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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ЖИВОТ ЗА ДУНАВСКИТЕ ЕСЕТРИ”
Ключови институции и отговорностите им по прилагане на националното законодателство по опазване,
ползване и търговия с есетрови риби
(обобщение)
РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ИДЕИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
I. ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ
 Проблемите идват основно поради недостатъчно добре организирана междуинституционална комуникация (липса на комуникация, на срещи и др.).
 Проблеми, свързани с мониторинга (липса на регулярно финансиране на мониторинга от държавата, липса на план за провеждане на мониторинга,
липса на достатъчно експерти, липса на план за действия за есетровите риби).
 Проблеми, свързани с функциониращата законодателна и нормативна рамка (необходимост от въвеждане на единна временна забрана на улова на
всички видове риби, не се издават ветеринарно-медицински свидетелства за жива риба, институциите работят предимно по сигнали).
 Проблем със съпоставка на декларираното спрямо реалното произведеното количество риба в аквакултурата.
 Липсва система за проследяемост на продукцията и контрол на видов и възрастов състав в стопанствата.

II. ОСНОВНИ ИДЕИ
 Да се разработи и приеме подробно Рамково споразумение с институти на БАН за осигуряване на експерти по мониторинга.
 Да бъде създадена платформа за обмен на информация от рибарите.
 Да започне маркиране на маточни стада в рибовъдните стопанствата.
 Да бъде разработен функциониращ План за действие за есетровите риби.
 Акредитиране на лаборатории за определяне на видов състав и произход на екземплярите (а не само на болести).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма LIFE на Европейската общност. Цялата отговорност за съдържанието се носи от WWF и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз.
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 Определяне на процедура за пробовзимане - стандартна оперативна процедура (СОП).
 Ясно разграничение на контролните функции на всяка отговорна институция.
 Да бъде създадена междуинституционална група от инспектори по дивата природа.
 Да се организират и провеждат на регулярен принцип междуинституционални срещи, на които да има възможност от коментиране на конкретни казуси
и осъществявани на лични контакти.

 Да се създаде междуведомствена група от експерти, подготвени да оказват съдействие и координация при възникнали казуси и тяхното разрешаване,
при случаи на стоки, попадащи в обхвата на Регламент 338/97 и при съмнения за такива стоки.

 Да се създаде възможност потребители да изпращат данни за установени случаи на съмнителни или незаконни продукти от есетрови риби или за улов
на риби.

 Създаване на информационен канал и провеждане на информационна кампания за съществуващите ограничения в търговията с хайвер от есетрови
риби.

 Създаване на електронна платформа за взаимодействие между всички ангажирани институции, в която да се въвеждат всички задържани пратки и
където всяка институция да обявява действията, които е предприела. Системата да изпраща автоматични съобщения, когато няма предприети действия.

 При констатиране на нарушение, подобряване на процедурата за изземване на пратката и настаняване по карантинни центрове на живите екземпляри.
 Създаване на временни центрове за живи животни, сертифицирани и легитимни, в които хуманно и адекватно да се отглеждат задържаните живи
животни.

 Да се провеждат специализирани обмени на информация и опит с други държави на ЕС.
 Провеждане на регулярни семинари (на 6 м. или един път в годината) за споделяне на казуси и обновяване на процедурата с партньорски държави.
 Създаване на регулярен информационен бюлетин, в който да се публикуват добри световни практики за конкретни дейности и резултати.
 Срещи поне веднъж в годината между представители от Румъния и България за обмен на опит.
 Създаване на звена при сигнал, в които да участват всички заинтересовани институции.
 Проектът на Инструкция за взаимодействие с ИАРА и БАБХ да включва и процедура за контрол на есетровата търговия и риболов.
 Намиране на технологични решения за проследяване на пратки с хайвер и др.
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