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Галацка декларация 

за опазването на есетри в Дунавския басейн и Черно море 

Общата цел на Конференцията в Галац (GSC19), “Опазване на есетровите риби в река 

Дунав - предизвикателство или бреме", проведена в периода  28-30 октомври 2019 - 

организирана съвместно от Университета "Dunarea de Jos" в Галац, Румъния (Център за 

научни изследвания и развитие на есетрите, водните местообитания и 

биоразнообразието) с Дунавска оперативна група (DSTF), Румънското министерство на 

водите и горите, Румънското министерство на околната среда, Румънската национална 

агенция за рибарство и аквакултури (NAFA), Световното дружество за опазване на 

есетрите (WSCS) и WWF (World Wide Fund for Nature), под патронажа на румънското 

председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) и Румънската 

академия - бе да се обсъдят действията, необходими за опазване на критично 

застрашената популация от есетрови риби в целия Дунавски басейн, делтата на Дунав 

и Черно море. 

На конференцията присъстваха 120 делегати от администрациите в областта на 

рибарството, водите и околната среда, научната общност и гражданското общество в 

Румъния, България, Сърбия, Унгария, Молдова, Украйна, Грузия, Турция, Хърватия, 

Словения, Австрия, Германия, Швейцария, Франция, Италия, Белгия, Дания, Канада и 

Европейската комисия. Това беше първата съвместна дискусия по въпросите на 

опазването на есетрите между представители на Дунавския басейн и черноморските 

страни. 

Основната цел беше да се подпомогне конкретното изпълнение на Общоевропейския 

план за действие за есетрите (PANEUAP, приет от Бернската конвенция и одобрен 

съгласно Директивата за местообитанията на ЕС) в Дунавския басейн. 

Конференцията се съсредоточи също така и върху изработването на ключови послания 

до лицата, вземащи решения във всички съответни институции и други 

заинтересовани страни, като основа за оформяне на бъдещи действия за спасяване на 

есетрите от изчезване. 

Декларацията по-долу беше приета единодушно от всички участници в 

конференцията. Нейните послания са предназначени да послужат като основа за 

спешно необходими дейности по опазване на есетровите видове във всички страни и 

сектори на всички нива: 

Участниците в Галацката конференция за опазване на есетрите ПОМНЯТ, 

че: 
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• ние знаем какво да правим, за да защитим и възстановим есетровите популации в 

басейна на Дунав и Черно море и че не започваме от нулата; 

• Общоевропейският план за действие (PANEUAP) е рамката за структуриране на 

опазването на есетрите на национално, регионално и европейско равнище и 

неговото изпълнение трябва да бъде наблюдавано и редовно преразглеждано; 

• въпреки съществуващите забрани за риболов, всички популации на Дунавските  

есетри продължават да намаляват, затова изпълнението на предписанията на 

Общоевропейският план за действие (PANEUAP) е изключително належащо; 

• опазването на есетрите е настоящо и дългосрочно предизвикателство; 

• е необходимо да се включат много страни, а координацията в целия басейн и на 

национално ниво е от ключово значение; 

• всяка страна трябва да посочи координационна група за опазване на есетрите пред 

ЕС и Бернската конвенция. 

 

Освен това те 

• ПОТВЪРЖДАВАТ необходимостта от надеждно и подобрено наблюдение на 

популациите от есетри, както е очертано в Общоевропейският план за действие 

(PANEUAP). Това е предпоставка за предприемане на целенасочени действия за 

спасяване на оцелелите есетрови популации; 

• ПРИЗОВАВАТ всички компетентни органи да признаят значението на надеждното 

наблюдение и да осигурят достатъчно ресурси за тези дейности в дългосрочен 

планi; 

• СЪЗНАВАТ, че е започнала координацията на презграничния мониторинг и 

споделянето на данни; и 

• ПРИЗОВАВАТ компетентните органи да подобрят значително мониторинга, за да 

осигурят по-точни трансгранични оценки на есетровите популации, като това 

включва и създаването на съвместна работна група за наблюдение, включваща и 

заинтересовани страниii; 

• ПОТВЪРЖДАВАТ, че популациите се нуждаят от защита от по-нататъшни загуби в 

резултат на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, като например 

бракониерство и прилов, за да се предотврати тяхното изчезване и с цел ефективно 

опазване; iii  

• ПОДЧЕРТАВАТ, че ефективните забрани за риболов и усилията за опазване трябва 

да бъдат дългосрочни поради късно настъпващата зрялост на есетрите и 

произтичащите от това дълги жизнени цикли; iv 

• ПОТВЪРЖДАВАТ, че са необходими действия за защита на есетрите от улавяне като 

прилов в зоните им за хранене в Черно море, където прекарват по-голямата част от 

жизнения си цикъл; v 

• ПОТВЪРЖДАВАТ необходимостта от подобряване на институционалния капацитет 

на органите, отговарящи за управлението на есетровите популации и прилагане на 

мерките; vi 

• ПОТВЪРЖДАВАТ необходимостта от механизъм за институционална координация 

за управление на вътрешния риболов; 

• НАСЪРЧАВАТ властите да намерят устойчиви решения за риболовните общности; 
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• ПОТВЪРЖДАВАТ необходимостта от повишаване на осведомеността на 

потребителите и от намаляване на търсенето на нелегален хайвер и месо от диви 

есетри; vii 

• ПОДЧЕРТАВАТ важността на общуването и повишаването на осведомеността в 

риболовните общности и активното им включване в мерките за опазване; 

• ПРИПОМНЯТ, че защитата и възстановяването (където е необходимо) на ключови 

местообитания за хранене и хвърляне на хайвера са предпоставки за оцеляването 

на популациите, които все още живеят в дивата природа, както и за ефективността 

на мерките за опазване (като например поддържащите зарибявания); viii 

• ПРИПОМНЯТ също така, че защитата и възстановяването (когато е необходимо) на 

миграционните коридори са от ключово значение за успешното опазване; ix 

• ПРИЗОВАВАТ всички компетентни органи 

o да ИЗПОЛЗВАТ всички необходими инструменти и да предприемат всички 

подходящи мерки, за да гарантират, че оставащите местообитания и 

миграционни коридори няма да се влошат и че, ако е необходимо, ще се 

предприемат усилия за възстановяване; и 

o ДА ЗАСИЛЯТ текущите усилия за преодоляване на бариерите пред 

миграцията на рибите при Железни врата. 

o да ВЗИМАТ предпазни мерки при планирането на инфраструктурни проекти 

в областите, обитавани от есетри 

• ПРИЗОВАВАТ всички държави-участнички да укрепят системата от защитени 

морски и речни зони и зелена инфраструктура за ефективно управление на 

местообитанията на есетрите; 

• ПОТВЪРЖДАВАТ, че при сегашния статус на популациите на дунавските есетри 

мерките ex-situ са от съществено значение за тяхното оцеляване, като се има 

предвид, че те представляват последния шанс за опазване на автохтонните видове 

есетри по програмите за възстановяване в р. Дунав. В идеалния случай в басейна на 

река Дунав трябва да бъдат създадени три ex-situ съоръжения, за да се избегне 

загубата на видовете в резултат на техническа или човешка грешка; x 

• ИЗИСКВАТ ясен и сериозен ангажимент за опазване ex-situ от страна на 

националните и регионални органи, отговарящи за опазване на есетровите видове; 

• ПРЕПОРЪЧВАТ страните-участнички да се договарят за обектите, споделянето на 

разходите, целите, насоките и стратегиите за съвместни ex-situ съоръжения; 

• ИЗТЪКВАТ, че е необходима спешна подкрепа за ex-situ опазването чрез 

национални и международни финансови инструменти, за предпочитане като 

дългосрочно основно финансиране; xi 

• ИЗТЪКВАТ, че мерките ex-situ трябва да се провеждат в тясно сътрудничество и 

чрез споделяне на разходите между страните, които споделят едни и същи запаси; xii 

• ИЗТЪКВАТ, че критериите за отглеждане на есетри в съоръжения ex-situ трябва да 

се основават на принципи, ориентирани към следните две базови цели: годността 

за оцеляване и генетичното разнообразие; 

• ПРЕПОРЪЧВАТ ex-situ съоръженията да са предимно нетърговски, за да се избегне 

финансовата зависимост, но въпреки това да използват най-ефективно опита и 

ресурсите на частния сектор; 
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• ПРЕПОРЪЧВАТ да се провери годността на есетрите от дунавски произход в 

търговските стопанства за ex-situ мерки; xiii 

• ИЗТЪКВАТ, че целевото финансиране и надеждните компетентни структури са 

предпоставка за успешното прилагане на PANEUAP; xiv 

• ИЗТЪКВАТ, че непрекъснатото наблюдение на прилагането на Общоевропейският 

план за действие (PANEUAP) е жизненоважно за ефективността на мерките и 

постигането на неговите цели; xv 

• ПОДЧЕРТАВАТ, че насърчаването на опазването на есетрите във всички съответни 

правителствени структури е предпоставка за ефективни действия; xvi 

• ПРИЗОВАВАТ всички държави от Долен Дунав и Черно море и съответните 

компетентни органи по рибарство да си сътрудничат и координират мерките за 

наблюдение, защита и възстановяване на есетровите популации в Долен Дунав и 

Черно море; 

• ПРЕПОРЪЧВАТ опазването на есетрите да бъде заложено в съответните 

макрорегионални стратегии и Черноморската морска програма; 

• СМЯТАТ, че участието на всички съответни нива на управление може да улесни 

достъпа до международни инструменти за финансиране, когато такова 

финансиране е необходимо; xvii 

• ПРИКАНВАТ компетентните органи на държавите-членки на ЕС да гарантират, че 

финансовите нужди за прилагането на PANEUAP са включени в националните 

приоритетни рамки за действие съгласно Директивата за местообитанията и 

националното програмиране на фондовете на ЕС xviii; 

• ПРИКАНВАТ Европейската комисия и компетентните органи на страните 

кандидатки за ЕС и страните от Източното партньорство да разгледат мерките за 

опазване на есетровите видове в своите споразумения относно финансирането. 

Приета в Галац, Румъния на 29 октомври 2019 г. 
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