
ИНТЕРНЕТ НАРЪЧНИК В ПОМОЩ НА 
СТРАНИТЕ ОТ ЕС И СЪСЕДНИТЕ ДЪРЖАВИ 

В БОРБАТА СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОТО
ТЪРГУВАНЕ С ДИВИ ЖИВОТНИ



Наръчникът TWIX представлява база за електронен обмен на данни на Европейския
съюз и е разработен с цел да улесни обмена на информация и международното
сътрудничество между правоприлагащите органи в рамките на Европейски съюз
(ЕС) и със съседните страни. Този наръчник се състои от две взаимодопълващи се
части: база данни и списък с електронни адреси.

  

ЕС е един от най-мащабните и разнородни пазари за диви видове и продукти от дивата природа.
Международната търговия с тях се контролира от Конвенцията за международно търгуване със
застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Премахването на вътрешните гранични 
контролни органи в рамките на обединения пазар на ЕС в началото на 1990-те създаде нови 
възможности за незаконно презгранично търгуване с диви видове. Нарушителите търсят нови 
начини и пътища, за да избегнат залавяне, което превръща страните със слаб пограничен контрол 
в идеална жертва за незаконната им дейност. Ето защо международното сътрудничество между 
всички страни членки на ЕС и съседните им държави е от изключителна важност.

П Р Е Д И С Т О Р И Я

К А К В О  E  E U - T W I X
З А Щ О  Е  Н У Ж Е Н

ТЪРГОВИЯТА С ДИВИ ЖИВОТНИ

€7-23 млрд. 
годишно се харчат за незаконна търговия 
с диви животни в световен мащаб

€100 млрд.
 годишно се харчат за законна търговия с 

диви животни само в ЕС

55000+ конфискации на диви 
видове
фигурират в базата на EU-TWIX

1000+

Всички страни членки на ЕС
и редица други европейски страни
са активна част от TWIX 

ЧЛЕНСТВО В  ЕU-TWIX

Тъй като събираната информация е поверителна, 
достъп до базата с данни и списъка с електронни 
адреси на TWIX имат единствено служители на 
правоприлагащи и управителни органи в Европа, 
отговарящи за спазването на Законите за търгуване 
с диви видове в ЕС (EUWTR) и Конвенцията CITES.

Право на достъп имат служби като „Митници“,
управителни органи на Конвенцията CITES, полиция,
служби за инспекция на околната среда, ветеринарни 
и фитосанитарни служби и съдебните органи. Достъп 
е осигурен и на няколко международни/регионални
организации, занимаващи се с проблемите на
незаконната международна търговия с диви видове.

Ако отговаряте на тези критерии и бихте искали 
да получите достъп, моля, свържете се с нас на: 

contact@eu-twix.org

Хамелеон, Андапа, Мадагаскар © WWF / Марта Липунер

служители на европейски право-
прилагащи органи на едно място
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Страницата на EU-TWIX съдържа база данни, в която 
се централизира информацията за заловени диви 
видове, подадена от европейските правоприлагащи 
органи, включително полиция, служба „Митници“, 
служби за инспекция на околната среда и управителни 
органи на Конвенцията CITES. Достъп до сайта имат 
единствено определени служители на правоприлага-
щите и управляващи органи, на които се предоставят 
кодове за достъп.

Всяко учреждение избира Координатор – той е
единственият служител, упълномощен да подава 
данни. Служба „Митници“ подава данни чрез 
Световната митническа организация към повечето 
страни-членки на ЕС. Уебстраницата на TWIX съдържа 
също информация за европейски лаборатории, спаси-
телни центрове и експерти по идентифициране на 
диви видове, както и актуални цени на търгувани диви 
видове. Всяка страна управлява правото си на достъп 
до информацията, а ползването на данните трябва да 
бъде одобрявано от представителя на съответната
страна.

УЕБСТРАНИЦАТА  НА EU-TWIX

Списъкът с електронни адреси позволява интензивно и ефективно
споделяне на информация между съответните служители на
правоприлагащите органи при случаи на конфискации, както и обмен на
опит и експертни познания по въпросите на незаконната търговия с диви
видове. Този списък свързва почти 1000 служители на парвоприлагащите
органи от страни-членки на ЕС и съседни държави, както и служители на
Европейската комисия и няколко международни/регионални
организации: Секретариата на CITES, Евроюст, Мрежата на ЕС за
прилагане на законодателството в областта на околната среда (IMPEL),
Форум на съдиите по околна среда (EUFJE), Европейската съдебна мрежа
(ENJ), Европейската мрежа на прокурорите за околната среда (ENPE),
Европол, Интерпол, Службата на ООН за наркотиците и престъпността
(UNODC) и СМО.

Списъкът с електронни адреси е подпомогнал множество разследвания.
Основното му преимущество е, че насърчава и подпомага
международната обмяна на информация и сътрудничеството.

ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА БАЗА
ДАННИ ЗА ТЪРГУВАНЕ С ДИВИ ВИДОВЕ 
В ЕВРОПА

Извличане на данни
Можете да конкретизирате
търсенето си с помощта на богато
разнообразие от ключови думи 

Наблюдение и анализ
анализирайте тенденциите
и каналите за незаконна
търговия в реално време

сътрудничество в
правоприлагането
подпомага сътрудничеството в
случай на престъпления, свързани
с търговията с диви видове

СПИСЪКЪТ С ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ НА  EU-TWIX
Сигнали за

престъпления/конфискации
служители на правоприлагащите
органи обменят информация за

последните събития

свързаност
400 съобщения 

годишно си разменят 
правоприлагащите органи

!

служители могат да търсят 
съвет при идентифицирането 

на екземпляри

Служители проверяват пратка сушени перки
от акула на летището в Брюксел © Пол Мюленир, 
GAD Завентем

Заловен екземпляр, за чието идентифициране бе потърсена помощ
чрез списъка с електронни адреси © Пол Мюленир, GAD Завентем



идентификация
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С разширяването на ЕС, нараства и европейският пазар за търгуване с продукти от дивата природа.
Тази търговия, оценявана на над €100 млрд., включва живи животни, декоративни растения,
тропическа дървесина, кожа, слонова кост, куриозни и базирани на диви видове лекарства.

Значителна част от търговията с диви видове е незаконна и застрашава оцеляването на екземплярите
в дивата природа. Конвенцията CITES се прилага в ЕС чрез обща правна рамка за търгуване с диви
видове в ЕС (EUWTR), която е приложима във всички държави членки. Всяка държава-членка
отговаря за приемането на национално законодателство, назначаването на ръководни и научни
органи на CITES, което дава възможност за изземване и конфискация на незаконни екземпляри и за
налагане на санкции за незаконна търговия с диви животни.

Повече информация за правната рамка на ЕС относно търговията с диви видове и прилагането на
CITES в ЕС можете да намерите на www.ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm

.

Над 400 съобщения, свързани с правоприлагането, се обменят всяка година, а списъкът с
електронни адреси на ЕU-TWIX се използва ежедневно от правоприлагащите органи за бързо и
ефективно общуване с колеги от цяла Европа.

Обменяната информация е изключително разнообразна: споделяне на новини за конфискации, 
търсене/предоставяне на помощ при идентифициране на екземпляри/продукти или съвети при 
прилагането на законодателството за търгуване с диви видове (EUWTR) и CITES, споделяне на 
„сигнали за откраднати екземпляри“ (използвани за предупреждаване на мрежата за живи 
екземпляри или ценни стоки, откраднати от животински паркове, музеи или частни колекции) и 
други.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

E U - T W I X  И  C I T E S
E U - T W I X  В  Д Е Й С Т В И Е

TWIX ПОДПОМАГА ПРИЛАГАНЕТО НА CITES  В ЕС

TWIX ПОДПОМАГА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО

Африкански слон Loxodonta africana © naturepl.com / Джеф Вануга / WWF
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Възможността на правоприлагащите органи бързо да получат
точна и надеждна информация често е от решаващо значение
при установяването на престъпления, засягащи дивите
видове, както и при залавянето на престъпниците.

“
Пол Мюленир, GAD, Митници, Белгия

Уебстраницата на EU-TWIX ви осигурява:

 Достъп до базата данни за заловени екземпляри
Информация за европейските лаборатории и
спасителни центрове
Възможност да се свържете с експерти по флора и
фауна
Достъп до наръчник за идентифициране
Възможност да разглеждате материали за диви видове
Достъп до архива на списъка с електронни адреси
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Куче, обучено да открива незаконно пренасяни продукти от диви животни © Уейн Ву / TRAFFIC 





EU–TWIX е първият и (понякога
единственият) наръчник за
идентификация на екземпляри,
който служи за основа при
предприемането на действия от
правоприлагащите органи.

“
Хърватска инспекция за защита на природата
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БЕЛГИЯ
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НОВИ СТОКИ
През 2012 г. белгийската митническа служба узнава 
за незаконната търговия с люспи на панголин,
благодарение на снимки на конфискации на този
продукт, обменени чрез списъка с електронни адреси
на EU-TWIX. Впоследствие на летището в Брюксел са
извършени общо 26 конфискации на люспи от панголин
с общо тегло близо един тон.
Снимка © Кийт Конъли
Снимка © ТРАФИК / А. Уолмсли

ФРАНЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Съвместното разследване на белгийската федерална
полиция и френската жандармерия води до
конфискация на жаби-дърволази на летище Париж-Орли, 
където седем души са арестувани при пристигането си 
от Френска Гвиана. Ръководните служители, участвали в 
акцията, се срещат чрез EU -TWIX и това ускорява 
съвместната им работа и дава възможност за интензивно 
международно сътрудничество, което не би било 
възможно другояче.
Снимка © Жандармерия / OCLAESP

УСПЕХЪТ
НА EU-TWIX

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
СПОДЕЛЯНЕ НА НОВИ 
ТЕХНИКИ ЗА 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Чешката инспекция по околната 
среда сподели новини за изземване
на хайвер.  Те препоръчаха и бърза 
и евтина техника за различаване на 
истинския хайвер от фалшивия 
желатинов заместител: когато се 
пусне в гореща вода, фалшивият 
хайвер се топи, докато истинският 
хайвер - не.
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НИДЕРЛАНДИЯ
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ВОДИ ДО КОНФИСКАЦИИ

Мащабно разследване на незаконната търговия с птици в Нидерландия, свързано
с няколко други европейски и неевропейски страни, бива провокирано от сигнал
за конфискация, споделен от унгарските органи чрез пощенския списък на EU -TWIX
Извършени са важни конфискации на прибл. 500 екземпляра от птици,
както и на пари и имоти. Трима обвиняеми са осъдени на затвор за незаконна
търговия с екзотични птици и участие в престъпна организация.

ХЪРВАТИЯ
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВИДОВЕ И НАМИРАНЕ НА НОВ ДОМ

 
През 2016 г. хърватски митнически служители залавят близо 700 костенурки
(189 Testudo hermanni, 414 Testudo marginata и 79 Mauremys rivulata), укрити в
камион, пътуващ от Босна и Херцеговина до Хърватия. Тъй като 
разпространението на тези видове е широкообхватно, хърватските власти не
могат да идентифицират страните на произход, за да върнат костенурките в
дивата природа. Необходимо е спешно да се намерят спасителни центрове,
които да приютят тези екземпляри, и Регистърът на спасителните центрове на
EU-TWIX помага на хърватските власти да намерят подходящия нов дом.
Снимка © stanze / CC Generic 2.0

ЛАТВИЯ
ОБМЕН НА РЕСУРСИ И ЕКСПЕРТНИ ПОЗНАНИЯ
Латвийските отговорни служби по CITES откриват в 
Латвия търговия с козметика, на чиито етикети се твърди, 
че съдържа екстракти от кафява мечка и предупреждава 
други държави-членки на ЕС чрез пощенския списък. 
Иззетата документация и продуктите, предполагаемо 
съдържащи екстракти от мечки, са налице, но не може 
да се извърши лабораторен анализ поради липса на 
ресурси. Митниците на Обединеното кралство предлагат 
да проведат криминалистични изследвания на продуктите 
за латвийската служба за прилагане на конвенцията CITES.
Снимки © WWF-Индонезия / Сайпул Сиягян, © Латвийски  CITES  МА"
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Настоящата публикация е финансирана от „Партньорство срещу
бракониерството и незаконната търговия с диви животни (слонова
кост и носорог) в Африка и Азия”, реализирано от GIZ от името на
германското федерално министерство за икономическо
сътрудничество и развитие (BMZ) и германското федерално
министерство на околната среда, Службата за опазване на
природата и ядрена безопасност (BMU).
EU-TWIX е съвместна инициатива на белгийската федерална
полиция, митниците и управителния орган на CITES и TRAFFIC.
Екипът на EU-TWIX, базиран в TRAFFIC, координира EU-TWIX от
името на четиримата партньори по проекта. Този проект е получил
финансиране от Европейската комисия (ГД „Околна среда“ и ГД
„Вътрешни работи“) и правителствата на Австрия, Белгия, Чешката
република, Хърватия, Естония, Финландия, Франция, Германия,
Италия, Латвия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Словакия,
Испания, Швейцария и Обединеното кралство.

За повече информация, моля, свържете се със:
Служител за поддръжка на EU-TWIX
TRAFFIC
Бул. „Емил Жакмен“ 90 I B-1000 Брюксел, Белгия
Bd. Emile Jacqmain 90 I B-1000 Brussels, Belgium
E-mail: contact@eu-twix.org

Дизайн Маркъс Корнтуейт marcus.cornthwaite@traffic.org
Снимка на предната корица: © Мартин Харви / WWF
Снимка на задната корица: © Кет Холоуей / CC Generic 2.0

Тази публикация е препечатана и преведена версия на оригиналната брошура 
на EU-TWIX с разрешение на TRAFFIC за проекта „ЖИВОТ ЗА ДУНАВСКИТЕ 
ЕСЕТРИ“ (LIFE15 GIE/AT/001004). WWF и партньорите по проекта изказват 
благодарност за финансовата подкрепа на Европейската комисия за превода 
и отпечатването на тази брошура. Цялото съдържание и мнения, изразени в 
тази публикация, са единствено на TRAFFIC, WWF, партньорите по проекта и 
асоциираните членове.


