спазване на
технологичната схема на производство и да не се
превишава определеният лимит за производство в
разрешителното за ползване на воден обект.

Всички есетрови аквакултура.

Чл. 27
от ЗРА

Преработка

Ежегодно до края на месец януари, приемане на
формуляри за икономическа статистика от
предприятия, регистрирани за преработка на риба
и други водни организми.Формулярът съдържа:
џ броя на наетите лица по пол, възраст,
националност, продължителност на работното
време и образование;
џ броя на лицата, които работят без заплащане;
џ приходи от продажба, други доходи, стойност на
труда на лицата, които работят без заплащане,
разходи за персонал, за електрическа енергия,
за риба и други суровини за преработката, други
експлоатационни разходи, субсидии за
дейността и за инвестиции, потребление на
основен капитал, обща стойност на активите,
финансови приходи и разходи, задължения,
нетни инвестиции и тегло на суровината по
видове и по произход.

Всички есетрови аквакултура.

Чл. 27а
от ЗРА

Търговия

Осъществяване на управление, наблюдение и
контрол върху търговията с риба в т.ч. есетри.

Всички есетрови
видове.

Чл. 5 (1) от ЗРА
Наредба № 4 от
13.01.2006 г.

заплащане;
џ приходи от продажби, други приходи,
стойност на труда на лицата, които
работят без заплащане, разходи за
персонал, за електрическа енергия, за
зарибителен материал, за рибни фуражи,
за ремонт и поддръжка, други оперативни
разходи, субсидии за дейността и за
инвестиции, потребление на основен
капитал, обща стойност на активите,
финансови приходи и разходи, задължения,
нетни инвестиции, използван зарибителен
материал и рибни фуражи и тегло на
продажбите по видове аквакултури;
џ приложени ветеринарномедицински
препарати или лечение и смъртност.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Търговия

Регистриране на центровете за първа продажба
на продукти от риболов.

Всички есетрови
видове.

Чл.46а от ЗРА
Наредба № 4 от
13.01.2006 г.

Извършване на съответните проверки и проби от
продаваните количества риба и други водни
организми в центровете за първа продажба.

Всички есетрови
видове.

Чл. 46г от ЗРА
Наредба № 4 от
13.01.2006 г.

Регистриране на купувачите за първа продажба
на продукти от риболов извън центровете за
първа продажба.

Всички есетрови
видове.

Чл. 46д от ЗРА
Наредба № 4 от
13.01.2006 г.

Издаване, контрол/ проверка на дневниците за
първа продажба.

Всички есетрови
видове.

Чл. 46ж от ЗРА
Наредба № 4 от
13.01.2006 г.

Получаване и обработка на документи за първа
продажба, декларации за приемане и документи
за превоз, както и номер на фактура в срок до 48
часа от разтоварването или осъществяването на
продажбата.

Всички есетрови
видове.

Чл. 46ж (4)
от ЗРА
Наредба № 4 от
13.01.2006 г.

Получаване на уведомления за издадените
свидетелства за категоризация на риба и други
водни организми; администриране на таксите за
категоризация.

Всички есетрови
видове.

Чл. 46з от ЗРА
Наредба № 4 от
13.01.2006 г.

Провеждане на курсове за придобиване на
свидетелство за категоризация на риба и
издаване на свидетелства.

Всички есетрови
видове.

Чл. 46 з(3) от
ЗРА

Проверка/ контрол на заведенията за обществено
хранене и в търговската мрежа за наличието на:
џ копие от декларация за произход и документ за
първа продажба;
џ в случаите, когато се извършва първа продажба
на риба и други водни организми, или;
џ търговски или платежен документ;
џ във всички останали случаи.

Всички есетрови
видове.

Чл. 49а от ЗРА

БЕЛЕЖКИ: На база заявление, подадено от
организатора на центъра. Издава се
удостоверение за регистрация.

БЕЛЕЖКИ: На база на заявление и
заплащане на такса.

БЕЛЕЖКИ: В срок до 48 часа от
разтоварването или осъществяването на
продажбата. Документите се съхраняват в
продължение на една година, която започва
да тече от началото на годината,
следваща тази на вписване на данните от
подадените документи за първа продажба.
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Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Търговия

Контролен орган по извършване на търговия с
есетрови екземпляри.

Всички есетри.

ЗБР

Всички есетрови и
продукти от тях;
не се отнася за
риби с тегло под
100 г, както и за
екземпляри от
рибни стопанства,
предназначени за
консумация като
храни
(с изключение
на екземпляри
използвани за
размножаване).

Чл. 102а от ЗБР
Наредба №3 от
31.10.2008 г.

БЕЛЕЖКИ: Търговците са длъжни да предоставят на контролните органи документи.
удостоверяващи законния произход, в т.ч.:
• 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, 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.

Осъществяване на контрол на маркирането на
екземпляри и продукти от есетри.

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

БАБХ

Oпазване
на
есетровите
популации
(в поширок
смисъл)

МЗХГ

ВРЪЗКА С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ:
Изпращане на становища до МЗХГ по постъпили
заявления за изключения от действащите забрани
за видовете под режим на опазване и регулирано
ползване.

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига естествени
популации.

НАРЕДБА № 8 от
12.12.2003 г. на
МОСВ и МЗХГ

Регистрацията и контрола на риболовните кораби.

Всички есетрови естествени
популации

Чл. 6 (3) от ЗРА

БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови
и липсата на квоти към настоящия
момент.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Регистрация и контрол на риболовните кораби.
ИАРА осигурява на Изпълнителната агенция
"Морска администрация" достъп до електронна
база данни "Регистър на риболовните кораби".
При регистриране на промяна в техническите
характеристики и собствеността на риболовен
кораб в тридневен срок от установяването
Изпълнителната агенция "Морска администрация"
уведомява и предоставя на ИАРА заверени копия
на документите, удостоверяващи настъпилите
промени.

Всички есетрови естествени
популации

Чл. 6 (3) от ЗРА
чл.16 (2) от ЗРА

Отвеждане принудително нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото поделение на
Министерството на вътрешните работи.

Всички есетрови

Чл. 54(1) т.6
от ЗРА

Осъществяване на съвместен контрол на
риболовните кораби, риболова и рибностопанските
дейности в граничната зона, в зоните на граничните
контролно-пропускателни пунктове, пристанищата,
вътрешните морски води, териториалното море,
прилежащата зона, континенталния шелф, изключителната икономическа зона, българския участък
на река Дунав и в другите гранични реки и водоеми.

Всички есетрови
видове.

Чл. 6 (4) от ЗРА

Контрол върху ползването и опазването на рибните
ресурси в морските пространства и вътрешните
водни пътища по смисъла на Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България по
отношение на чуждестранните риболовни кораби.

Всички есетрови
видове.

Чл. 54 (1) от
ЗРА

МОСВ

Предоставяне на МОСВ на Заповедите за
определяне на зони за аквакултури в язовирите
държавна собственост.

Всички есетрови аквакултура.

Наредба № 37
от 10.11.2008 г.

За целите на издаване на разрешително за
ползване на воден обект, изискване на
съгласувателни становища от ИАРА за зоните за
стопански риболов и зоните за рибовъдство в
големи язовири - когато язовирът не е зониран.

Всички есетрови аквакултура.

Чл. 60 (4) т.4 б)
от ЗВ

ИАМА

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

БД

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Гранична полиция

МВР

БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Производство на
есетрова
аквакултура

Преработка
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Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Търговия

БАБХ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Извършване на съответните проверки и проби от
продаваните количества риба и други водни
организми в центровете за първа продажба.

Всички есетрови.

Чл. 46г от ЗРА

Проверка/ контрол на заведенията за обществено
хранене и в търговската мрежа за наличието на:
џ копие от декларация за произход и документ за
първа продажба - в случаите, когато се извършва
първа продажба на риба и други водни организми,
или;
џ търговски или платежен документ - във всички
останали случаи.

Всички есетрови.

Чл. 49а от ЗРА

ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

ЕК

Общи
отговорности

Представяне на Република България в
международните организации

Всички есетрови.

Чл. 6 (1) т.7 от
ЗРА

Комуникация във връзка с ролята на ИАРА като Управляващ орган на Европейския фонд
по Рибарство и прилагането на Оперативна програма "Рибарство".

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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ИНСТИТУЦИЯ:
ОТДЕЛИ "РИБРАСТВО И КОНТРОЛ"
(териториални структури)
На пряко подчинение на: ИАРА

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Заверка на разрешителните за улов на есетри за
научноизследователски цели с вписани видът,
количеството, размерът и други данни за
уловената риба.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

Чл. 40 (11) от
ЗРА

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Отвеждане принудително нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото поделение на
Министерството на вътрешните работи.

Всички есетрови.

Чл. 54(1) т.6 от
ЗРА

Издаване на разрешителни за стопански риболов и Удос- Пъструга, моруна,
товерения за придобито право за усвояване на ресурс.
руска есетра и

Чл.17 от ЗРА

БЕЛЕЖКА: Хипотетично предвид действащата
забрана за улов на есетрови и липсата на квоти
към настоящия момент.

чига - естествени
популации.

Наредба № 37 от
10.11.2008 г.

Проверка на разрешителните за стопански риболов.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

Чл. 54(2) т.1 от
ЗРА

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

Чл. 15 от ЗРА

БЕЛЕЖКА: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Маркиране и контрол на риболовните уреди за
стопански риболов на есетрови риби.
БЕЛЕЖКА: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Издаване на билети за любителски риболов.
БЕЛЕЖКА: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Контрол по спазването на правилата за
любителския риболов.
БЕЛЕЖКА: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Контрол на риболовните уреди, оборудването,
спомагателните материали и другите технически
средства за извършване на риболов. Изземване на и
задържане на вещи - предмет на нарушение, както и
вещи, които са послужили за неговото извършване.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

Наредба № 37 от
10.11.2008 г.
Чл.15 от ЗРА
Наредба № 37 от
10.11.2008 г.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 54 (4) т.1 от
ЗРА

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 54 (7) т.4 и
т.7 от ЗРА

БЕЛЕЖКА: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

20 Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
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ОТДЕЛИ "РИБРАСТВО И КОНТРОЛ" (териториални структури на ИАРА)

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Приемане на декларации от капитаните на
риболовни кораби с дължина до 10 м за данните за
улова/разтоварванията за предходния месец по
видове и количества.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 19 (11) от
ЗРА

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 20 (1) от ЗРА

Съставяне на актове за констатирани нарушения
по ЗРА и по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.

Всички есетри.

Чл. 54 (2) т.11 от
ЗРА

Контрол по изпълнението на заповеди за въвеждане на режими и условия за опазване и регулирано
ползване (по-конкретно Заповед РД-9/7.1.2016 и РД
09-42/26.1.2016 на Министрите на околната среда и
водите и на Земеделието, храните и горите).

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

Чл. 42 (1) от ЗБР

Контрол по използването на отрови, експлозиви,
електрически ток и други зашеметяващи рибата
уреди и средства, улов с кърмаци, тралиращи и
драгиращи средства.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

Чл. 44 (1) и
Приложение 5
от ЗБР

Контрол върху ползването и опазването на рибните
ресурси в морските пространства и вътрешните
водни пътища по смисъла на Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България по
отношение на чуждестранните риболовни кораби.

Всички есетрови
видове.

Чл.54 (1)
от ЗРА

БЕЛЕЖКА: Хипотетично предвид действащата
забрана за улов на есетрови и липсата на квоти
към настоящия момент.

Приемане на попълнени декларации за произход от
лицата, придобили правото за усвояване на ресурс
от риба.
БЕЛЕЖКА: Хипотетично предвид действащата
забрана за улов на есетрови и липсата на квоти
към настоящия момент.
Декларациите се предават в срок до 48 часа след
акостирането на брега.

БЕЛЕЖКА: Заповед РД-9/7.1.2016 и РД 0942/26.1.2016 включва:
џ забрана за улов на 4-те вида есетри за
срок от 5 години считано от 1.1.2016 г.
џ при случаен улов на екземпляри, същите
да се връщат незабавно в съответния
воден басейн, от който са уловени,
независимо от тяхното състояние.
џ Забрана за пренасянето, превозването и
продажбата на есетри и продукти от тях,
уловени в българската акватория на р.
Дунав и Черно море.
Заповедта не се отнася за есетри и
продукти от тях, отглеждани като
аквакултура.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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ОТДЕЛИ "РИБРАСТВО И КОНТРОЛ" (териториални структури на ИАРА)

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Производство
на есетрова
аквакултура

Определяне на границите и площите на зоните за
аквакултура в язовирите държавна собственост.

Всички есетрови аквакултура.

Наредба № 37 от
10.11.2008 г.

Присъствие при обозначаване на зоните за аквакултура по брега и във водите на обекта (язовири
държавна собственост) с трайни знаци от титуляря
на разрешителното за ползване на воден обект.

Всички есетрови аквакултура.

Наредба № 37 от
10.11.2008 г.

Нанасяне на зоните за аквакултура в язовирите
държавна собственост върху картов материал.

Всички есетрови аквакултура.

Наредба № 37 от
10.11.2008 г.

БЕЛЕЖКА: съгласувано с лицето,
стопанисващо водностопанските съоръжения.

Преработка

Не са констатирани преки отговорности свързани с есетрите.

Търговия

Приемане на заявления за регистриране на
центровете за първа продажба на продукти от
риболов.

Всички есетрови.

Чл. 46а от ЗРА

Извършване на съответните проверки и проби от
продаваните количества риба и други водни
организми в центровете за първа продажба.

Всички есетрови.

Чл. 46г от ЗРА

Проверка/ контрол на заведенията за обществено
хранене и в търговската мрежа за наличието на:

Всички есетрови.

Чл. 49а от ЗРА

БЕЛЕЖКА: Към заявленията се прилагат:
џ документ за собственост или документ,

удостоверяващ основанието за ползване
на обекта;
џ копие от удостоверение за регистрация

по реда на Закона за храните;
џ копие от документа за регистрация или

единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър;
џ проект на правилник за осъществяване на

търговията с продукти от риболов в
съответния център за първа продажба;
џ документ за платена такса.

џ копие от декларация за произход и документ за

първа продажба - в случаите, когато се
извършва първа продажба на риба и други
водни организми, или;
џ търговски или платежен документ - във всички

останали случаи.

22

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

ОТДЕЛИ "РИБРАСТВО И КОНТРОЛ" (териториални структури на ИАРА)

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

ВРЪЗКА С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ:
Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Производство на
есетрова
аквакултура

БД

МВР

Гранична полиция

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Осъществяване на съвместен контрол на
риболовните кораби, риболова и рибностопанските
дейности в граничната зона, в зоните на
граничните контролно-пропусквателни пунктове,
пристанищата, вътрешните морски води,
териториалното море, прилежащата зона,
континенталния шелф, изключителната
икономическа зона, българския участък на река
Дунав и в другите гранични реки и водоеми.

Всички есетрови
видове.

Чл. 6 (4) от ЗРА

Контрол върху ползването и опазването на рибните
ресурси в морските пространства и вътрешните
водни пътища по смисъла на Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България по
отношение на чуждестранните риболовни кораби.

Всички есетрови
видове.

Чл. 54 (1)
от ЗРА

Принудително отвеждане на нарушителите с
неустановена самоличност в най-близкото поделение на Министерството на вътрешните работи.

Всички есетрови
видове.

Чл. 54 (1) т.6
от ЗРА

Съвместно с БД, определяне на границите и
площите на зоните за аквакултура в язовирите
държавна собственост.

Всички есетрови аквакултура.

Наредба № 37
от 10.11.2008 г.

БЕЛЕЖКА: съгласувано с лицето,
стопанисващо водностопанските
съоръжения.

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Търговия

Извършване на съответните проверки и проби от
продаваните количества риба и други водни
организми в центровете за първа продажба.

Всички есетрови.

Чл. 46г от ЗРА

Проверка/ контрол на заведенията за обществено
хранене и в търговската мрежа за наличието на:
џ копие от декларация за произход и документ за
първа продажба - в случаите, когато се извършва
първа продажба на риба и други водни организми,
или;
џ търговски или платежен документ - във всички
останали случаи.

Всички есетрови.

Чл. 49а от ЗРА

БАБХ

Преработка

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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ИНСТИТУЦИЯ:
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
На пряко подчинение на: Министерски съвет

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Осъществяване на контрол на компонентите на
околната среда на национално ниво.

Всички
есетрови риби.

Чл. 148 (3) от
ЗООС

Осъществяване на текущ и последващ контрол по
изпълнението на издадените от Министерството на
околната среда и водите, басейновите дирекции,
дирекциите на националните паркове и от
регионалните инспекции по околната среда и
водите разрешителни, решения и на предвидените
мерки в програмите.

Всички
есетрови риби.

Чл. 154 (2) и
Чл. 156 от ЗООС

Управление на водите на национално ниво.

Всички
есетрови риби.

Чл. 9 (2) от Закон
за Водите

Управление и контрол по опазване на биологичното
разнообразие (в т.ч. есетровите риби) в Република
България.

Всички есетрови
риби - стествени
популации.

Чл. 114 от ЗБР

Изграждане и поддържане на Националната
екологична мрежа;
Възлагане разработването и утвърждаване на
плановете за управление за защитени зони.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 115 (1) т. 4 и
5 от ЗБР
Наредба за
условията и реда
за разработване
и утвърждаване
на планове за
управление на
защитени зони
(ПМС № 349 от
30.12.2008, обн.
ДВ, бр. 7от
27.1.2009 г.)

БЕЛЕЖКИ: В т.ч. обявяване и промени в
защитените зони (Раздел III от ЗБР) и
стъпките по проучване, оценка и изготвяне
на документация (чл. 8); провеждане на
национални и регионални обществени
кампании (чл.9); разглеждане на
предложението от страна на Националния
съвет за биологично разнообразие (Чл. 10 (1)
и (2)); решение на Министерски съвет (Чл. 10
(4)); изпращане на решението в
Европейската Комисия (Чл. 10 (6)); изготвяне
на заповед и обнародването й.
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Раздел V от ЗБР

Координация на дейностите на други министерства,
ведомства, общини, обществени организации,
научни и академични институти по опазване на
биологичното разнообразие в т.ч. есетрите.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 115 (1) т. 6 от
ЗБР

Организира Национална система за мониторинг на
състоянието на биологичното разнообразие и
създава бази данни и географски информационни
системи за регистриране на състоянието и
установяване на измененията в биологичното
разнообразие, осигурява достъп и обмен на данни
по опазване на биологичното разнообразие.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 115 (1) т. 10
от ЗБР

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Общ контрол по спазване на забраните за
защитените видове.

Шип и немска
есетра естествени
популации.

Чл. 38 от ЗБР

Приемане на сигнали за намерени мъртви, ранени
или в безпомощно състояние екземпляри, както и
да се разпорежда с тези екземпляри – било то
пускането има на свобода в подходящ район,
изпращането им за лечение или отглеждане в
спасителен център, предоставянето им на научни
организации, училища или природонаучен музей
за изследване или попълване на учебни сбирки.

Шип и немска
есетра естествени
популации

Чл. 39 (1) от ЗБР

Общ контрол по изпълнението им, свързан с
режимите и условия за опазване и регулирано
ползване.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации

Чл. 42 (1) от ЗБР

БЕЛЕЖКИ: Забраните включват:
• всички форми на умишлено улавяне или
убиване на екземпляри с каквито и да е
уреди, средства и методи;
• преследване и обезпокояване, особено през
периодите на размножаване и миграция;
• увреждане или унищожаване на места за
размножаване и струпване по време на
миграция;
• вземане на намерени мъртви екземпляри;
• притежаване, отглеждане, пренасяне,
превозване, изнасяне зад граница, търговия
и предлагане за продажба или размяна на
взети от природата екземпляри;
• препариране, притежаване, излагане на
публични места, пренасяне, превозване,
изнасяне зад граница, търговия и
предлагане за продажба или размяна на
препарирани екземпляри.

БЕЛЕЖКИ: Режимите на регулирано
ползване включват (чл. 42 ал.2 от ЗБР):
• временна или местна забрана за ползване
на вида;
• 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 или
изнасяне зад граница на екземпляри или
части от тях;
• условия за отглеждане и размножаване при
контролирани от човека условия.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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ОТДЕЛИ "РИБРАСТВО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА
И КОНТРОЛ"
СРЕДА
(териториални
И ВОДИТЕструктури)

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Издаване на заповеди за въвеждане на режими и
условия за опазване и регулирано ползване.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации

Чл. 42 (1) от ЗБР

Разглеждане на заявления и издаване на писмени
разрешителни за изключения от действащите
забрани за защитените видове (след становище от
РИОСВ).

Шип и немска
есетра естествени
популации

Чл. 49 (1) т.1
от ЗБР
НАРЕДБА № 8 от
12.12.2003 г.

БЕЛЕЖКИ: Изключения се допускат, наред с
останалото, в следните случаи (чл. 49 ал.2):
џ в интерес на защитата на видове от
дивата флора и фауна и за запазване на
природни местообитания;
џ за предпазване от сериозно увреждане на
води, рибарници, дивечовъдни ферми и
други видове имоти;
џ в интерес на общественото здраве и
безопасност;
џ по други причини от първостепенен
обществен интерес, включително такива
от социален или икономически характер
или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда;
џ за целите на научните изследвания и
обучението, при въвеждане или повторно
въвеждане на видове и изкуственото
размножаване на растения.

Съгласуване на предложения на министъра на
земеделието за въвеждане на изключения от
действащите забрани за видовете под режим на
опазване и регулирано ползване.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

БЕЛЕЖКИ: Изключения се допускат, наред с
останалото, в следните случаи (чл. 49 ал.2):
џ в интерес на защитата на видове от
дивата флора и фауна и за запазване на
природни местообитания;
џ за предпазване от сериозно увреждане на
води, рибарници, дивечовъдни ферми и други
видове имоти;
џ в интерес на общественото здраве и
безопасност;
џ по други причини от първостепенен
обществен интерес, включително такива
от социален или икономически характер или
изразяващи се в изключително
благоприятни последици за околната среда;
џ за целите на научните изследвания и
обучението, при въвеждане или повторно
въвеждане на видове и изкуственото
размножаване на растения.
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Чл. 49 (1) т.4 от
ЗБР
НАРЕДБА № 8 от
12.12.2003 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Възлагане и ръководене на цялостния процес по
разработване на планове за действие за видове в
т.ч. съгласуване на заданията и проектите на
плановете за действие и утвърждаването им след
положително решение на Националния съвет по
биологичното разнообразие.

Всички есетрови
риби - естествени
популации.

Раздел VII от
ЗБР

Издаване на писмено разрешение и/или забрана за
въвеждането в природата, както и вноса,
развъждането и отглеждането на неместни видове.

Неместни видове
есетри.

Чл. 67 от ЗБР

Неместни видове
есетри.

Чл. 67а от ЗБР

Издаване на писмено разрешение за повторно
въвеждане в природата на местни видове и
възстановяване на изчезнали популации или
подпомагане и стабилизиране на популации в
недобро състояние.

Всички местни
есетрови риби естествени
популации.

Чл. 68 от ЗБР

Определяне на местата, изпълняващи функция на
спасителни центрове, при разпореждане с живи
екземпляри, отнети в полза на държавата.

Всички есетрови
риби - естествени
популации.

Чл. 71 (2) от ЗБР

Следене за устойчивото развитие на рибните
популации чрез контрол на здравния и генетичния
статус, в т.ч. чрез възлагане на мониторингови
изследвания.

Всички есетрови
риби - естествени
популации.

Чл. 30 (6) от ЗРА

Съгласуване на заповедите за забрана на улова
на риба в т.ч. есетрови през периода на тяхното
размножаване.

Пъструга, моруна,
руска есетра и
чига - естествени
популации.

Чл. 32 от ЗРА

Всички есетрови
риби.

Чл. 85 (4) от
ЗООС

НАРЕДБА № 5 от
1.08.2003 г. на
МОСВ и МЗХГ

БЕЛЕЖКИ: Дейностите могат да бъдат
разрешени въз основа на програма и при
условие, че не се увреждат природни местообитания в тяхната естествена област на
разпространение или местни видове. Изисква
се положително решение на НСБР.

Организиране и ръководене на дейности по отстраняването на навлезли в страната неместни видове,
включително подвидове и вариетети, които биха
застрашили естествени природни местообитания
или местни видове от дивата флора и фауна.
БЕЛЕЖКИ: На практика трудно приложимо за
есетрите.

БЕЛЕЖКИ: По-скоро хипотетично за есетрите.

БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови
и липсата на квоти към настоящия

Преценка за необходимостта от екологичната
оценка за предложен план и програма или за
тяхно изменение в областта на рибарството.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Издаване на становище или решение по
екологична оценка на планове и програми в
областта на рибарството.

Всички есетрови
риби.

Чл. 84 (1) от
ЗООС

Вземане на решение по ОВОС за инвестиционни
намерения свързани с интензивно производство на
риба в т.ч. есетрови.

Всички есетрови аквакултура

Чл. 94 (1) от
ЗООС

Всички есетрови.

Чл. 102 от ЗООС

БЕЛЕЖКИ: Само в случаи, когато
инвестиционното намерение засяга:
џ резервати, национални паркове и
поддържани резервати;
џ територия, контролирана от две или
повече РИОСВ;
џ обекти с национално значение с акт на
Министерския съвет.

Водене на публичен регистър с данни за извършване на процедури по ОВОС и екологична оценка.
Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Производство
на есетрова
аквакултура

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Преработка

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Търговия

МОСВ е компетентен орган по прилагането на
изискванията на Регламент 338/97.

Всички
есетрови риби.

Чл. 71 от ЗБР
CITES
Регламент 338/97

Одобряване/ отхвърляне и регистриране/
заличаване от служебен регистър на експерти,
подпомагащи изпълнението на разпоредбите,
свързани с търговията на есетровите риби.

Всички есетрови
риби.

Чл. 72 (2) от ЗБР

БЕЛЕЖКИ: Научният консултативен съвет
дава становища по постъпили заявления за
издаване на разрешително за внасяне,
изнасяне или сертификат за реекспорт на
екземпляри, включени в приложения А и В на
Регламент 338/97 (каквито са есетрите).
Експертите указват съдействие на
митническите органи по идентификация на
есетровите екземпляри, в случай че тази
идентификация не може да бъде осъществена от граничната ветеринарна служба.
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CITES
Регламент
338/97
Регламент
865/206

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Търговия

Приемане и разглеждане на заявления от Кандидати за издаване на разрешителни/ сертификати за
внос, износ или реекспорт на есетрови екземпляри.
В случай, че са изпълнени условията - издаване на
разрешителни/ сертификати.

Всички есетрови
риби.

Чл. 73 до чл. 85
от ЗБР
CITES
Регламент
338/97

БЕЛЕЖКИ: Мерките касаят внос/износ извън
ЕС.Под екземпляри от гл. точка на есетрите
съгласно Регламент 338/97 се разбира всеки
индивид, жив или мъртъв, част или производно от него, което се съдържа или не в други
стоки, както и всяка друга стока, за която от
придружаващите документи, опаковката,
маркировката, етикета или от други обстоятелства е видно, че се състои от есетрови
индивиди, или от част или производно от тях.

Посредничество при регистрацията на физически и
юридически лица със съдебна или търговска
регистрация в Република България в Секретариата
на Конвенцията за дейности по производство,
преработка, пакетиране, препакетиране, износ и
реекспорт на продукти от есетрови риби респ.
заличаване от регистрация.

Регламент
865/206

Всички есетрови
риби.

Чл. 97(1) т.2 от
ЗБР

Всички есетрови
риби.

Чл. 99а от ЗБР

Всички есетрови
риби.

Чл.103 (1) от ЗБР

БЕЛЕЖКИ: Заинтересованите лица подават
заявление, в което посочват: име и ЕГН за
физически лица, а за юридически лица наименование, седалище и БУЛСТАТ или единен
идентификационен код за търговците; адреса,
където ще се извършва дейността; научното
наименование на видовете и условията за
тяхното размножаване и отглеждане;
доказателства за законното придобиване на
изходния размножителен материал;
регистрация по Закона за рибарството и
аквакултурите. Налице са опростени
процедури за износ или реекспорт на мъртви
екземпляри, части и продукти от тях съгласно
чл. 19 от Регламент 865/206.

Посредничество при регистрация в Секретариата
на Конвенцията на научни институции, които
извършват обмен на екземпляри с други научни
институции.
БЕЛЕЖКИ: За въвеждане и изнасяне на
екземпляри за целите на научния обмен
научните институции използват етикети
съгласно чл. 52, т. 2 от Регламент 865/2006.

Разпореждането с екземпляри, отнети в полза на
държавата.
БЕЛЕЖКИ: В т.ч. и в случаите на отнети в
полза на държавата екземпляри съгласно
изискванията на Закона за митниците,

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Търговия

Закона за ветеринарномедицинската
дейност. При отнемане на хранителни
продукти в полза на държавата министърът
на околната среда и водите разпорежда:
връщането им на държавата на износа;
предоставянето им на висши училища или
центрове за обучение на кадри по прилагане
на Конвенцията; за попълване на учебни
сбирки; унищожаването им.

Всички есетрови
риби.

Чл.103 (1) от ЗБР

Изготвяне на информация, по одобрен от
Европейската комисия формат, за констатираните
нарушения на установения ред за търговия и
движение на есетри.

Всички есетрови
риби.

Чл. 33 (2) от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Организиране и провеждане на обучения и обмяна
на практически опит за повишаване на
ефективността на контрола при въвеждане и износ
на есетрови екземпляри.

Всички есетрови
риби.

Чл. 36 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

ВРЪЗКА С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ:

МЗХГ

Oпазване
на
есетровите
популации
(в поширок
смисъл)

Издаване на съвместни заповеди за въвеждане
на режими и условия за опазване и регулирано
ползване.

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига.

Чл. 42 (1) от ЗБР

Съгласуване на предложения на министъра на
земеделието за въвеждане на изключения от
действащите забрани за видовете под режим на
опазване и регулирано ползване.

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига естествени
популации.

Чл. 49 (1) т.4 от
ЗБР

Съгласуване на разрешителните за улов на
есетрови риби за научноизследователски цели.

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига естествени
популации.

Чл. 40 от ЗРА

При установяване на промени в състоянието на
запасите на определени видове риби и други водни
организми, застрашаващи тяхното естествено
възпроизводство и стопанско значение, издаване
на съвместни заповеди за налагане на забрана
върху тяхната експлоатация за определен период
от време, не по-кратък от една година, и предлага
предприемането на такива мерки по реда на
международни договори, по които Република
България е страна.

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига естествени
популации.

Чл. 30 (5) от ЗРА
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Oпазване
на
есетровите
популации
(в поширок
смисъл)

Съгласуване с МОСВ на заповедите за забрана на
улова на риба в т.ч. есетрови през периода на
тяхното размножаване

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига естествени
популации.

Чл. 32 от ЗРА

Всички есетрови
риби в т.ч.
аквакутлурата.

Чл. 4 от ЗРА

МЗХГ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.

Изготвяне на съвместно предложение до МС за
Национална програма за рибарството и
аквакултурите; ръководство, контрол и отчитане
на програмата.

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Производство
на есетрова
аквакултура

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Преработка

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Търговия

Получаване на уведомления от митническите
органи за задържани при внос/износ есетрови
екземпляри и разпореждане с тях.

Всички есетрови
риби.

Чл. 88 от ЗБР

Приемане на отнети от Митниците в полза на
държавата есетрови екземпляри.

Всички есетрови
риби.

Чл. 239 (5) от
ЗМ

Извършване на съвместни действия и обмен на
информация, с цел повишаване ефективността на
контрола в т.ч. предотвратяване на незаконно
въвеждане, износ и нерегламентирано движение.

Всички есетрови
риби.

Чл. 1 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Приемане на изпратените от Агенция Митници при
внос формуляри 1 (оригинал - бял) и 3 (копие за
връщане от митницата на издаващия орган зелен), а при износ - формуляр 3, от разрешението
по CITES.

Всички есетрови
риби.

Чл. 14 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Предоставяне на информация до Агенция Митници
за: издадените по CITES разрешения за внос, износ
и сертификати за реекспорт - ежеседмично; лицата,

Всички есетрови
риби.

Чл. 30 от
Инструкция за
взаимодействие ...

Митнически органи

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

БЕЛЕЖКИ: По отношение на:
џ въвеждане, транзитно преминаване и износ

на есетрови риби;
џ контрол върху условията за

транспортиране на живи екземпляри.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Търговия

за които има съмнение за нарушаване на
законодателството - незабавно след постъпването
на такава информация; откраднати екземпляри - до
4 часа от получаване на сигнала; канали и схеми за
трафик в случай, че МОСВ разполага с такива.

Всички есетрови
риби.

между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Съвместно с БАБХ и Агенция Митници,
организиране и провеждане на обучения и обмяна
на практически опит за повишаване на
ефективността на контрола при въвеждане и износ
на есетрови екземпляри.

Всички есетрови
риби.

Чл. 36 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Извършване на съвместни действия и обмен на
информация с цел повишаване ефективността на
контрола в т.ч. предотвратяване на незаконно
въвеждане, износ и нерегламентирано движение.

Всички есетрови
риби.

Чл. 1 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Получаване на уведомления от БАБХ в случай на
отказ за допускане на пратка при граничен контрол.

Всички есетрови
риби.

Чл. 9 (3) от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Предоставяне на информация до БАБХ за:
издадените по CITES разрешения за внос, износ и
сертификати за реекспорт - ежеседмично; лицата,
за които има съмнение за нарушаване на
законодателството - незабавно след постъпването
на такава информация; откраднати екземпляри до 4 часа от получаване на сигнала.

Всички есетрови
риби.

Чл. 30 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Съвместно с БАБХ и Агенция Митници,
организиране и провеждане на обучения и обмяна
на практически опит за повишаване на
ефективността на контрола при въвеждане и износ
на есетрови екземпляри.

Всички есетрови
риби.

Чл. 36 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Митнически органи

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

БЕЛЕЖКИ: По отношение на:
џ въвеждане, транзитно преминаване и износ

БАБХ

на есетрови риби;
џ контрол върху условията за
транспортиране на живи екземпляри.

ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ
Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)
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CITES Секретариат
Посредничество при регистрация в Секретариата
на Конвенцията на научни институции, които
извършват обмен на екземпляри с други научни
институции.

Всички есетрови
риби.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

Чл. 99а от ЗБР

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

Търговия

CITES Секретариат
МОСВ посредничи при регистрацията на физически
и юридически лица със съдебна или търговска
регистрация в Република България в Секретариата
на Конвенцията за дейности по производство,
преработка, пакетиране, препакетиране, износ и
реекспорт на продукти от есетрови риби.
Европейска комисия
Предоставяне на информация, по одобрен от
Европейската комисия формат, за констатираните
нарушения на установения ред за търговия и
движение на есетри.

Компетентни органи по CITES
на други държави-членки
Предоставяне на информация чрез Европейската
мрежа за обем на данни (EU-TWIX) за: лицата, за
които има съмнение за нарушаване на
законодателството - при постъпването на такава
информация; откраднати екземпляри - при
получаване на сигнала; канали и схеми за трафик в
случай, че МОСВ разполага с такива.

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Всички есетрови
риби.

Чл. 97(1) т.2 от
ЗБР

Всички есетрови
риби.

Чл. 33 (2) от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Всички есетрови
риби.

Чл. 35 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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ИНСТИТУЦИЯ:
РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКЦИИ
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
На пряко подчинение на: Министерство на околната среда и водите

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Осъществяване на контрол на компонентите на
околната среда на регионално ниво.

Всички есетрови
риби.

Чл. 148 (3) от
ЗООС

Осъществяване на текущ и последващ контрол по
изпълнението на издадените от Министерството
на околната среда и водите, басейновите
дирекции, дирекциите на националните паркове и
от регионалните инспекции по околната среда и
водите разрешителни, решения и на
предвидените мерки в програмите.

Всички есетрови
риби.

Чл. 154 (2) и
Чл. 156 от ЗООС

Преценка за необходимостта от екологичната
оценка за предложен план и програма или за
тяхно изменение в областта на рибарството.

Всички есетрови
риби.

Чл. 85 (4) от
ЗООС

Издаване на становище или решение по
екологична оценка на планове и програми в
областта на рибарството.

Всички есетрови
риби.

Чл. 84 (1) от
ЗООС

Контрол на спазването на изискванията за
опазване на биологичното разнообразие при
осъществяването на дейностите на собствениците
или ползвателите на водни площи, включени в
Националната екологична мрежа.

Всички есетрови
риби.

Чл. 117, т.1 от
ЗБР

Координация и контрол по прилагането на
плановете за действие за есетрите, включително
интегрирането им в общинските планове и
програми.

Всички есетрови
риби - естествени
популации.

Чл. 117, т.2 от
ЗБР

Контрол на опазването на есетрите предмет
на ЗБР.

Всички есетрови
риби - естествени
популации.

Чл. 117, т.3 от
ЗБР

Санкционират нарушители в предвидените в
ЗБР случаи.

Всички есетрови
риби - естествени
популации.

Чл. 117, т.5 от
ЗБР

Следене за устойчивото развитие на рибните
популации, чрез контрол на здравния и генетичния
статус, в т.ч. чрез възлагане на мониторингови
изследвания.

Всички есетрови
риби - естествени
популации.

Чл. 30 (6) от ЗРА
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Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Контрол на спазване на забраните за защитените
видове.

Шип и немска
есетра естествени
популации.

Чл. 38 от ЗБР

Приемане на сигнали за намерени мъртви, ранени
или в безпомощно състояние екземпляри, както и
да се разпорежда с тези екземпляри – било то
пускането им на свобода в подходящ район,
изпращането им за лечение или отглеждане в
спасителен център, предоставянето им на научни
организации, училища или природонаучен музей за
изследване или попълване на учебни сбирки.

Шип и немска
есетра естествени
популации.

Чл. 39 (1) от
ЗБР

Контрол по изпълнението на заповеди за въвеждане на режими и условия за опазване и регулирано
ползване (по-конкретно Заповед РД-9/7.1.2016 и РД
09-42/26.1.2016 на Министрите на околната среда и
водите и на Земеделието, храните и горите).

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига естествени
популации.

Чл. 42 (1) от
ЗБР

БЕЛЕЖКИ:Забраните включват:
• всички форми на умишлено улавяне или
убиване на екземпляри с каквито и да е
уреди, средства и методи;
• преследване и обезпокояване, особено през
периодите на размножаване и миграция;
• увреждане или унищожаване на места за
размножаване и струпване по време на
миграция;
• вземане на намерени мъртви екземпляри;
• притежаване, отглеждане, пренасяне,
превозване, изнасяне зад граница, търговия
и предлагане за продажба или размяна на
взети от природата екземпляри;
• препариране, притежаване, излагане на
публични места, пренасяне, превозване,
изнасяне зад граница, търговия и
предлагане за продажба или размяна на
препарирани екземпляри.

БЕЛЕЖКИ: Заповед РД-9/7.1.2016 и РД 0942/26.1.2016 включва:
џ забрана за улов на 4-те вида есетри за срок

от 5 години считано от 1.1.2016 г.
џ при случаен улов на екземпляри, същите да

се връщат незабавно в съответния воден
басейн, от който са уловени независимо от
тяхното състояние.
џ Забрана за пренасянето, превозването и

продажбата на есетри и продукти от тях,
уловени в българската акватория на
р. Дунав и Черно море.
Заповедта не се отнася за есетри и продукти
от тях, отглеждани като аквакултура.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Контрол по използването на отрови, експлозиви,
електрически ток и други зашеметяващи рибата
уреди и средства, улов с кърмаци, тралиращи и
драгиращи средства.

Пъструга,
моруна, руска
есетра и чига естествени
популации.

Чл. 44 (1) и
Приложение 5
от ЗБР
Чл. 125 от ЗБР
Чл. 130 от ЗБР

Контрол върху изпълнението на условията по
издадени разрешителни за изключения от
действащите забрани за защитените видове.

Шип и немска
есетра естествени
популации.

НАРЕДБА № 8 от
12.12.2003 г. на
МОСВ и МЗХГ

Преценка за необходимостта от ОВОС за
инвестиционни намерения, свързани с интензивно
производство на риба в т.ч. есетрови.

Всички есетрови аквакултура.

Чл. 93 (3) от
ЗООС

Вземане на решение по ОВОС за инвестиционни
намерения, свързани с интензивно производство на
риба в т.ч. есетрови.

Всички есетрови аквакултура.

Чл. 94 (2) от
ЗООС

Водене на публичен регистър с данни за извършване
на процедури по ОВОС и екологична оценка.

Всички есетрови.

Чл. 102 от ЗООС

БЕЛЕЖКИ: Определят се длъжностни лица.

Производство
на есетрова
аквакултура

Преработка

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите, освен осъществяването на
общ контрол на сектора.

Търговия

Контролен орган по извършване на търговия с
есетрови екземпляри.

Всички есетри.

ЗБР

ВРЪЗКА С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ:
Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

МОСВ
Изпращане на становища до МОСВ по постъпили
заявления за изключения от действащите забрани за
защитените видове.

Производство
на есетрова
аквакултура

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Преработка

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Търговия

Агенция „Митници“
Получаване на уведомления от митническите органи и
оказване на съдействие по случаи на задържани при
внос/износ есетрови екземпляри и разпореждане с тях.
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Шип и немска
есетра естествени
популации.

Всички есетрови
риби.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

НАРЕДБА № 8 от
12.12.2003 г. на
МОСВ и МЗХГ

Чл. 88 и чл. 89 от
ЗБР

ИНСТИТУЦИЯ:
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
На пряко подчинение на: Министерски съвет

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Производство
на есетрова
аквакултура

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Преработка

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Търговия

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

ВРЪЗКА С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ:
Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

БД

Производство на
есетрова
аквакултура

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Разрешителни за ползване на водни обекти - части
от река Дунав, вътрешните морски води или
териториалното море, се издават от дирек тора на
съответната басейнова дирекция след съгласие на
министъра на отбраната и на министъра на
транспорта, информационните технолог ии и
съобщенията.

Всички есетрови аквакултура

Чл. 52 (2) от ЗВ

Преработка

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Търговия

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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ИНСТИТУЦИЯ:
БАСЕЙНОВИ ДИРЕКЦИИ
На пряко подчинение на: Министерство на околната среда и водите

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Осъществяване на контрол на компонентите на
околната среда на регионално ниво.

Всички есетрови
риби.

Чл. 148 (3) от
ЗООС

Осъществяване на текущ и последващ контрол по
изпълнението на издадените от Министерството на
околната среда и водите, басейновите дирекции,
дирекциите на националните паркове и от
регионалните инспекции по околната среда и
водите разрешителни, решения и на предвидените
мерки в програмите.

Всички есетрови
риби.

Чл. 154 (2) и
Чл. 156 от ЗООС

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов
Производство
на есетрова
аквакултура

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.
Всички есетрови аквакултура

Чл.52 (1) т. 4,
Раздел III и IV ЗВ

Контрол на изпълнението на условията за
издадените разрешителни за ползване на водните
обекти.

Всички есетрови аквакултура

Чл. 188 от ЗВ

Определяне на границите и площите на зоните за
аквакултура в язовирите държавна собственост.

Всички есетрови аквакултура

Наредба № 37
от 10.11.2008 г.

Всички есетрови аквакултура

Чл. 155 (1) т.9
от ЗВ

Издаване/ отказ за издаване/ изменение/
подновяване на разрешителни за ползване на
водни обекти за аквакултури и свързаните с тях
дейности.
БЕЛЕЖКИ: На база на потребностите на
кандидата, състоянието на водното тяло,
целите за опазване на околната среда,
определени за съответното водно тяло и
мерките за постигане на тези цели,
определени в плановете за управление на
речните басейни.

БЕЛЕЖКИ: съгласувано с лицето,
стопанисващо водностопанските
съоръжения.

Определяне на водите за обитаване от риби и
черупкови организми.
Преработка

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Търговия

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.
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Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
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БАСЕЙНОВИ ДИРЕКЦИИ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
СНОВАНИЕ

ВРЪЗКА С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ:
Осъществяване на контрол на компонентите на
околната среда (води) на регионално ниво.

Всички есетрови
риби.

Чл. 148 (3) от
ЗООС

РИОСВ

Oпазване
на
есетровите
популации
(в поширок
смисъл)

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Производство на
есетрова
аквакултура

Съвместно с ИАРА, определяне на границите и
площите на зоните за аквакултура в язовирите
държавна собственост.

ИАМА

ИАРА

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Всички
есетрови аквакултура

Наредба № 37
от 10.11.2008 г.

За целите на издаване на разрешително за
ползване на воден обект, изискване на
съгласувателни становища от ИАРА за зоните за
стопански риболов и зоните за рибовъдство в
големи язовири - когато язовирът не е зониран.

Всички
есетрови аквакултура

Чл. 60 (4) т.5 б)
от ЗВ

За целите на издаване на разрешително за
ползване на воден обект, изготвяне на
съгласувателни становища до БД по проекта и
мястото за изпълнение на дейностите.

Всички
есетрови аквакултура

Чл. 60 (4) т.5 в)
от ЗВ

БЕЛЕЖКИ: съгласувано с лицето,
стопанисващо водностопанските
съоръжения.

БЕЛЕЖКИ: Когато дейността се извършва в
крайбрежните морски води или в река Дунав.

Преработка

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Търговия

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.
ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Участие в работните групи към международната комисия за опазване на р. Дунав
(International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR), които предоставят
информация за проекти, свързани с есетровите риби.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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ИНСТИТУЦИЯ:
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
На пряко подчинение на: Министерство на земеделието, храните и горите

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Производство
на есетрова
аквакултура

Осъществяване на контрол по отношение
отглеждането на есетрова аквакултура и контрол
на обектите.

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Всички есетрови аквакултура

Чл. 7 (1) и (3) от
ЗВМД

Осъществяване на контрол по отношение на
изискванията към ветеринарномедицинската
дейност, здравеопазването на животните и
хуманното отношение към тях.

Всички есетрови аквакултура

Чл. 3 (1) от
ЗБАБХ

Контрол по изпълнение на мерките за
профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на
болести при отглеждане на есетрова аквакултура.

Всички есетрови аквакултура

Чл. 7 (1) от
ЗВМД

Всички есетрови аквакултура

Чл. 7 от ЗВМД

БЕЛЕЖКИ: чрез официални ветеринарни
лекари, инспектори и експерти.

БЕЛЕЖКИ: чрез официални ветеринарни
лекари, инспектори и експерти.

Контрол върху производството, внасянето,
съхранението, търговията и употребата на
ветеринарно-медицински продукти (ВМП).
БЕЛЕЖКИ: чрез официални ветеринарни
лекари, инспектори и експерти.

Контрол върху замърсителите от околната среда в
Всички есетрови есетрови аквакултури, суровини и храни с есетров
аквакултура
произход, фуражни суровини, фуражни добавки,
комбинирани и медикаментозни фуражи, питейна
вода, която влиза в контакт със суровини и храни от
животински произход, и вода в обектите за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми.

Чл. 62 (1) от
ЗВМД

Контролът по здравеопазването на животните и в
частност на рибите.

Чл. 117 от ЗВМД

Всички есетрови аквакултура

БЕЛЕЖКИ: Включва различни мерки за
профилактика, ограничаване и ликвидиране
на болестите по животните в частност
на рибите.
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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Производство
на есетрова
аквакултура

Приложими за есетрите са: клинични
прегледи, диагностични изследвания и
епизоотологични проучвания; лабораторни
изследвания; имунопрофилактика; карантина;
изолация; възбрана; унищожаване на
аквакултури и зародишни продукти, суровини
и храни от животински произход, фуражни
суровини, фуражни добавки, комбинирани
фуражи и инвентар, който не може да бъде
дезинфекциран; дезинфекция.

Всички есетрови аквакултура

Чл. 117 от ЗВМД

Определяне на мерките за ограничаване и
ликвидиране на болести и контрол по
изпълнението им.

Всички есетрови аквакултура

Чл.126 от ЗВМД

Регистрация на обектите за отглеждане на риба.

Всички есетрови аквакултура

Чл. 137 от ЗВМД

Контрол на обектите за производство, преработка,
съхранение, пакетиране и препакетиране на
суровини и храни от животински произход в т.ч.
есетрови, на обектите за търговия на едро с храни
от животински произход, както и обекти за търговия
на дребно, в които се предлагат само суровини и
храни от животински произход.

Всички есетрови
риби.

Чл. 7 от ЗВМД

Контрол на остатъците от ВМП в суровини и храни
от животински произход и вода в обектите за
развъждане и отглеждане на риба и други водни
организми.

Всички есетрови
риби.

Чл. 62 (1) от
ЗВМД

Осъществяване на контрол по отношение на
изискванията към суровините и храните (в т.ч. от
есетрови риби) както и по отношение на
материалите и предметите, предназначени за
контакт с храни от есетров произход.

Всички есетрови
риби.

Чл. 3 (1) от
ЗБАБХ

Всички есетрови
риби.

Чл. 7 (1) от
ЗВМД

Всички есетрови
риби.

Чл. 7 (1) от
ЗВМД

Преработка

БЕЛЕЖКИ: чрез официални ветеринарни
лекари, инспектори и експерти.

Търговия

БЕЛЕЖКИ: чрез официални ветеринарни
лекари, инспектори и експерти.

Осъществяване на контрол по отношение пускането
на пазара, търговията, обмен и транспортиране на
животни в т.ч. есетри.
БЕЛЕЖКИ: чрез официални ветеринарни
лекари, инспектори и експерти.

Осъществяване на ветеринарно-санитарен контрол
при производството, съхранението, пускането на
пазара, търговията и транспортирането на суровини
и храни от животински в т.ч. есетров произход.
БЕЛЕЖКИ: чрез официални ветеринарни
лекари, инспектори и експерти.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Търговия

Осъществяване на граничен ветеринарномедицински контрол.

Всички есетрови
риби.

Чл. 7 (1) от
ЗВМД

Водене на списък контрол на лицата, които
получават пратки суровини и храни от животински
произход в т.ч. есетров от друга държава членка,
предназначени за пускане на пазара и за търговия
или които разпределят такива пратки.

Всички есетрови
риби.

Чл. 83 и
чл. 88 от ЗВМД

Граничната ветеринарна служба по искане на
митническите органи е длъжна в срок до 2 часа от
началото на проверката да установи дали
есетровите екземпляри обект на внос/ износ
отговарят на данните, определени в
придружаващите ги документи, съгласно
изискванията на Регламент 338/97.

Всички есетрови
риби.

Чл. 87 (1) от ЗБР

Контрол на търговците на есетри и есетрови
продукти.

Всички есетрови
риби.

Чл. 7 от ЗВМД

Всички есетрови
риби.

Чл. 7 от ЗВМД

Контрол по етикетирането на храни, в състава на
които има части или екстракт от есетрови видове в
т.ч. хайвер.

Всички есетрови
риби.

Чл. 102а от ЗБР
Наредба №3 от
31.10.2008 г.

Извършване на съответните проверки и проби от
продаваните количества риба и други водни
организми в центровете за първа продажба.

Всички есетрови
риби.

Чл. 46г от ЗРА

Проверка/ контрол на заведенията за обществено
хранене и в търговската мрежа за наличието на:
џ копие от декларация за произход и документ за първа продажба - в случаите, когато се извършва първа
продажба на риба и други водни организми, или;
џ търговски или платежен документ - във всички
останали случаи.

Всички есетрови
риби.

Чл. 49а от ЗРА

БЕЛЕЖКИ: чрез официални ветеринарни лекари,
инспектори и експерти. Преди митническия
контрол.

БЕЛЕЖКА: чрез официални ветеринарни
лекари, инспектори и експерти.

Контрол на транспортните средства, с които се
превозват есетрови риби и храни с есетров произход.
БЕЛЕЖКА: чрез официални ветеринарни лекари,
инспектори и експерти.

Издаване на ветеринарномедицински документи,
Всички есетрови
чрез които се удостоверява спазването на ветеринар- риби.
номедицинските изисквания за придвижване,
транспортиране, обмен, търговия, изнасяне или
пускане на пазара на животни, зародишни продукти и
суровини и храни от животински произход.
БЕЛЕЖКА: Издават се от официалните
ветеринарни лекари.
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Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
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Чл. 101 (1) от
ЗВМД

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Търговия

Извършване на контрол върху храните в т.ч. с
есетров произход.

Всички есетрови краен продукт

Чл. 28 от ЗХ

Всички
есетрови
риби.

Чл. 36 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция
Митници и БАБХ

БЕЛЕЖКА: Компетентните органи имат
право:
1. на свободен достъп до всички обекти за
производство и търговия с храни, както и до
транспортните средства;
2. да изискват сведения и документи, свързани
с производството и търговията с храни, и да
получават копия от тях;
3. да вземат проби и образци за лабораторни
анализи и изследвания;
4. да посочват в писмен вид конкретно
установените от тях отклонения от
нормативните изисквания, без да дават
указания за начина на отстраняване;
5. да предлагат на държавната приемателна
комисия за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България решение за
отказ за приемане на обекти за производство
и търговия с храни, когато установят
съществени нарушения на нормите и
изискванията, определени с нормативен акт;
6. да спират експлоатацията на обекти за
производство и търговия с храни или на
части от тях временно или завинаги при
установяване нарушения на нормите и
изискванията, определени с нормативен акт;
7. да извършват мониторинг;
8. да спират реализацията на храни, които
пряко или косвено застрашават здравето на
хората, и да разпореждат те да бъдат
върнати, отнети, унищожени, преработени
или използвани за други цели;
9. да съставят актове за констатиране на
административни нарушения;
10. да ограничават достъпа до обектите под
възбрана чрез удостоверителни знаци;
11. да ограничат или забранят пускането на
пазара на храни;
12. да предприемат необходимите действия
за гарантиране безопасността на храните и
съответствие с нормативните изисквания.

Организиране и провеждане на обучения и обмяна на
практически опит за повишаване на ефективността на
контрола при въвеждане и износ на есетрови
екземпляри.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

ВРЪЗКА С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ:
Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)
Kонтрол на
стопанския и
спортния
риболов

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

ИАРА и ИАМА
Регистрацията и контрола на
риболовните кораби.

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 6 (3) от ЗРА

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Преработка

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Търговия

Митническите органи изискват от граничната
ветеринарна служба да установи в срок до 2 часа от
началото на проверката дали пратки с есетрови
екземпляри обект на внос/ износ отговарят на
данните, определени в придружаващите ги
документи, съгласно изискванията на Регламент
338/97 и Регламент 865/2006.

Всички есетрови
риби.

Чл. 87 (1) от ЗБР

Извършване на съвместни действия и обмен на
информация, с цел повишаване ефективността на
контрола в т.ч. предотвратяване на незаконно
въвеждане, износ и нерегламентирано движение.

Всички есетрови
риби.

Чл. 1 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Съвместно с Агенция Митници и МОСВ,
организиране и провеждане на обучения и обмяна
на практически опит за повишаване на
ефективността на контрола при въвеждане и износ
на есетрови екземпляри.

Всички есетрови
риби.

Чл. 36 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Извършване на съответните проверки и проби от
продаваните количества риба и други водни
организми в центровете за първа продажба.

Всички есетрови
риби.

Чл.46г от ЗРА

Проверка/ контрол на заведенията за обществено
хранене и в търговската мрежа за наличието на:

Всички есетрови
риби.

Чл. 49а от ЗРА

ИАРА

Митнически органи

Производство
на есетрова
аквакултура
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БЕЛЕЖКА: По отношение на:
џ въвеждане, транзитно преминаване и износ
на есетрови риби;
џ контрол върху условията за
транспортиране на живи екземпляри.
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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

Търговия

џ копие от декларация за произход и документ за

Всички есетрови
риби.

ИАРА

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

първа продажба - в случаите, когато се
извършва първа продажба на риба и други
водни организми, или;
џ търговски или платежен документ - във всички
останали случаи.
Извършване на съвместни действия и обмен на
информация, с цел повишаване ефективността на
контрола в т.ч. предотвратяване на незаконно
въвеждане, износ и нерегламентирано движение.

Чл. 49а от ЗРА

Всички есетрови
риби.

Чл. 1 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция
Митници и
БАБХ

Уведомяване на МОСВ в случай на отказ за
допускане на пратка.

Всички есетрови
риби.

Чл. 9 (3) от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Предоставяне на информация до БАБХ за:

Всички есетрови
риби.

Чл. 30 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Всички есетрови
риби.

Чл. 36 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

БЕЛЕЖКА: По отношение на:
џ въвеждане, транзитно преминаване и износ
на есетрови риби;
џ контрол върху условията за
транспортиране на живи екземпляри.

МОСВ

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

џ издадените по CITES разрешения за внос, износ

и сертификати за реекспорт - ежеседмично;
џ лицата, за които има съмнение за нарушаване
на законодателството - незабавно след
постъпването на такава информация;
џ откраднати екземпляри - до 4 часа от
получаване на сигнала.
Съвместно с Агенция Митници и МОСВ,
организиране и провеждане на обучения и
обмяна на практически опит за повишаване на
ефективността на контрола при въвеждане и
износ на есетрови екземпляри.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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ИНСТИТУЦИЯ:
АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
На пряко подчинение на: Министерство на финансите

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Производство
на есетрова
аквакултура

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Преработка

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Търговия

Прилагане, в рамките на своята компетентност,
приети в законодателството на Съюза мерки за
въвеждани на или извеждани от митническата
територия на Съюза стоки, произтичащи от общата
търговска политика и другите общи политики на
Съюза, свързани наред с останалото, с опазването
на здравето на животните, опазването на околната
среда, изпълнение на мерки за опазване и
управление на рибните ресурси в т.ч. есетрите.

Всички есетрови
риби.

Чл. 15 (2) от ЗМ

Осъществяване на митнически надзор и контрол при
внасяне и/или изнасяне на есетрови екземпляри на и
извън митническата територия на Република
България.

Всички есетрови
риби.

Чл. 86 от ЗБР
Чл.15 от ЗМ

БЕЛЕЖКИ: Под екземпляри от гл. точка на
есетрите съгласно Регламент 338/97 се
разбира всеки индивид, жив или мъртъв, част
или производно от него, което се съдържа или
не в други стоки, както и всяка друга стока, за
която от придружаващите документи,
опаковката, маркировката, етикета или от
други обстоятелства е видно, че се състои от
есетрови индивиди, или от част или
производно от тях.

Извършване на проверка на изискуемите
съгласно Регламент 338/97 документи при внос и
физическа проверка на пратки с екземпляри,
посочени в приложенията на Регламента
(в т.ч. есетровите риби).
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Всички есетрови
риби.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

Чл. 6 и чл. 19 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Търговия

Задържане на екземпляри и вещи, послужили за
извършване на нарушения, и незабавно
уведомяване на Министерството на околната среда
и водите или съответната регионална инспекция по
околната среда и водите.

Всички есетрови
риби.

Чл. 88 от ЗБР

БЕЛЕЖКИ: Под екземпляри от гл. точка на
есетрите съгласно Регламент 338/97 се
разбира всеки индивид, жив или мъртъв, част
или производно от него, което се съдържа
или не в други стоки, както и всяка друга
стока, за която от придружаващите
документи, опаковката, маркировката,
етикета или от други обстоятелства е
видно, че се състои от есетрови индивиди,
или от част или производно от тях.

Чл. 29 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Проверка на разрешителни за износ или
сертификати за реекспорт, издадени от компетентен
орган (в т.ч. МОСВ)

Всички есетрови
риби.

Чл. 22 (1) от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Приемане и използване на предоставена от МОСВ
информация за: издадените по CITES разрешения
за внос, износ и сертификати за реекспорт ежеседмично; лицата, за които има съмнение за
нарушаване на законодателството - незабавно след
постъпването на такава информация; откраднати
екземпляри - до 4 часа от получаване на сигнала;
канали и схеми за трафик в случай, че МОСВ
разполага с такива.

Всички есетрови
риби.

Чл. 30 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Изготвяне на информация за констатираните от
митническите органи нарушения на установения ред
при въвеждане и износ на есетри.

Всички есетрови
риби.

Чл. 33 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Организиране и провеждане на обучения и обмяна
на практически опит за повишаване на
ефективността на контрола при въвеждане и износ
на есетрови екземпляри.

Всички есетрови
риби.

Чл. 36 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

ВРЪЗКА С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ:
Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

ВРЪЗКА С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ:
Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Производство
на есетрова
аквакултура

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Преработка

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Търговия

Уведомяване на МОСВ или РИОСВ за случаи на
задържани есетрови екземпляри.

Всички есетрови
риби.

Предоставяне на отнети от Митниците в ползва на
държавата есетрови екземпляри.

Всички есетрови
риби.

Чл. 239 (5) от ЗМ

Извършване на съвместни действия и обмен на
информация, с цел повишаване ефективността на
контрола в т.ч. предотвратяване на незаконно
въвеждане, износ и нерегламентирано движение.

Всички есетрови
риби.

Чл. 1 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Изпращане до МОСВ на задържаните при внос
формуляри 1 (оригинал - бял) и 3 (копие за
връщане от митницата на издаващия орган - зелен),
а при износ - формуляр 3, от разрешението по
CITES.

Всички есетрови
риби.

Чл. 14 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Предоставяне на МОСВ на информация, по одобрен
от Европейската комисия формат, за констатираните
от митническите органи нарушения на установения
реди при въвеждане и износ на есетри.

Всички есетрови
риби.

Чл. 33 (1) от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Съвместно с БАБХ и МОСВ, организиране и
провеждане на обучения и обмяна на практически
опит за повишаване на ефективността на контрола
при въвеждане и износ на есетрови екземпляри.

Всички есетрови
риби.

Чл. 36 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

БЕЛЕЖКИ: По отношение на:
џ въвеждане, транзитно преминаване и износ

Чл. 88 от ЗБР
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

МОСВ

на есетрови риби;
џ контрол върху условията за транспортиране

на живи екземпляри.
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АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Търговия

Митническите органи изискват от граничната
ветеринарна служба да установи в срок до 2 часа от
началото на проверката дали пратки с есетрови
екземпляри обект на внос/ износ отговарят на
данните, определени в придружаващите ги
документи, съгласно изискванията на Регламент
338/97 и Регламент 865/2006.

Всички есетрови
риби.

Чл. 87 (1) от ЗБР

Извършване на съвместни действия и обмен на
информация, с цел повишаване ефективността на
контрола в т.ч. предотвратяване на незаконно
въвеждане, износ и нерегламентирано движение.

Всички есетрови
риби.

Чл. 1 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

Всички есетрови
риби.

Чл. 36 от
Инструкция за
взаимодействие
между МОСВ,
Агенция Митници
и БАБХ

БАБХ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

БЕЛЕЖКИ: По отношение на:
џ въвеждане, транзитно преминаване и износ

на есетрови риби;
џ контрол върху условията за

транспортиране на живи екземпляри.

Съвместно с БАБХ и МОСВ, организиране и
провеждане на обучения и обмяна на практически
опит за повишаване на ефективността на контрола
при въвеждане и износ на есетрови екземпляри.

ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ
Търговия

Връзка с митническите органи на други държави

Всички есетрови
риби.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на 49
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ИНСТИТУЦИЯ:
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ
На пряко подчинение на: Министерство на вътрешните работи

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ
Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Осъществяване на контрол на риболовните кораби,
риболова и рибностопанските дейности в
граничната зона, в зоните на граничните контролнопропускателни пунктове, пристанищата, вътрешните
морски води, териториалното море, прилежащата
зона, континенталния шелф, изключителната
икономическа зона, българския участък на река
Дунав и в другите гранични реки и водоеми.

Всички есетрови
видове.

Чл. 6 (4) от ЗРА

Всички есетрови
видове.

Чл. 54 (1) от ЗРА

БЕЛЕЖКИ: Съвместно с ИАРА.

Контрол върху ползването и опазването на рибните
ресурси в морските пространства и вътрешните
водни пътища по смисъла на Закона за морските
пространства, вътрешните водни п ътища и
пристанищата на Република България по
отношение на чуждестранните риболовни кораби.
Производство
на есетрова
аквакултура

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Преработка

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Търговия

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.
ВРЪЗКА С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ:

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Осъществяване на съвместен контрол на
риболовните кораби, риболова и рибностопанските
дейности в граничната зона, в зоните на граничните
контролно-пропускателни пунктове, пристанищата,
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Всички есетрови
видове.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
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Чл. 6 (4) от ЗРА

ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

вътрешните морски води, териториалното море,
прилежащата зона, континенталния шелф,
изключителната икономическа зона, българския
участък на река Дунав и в другите гранични реки и
водоеми.

Всички есетрови
видове.

Чл. 6 (4) от ЗРА

Контрол върху ползването и опазването на рибните
ресурси в морските пространства и вътрешните
водни пътища по смисъла на Закона за морските
пространства, вътрешните водни п ътища и
пристанищата на Република България по отношение
на чуждестранните риболовни кораби.

Всички есетрови
видове.

Чл. 54 (1) от ЗРА

Производство
на есетрова
аквакултура

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Преработка

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Търговия

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.
ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Румъно-български контактен център за полицейско и митническо сътрудничество –
разположен на територията на ГКПП Гюргево.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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ИНСТИТУЦИЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
На пряко подчинение на: Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Производство
на есетрова
аквакултура

За целите на издаване на разрешително за
ползване на воден обект, изготвяне на
съгласувателни становища до БД по проекта и
мястото за изпълнение на дейностите.

Всички есетрови аквакултура

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Чл. 60 (4) т.5 б)
от ЗВ

БЕЛЕЖКИ: Когато дейността се извършва в
крайбрежните морски води или в река Дунав.

Преработка

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.

Търговия

Не са констатирани преки отговорности, свързани с есетрите.
ВРЪЗКА С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ:

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Изпълнение на Националната програма за
рибарството и аквакултурите съвместно с МОСВ и
ИАРА.

Всички есетрови
видове.

ЗРА

Издаване на разрешителни за плаване.

Всички есетрови естествени
популации.

ЗРА

ИАРА

Oпазване на
есетровите
популации
(в по-широк
смисъл)
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БЕЛЕЖКИ: Хипотетично предвид
действащата забрана за улов на есетрови и
липсата на квоти към настоящия момент.
Разрешителното е част от необходимите
документи за издаване на разрешително за
стопански риболов с кораб в Дунав и Черно
море.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ

ПРЕКИ ОТГОВОРНОСТИ

ВИДОВЕ:

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

Kонтрол на
стопанския
и спортния
риболов

Всички есетрови естествени
популации.

Чл. 6 (3) от ЗРА

ИАРА

Регистрация и контрол на риболовните кораби.
ИАРА осигурява на ИАМА достъп до електронна
база данни "Регистър на риболовните кораби".
При регистриране на промяна в техническите
характеристики и собствеността на риболовен кораб
в тридневен срок от установяването ИАМА
уведомява и предоставя на ИАРА заверени копия на
документите, удостоверяващи настъпилите
промени.

МОСВ

Изпълнение на Националната програма за
рибарството и аквакултурите съвместно с МОСВ и
ИАРА.

Всички есетрови
видове.

ЗРА

За целите на издаване на разрешително за
ползване на воден обект, изготвяне на
съгласувателни становища до БД по проекта и
мястото за изпълнение на дейностите.

Всички есетрови аквакултура

Чл. 60 (4) т.5 в)
от ЗВ

БД

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Производство на
есетрова
аквакултура

Чл.16 (2) от ЗРА

БЕЛЕЖКИ: Когато дейността се извършва в
крайбрежните морски води или в река Дунав.

Преработка

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Търговия

Не са констатирани преки съвместни отговорности, осъществявани с други институции.

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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БИБЛИОГРАФИЯ
КОНВЕНЦИЯ за опазване и използване на трансграничните водни
течения и международните езера (ратифицирана със закон, приет от
XXXIX Народно събрание на 17.09.2003 г. - ДВ, бр.86 от 2003 г.);
КОНВЕНЦИЯ за сътрудничество при опазването и устойчивото
използване на р. Дунав (ратифицирана със закон, приет от 38-то НС на
24 март 1999 г. ДВ, бр. 30 от 1999 г.);
КОНВЕНЦИЯ за опазване на Черно море от замърсяване ((обнародвана
ДВ, бр. 49/17.06.1994 г.);
КОНВЕНЦИЯ за опазване на дивата европейска флора и фауна и
природните местообитания (Бернска конвенция) - Ратифицирана от
Великото народно събрание с Решение от 25.01.1991 г., ДВ, бр. 13 от 1991 г.;
КОНВЕНЦИЯ за опазване на мигриращите видове диви животни
(Бонска конвенция) - ратифицирана със закон, приет от 38-то Народно
събрание на 23.07.1999 г. - ДВ, бр. 69 от 3.08.1999 г.;
КОНВЕНЦИЯ за международна търговия със застрашени видове от
дивата флора и фауна (CITES) - ратифицирана с Решение на Великото
народно събрание от 12.12.1990 г. ДВ, бр. 103 от 1990 г.
ЗАКОН за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9.08.2002 г.;
последно изм. ДВ. бр.58 от 18.07.2017 г.)
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите (Обн. ДВ. бр.41 от 24.04.2001 г.;
последно изм. и доп. ДВ. бр.55 от 03.07.2018г.)
ЗАКОН за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27.07.1999г., последно изм. ДВ. бр.58
от 18.07.2017г.)
ЗАКОН за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25.09.2002 г.;
последно изм. ДВ. бр.58 от 18.07.2017г.)
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност (Обн., ДВ, бр. 87 от
1.11.2005 г.; последно изм. ДВ. бр.58 от 18.07.2017г.)
ЗАКОН за храните (Обн. ДВ. бр.90 от 15.10.1999г.; последно изм. и доп.
ДВ. бр.63 от 4.08.2017 г.)
ЗАКОН за българската агенция по безопасност на храните (Обн. ДВ. бр.8
от 25.01.2011г., последно изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.)
ЗАКОН за митниците (Обн. ДВ. бр.15 от 6.02.1998г.; последно изм. и доп.
ДВ. бр.98 от 09.12.2016 г.)
НАРЕДБА № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на
разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за
биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от
приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за
всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и
приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и
методи за улавяне и убиване от приложение № 5 издадена от министъра
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Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби

БИБЛИОГРАФИЯ

на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите, обн.,
ДВ, бр. 4 от 16.01.2004 г.
НАРЕДБА № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на
планове за действие за растителни и животински видове, издадена от
министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и
горите, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г.
НАРЕДБА № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на
екземпляри от видовете съгласно Регламент 338/97 за опазване на
видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях,
издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на
земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 97 от 11.11.2008 г.
НАРЕДБА № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите – държавна
собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване
на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите –
държавна собственост по чл.3, ал. 1 от ЗРА издадена от МОСВ и МЗХ
(обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г.; последно изм. и доп. ДВ бр. 16 от 2013 г.)
НАРЕДБА № 43 от 20.04.2006 г. за реда за водене на риболовен
дневник издадена от Министерството на земеделието и горите.
НАРЕДБА № 4 от 13.01.2006 г. за условията и реда за осъществяване на
първа продажба на риба и други водни организми издадена от
Министерството на земеделието и горите
НАРЕДБА № 18 от 4.11.2016 г. за съдържанието на технологичното
описание и технологичната схема на производство на аквакултури,
издадена от министъра на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 90 от
15.11.2016 г.).
НАРЕДБА № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство
и за развъждане на черупкови организми на Министерство на околната
среда и водите, министерство на земеделието и горите и министерство
на здравеопазването.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и
водите (приет с ПМС No 274 от 20.11.2009 г., обн., ДВ, бр. 94 от
27.11.2009 г., последно изм. и доп. ДВ бр. 32 от 5.5.2015 г.)
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието и
храните (приет с ПМС 188 от 29.08.2013 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2013
г., последно изм. и доп. ДВ бр. 68 от 4.9.2015 г.)
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултури (приет с ПМС No 95 от 18.05.2010 г., обн., ДВ,
бр. 41 от 1.06.2010 г., последно изм. и доп. ДВ бр. 62 от 9.08.2016 г.)
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция „Митници“ (приет с ПМС No
57 от 14.03.2014 г., обн., ДВ. бр. 25 от 18.03.2014 г., последно изм. и доп.
ДВ бр. 2 от 8.01.2016 г.).
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българската агенция по безопасност
на храните (приет с ПМС No 35 от 14.02.2011 г., обн., ДВ. бр. 15 от
18.02.2011 г.)

Ключовите институции и анализ на отговорностите им по прилагане на
националното законодателство свързано с опазване и ползване на есетровите риби
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ОПАЗВАНЕ НА ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ
6 вида есетри се срещат в Дунав.
5 от тях са критично застрашени.
Възможно е два от тях да са вече изчезнали.

20 години
WWF работи повече от 20 г.
за опазването на Долен Дунав.

50 000
WWF направи най-голямото
зарибяване с чиги през последните 10 г. пуснахме над 50 000 рибки в Дунав.

На 01.01.2021 г. изтича
забраната за улов на есетри.
Тя може да бъде продължена.

WWF.ESETRI.WWF.BG

,

2021 г.

• КЛЮЧОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ И АНАЛИЗ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ ИМ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

6 вида

