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1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕСЕТРИТЕ  
     И ЗАЩО СА ВАЖНИ?

1.1 ЦЕННИ И ЗАСТРАШЕНИ
Есетрите и есетроподобните (Acipenseriformes) са 27 вида животни, като всички 
живеят в северното полукълбо и обитават реките, езерата и крайбрежните 
морски зони на Европа, Азия и Америка. В Европа към момента живеят осем 
вида есетри, но седем от тях са критично застрашени според Червения списък 
на световно застрашените видове на Международния съюз за защита на 
природата (International Union for Conservation of Nature, IUCN)2.
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Wild Fauna and Flora/Конвенция по международна търговия 
със застрашени видове от дивата фауна и флора

European Judicial Network/Европейска съдебна мрежа 

European Network of Prosecutors for the Environment/ 
Европейска мрежа на прокурорите за околната среда

Мрежа за опазване на околната среда

European Union Forum of Judges for the Environment/
Съдийски форум на ЕС за околната среда 

International Consortium on Combating Wildlife Crime/ 
Международен консорциум за борба с престъпността срещу 
дивата природа

European Union Network for the Implementation and 
Enforcement of Environmental Law/Мрежа на Европейския 
съюз за прилагане на законодателството в областта на 
околната среда 

Международна организация на криминалната полиция

International Union for Conservation of Nature/Международен 
съюз за защита на природата

Международна мрежа за оценка на търговията с диви видове 

United Nations/Организация на обединените нации

United Nations Environment Programme/Програма на 
Обединените нации за околната среда 

United Nations Office on Drugs and Crime/Служба на ООН по 
наркотиците и престъпността

World Customs Organization/Световна митническа 
организация

World Sturgeon Conservation Society/Световно общество за 
опазване на есетрите

World Wide Fund for Nature/Световен фонд за дивата природа
2 Международен съюз за защита на природата. Официален уебсайт: http://www.iucnredlist.org/
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1.2 ПРЕГЛЕД НА ЕСЕТРИТЕ
•  България и Румъния са единствените европейски държави, където все 

още регистрираме размножаването на популации на диви есетри по река 
Дунав. Черноморските държави, извън Европейския съюз (ЕС), споделят 
същите популации.

• Бързото намаляване на улова от миналите десетилетия показва, че 
есетрите изчезват от река Дунав. 

•  Украйна първа от четирите държави в района на Долен Дунав забранява 
риболова на есетри, като забраните са с постоянен характер. Същите 
мерки са въведени по-късно и в Сърбия. В България и Румъния 
риболовът на есетри е забранен до края на 2021 г. с временни забрани. 

•  Преди забраните върху риболова да бъдат въведени, главна директна 
заплаха за есетрите е бил прекаленият улов. Днес най-сериозният 
проблем при опазване на есетрите е бракониерството. 

•  Есетрите са изключително уязвими, поради техния дълъг жизнен 
цикъл и късно полово съзряване – едва на около 12 - 15-тата година (в 
зависимост от вида). 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕСЕТРИТЕ И ЗАЩО СА ВАЖНИ?КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕСЕТРИТЕ И ЗАЩО СА ВАЖНИ?

Долното течение на Дунав е сред последните запазени места за размножаване 
на есетри в света. До XIX в. огромни моруни мигрирали от Черно море нагоре 
по течението на Дунав чак до Германия – те били важен ресурс за много 
рибарски общности, включително за икономиките на Румъния, България и 
Украйна, както и за промишления риболов в Сърбия. Също така, Черно море 
свързва последните две реки на европейския континент, където все още има 
размножаване на есетри – река Риони в Грузия и река Дунав, а това натоварва 
с особена отговорност България, Румъния и Украйна за предприемане на 
действия по възстановяване на драматично намаляващите есетрови популации. 

До преди век Дунав е бил обитаван от шест вида есетри: моруна (Huso 
huso), пъструга (Acipenser stellatus), руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii), 
чига (Acipenser ruthenus), шип (Acipenser nudiventris) и атлантическа есетра 
(Acipenser sturio). Пет от тях понастоящем са регистрирани от IUCN като 
Критично застрашени – атлантическата есетра вече е изчезнала от Дунав, а 
експертите обсъждат и функционалното изчезване на шипа. Чигата е оценена 
като уязвим вид.
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Снимка: Панорамна гледка на Железни врата II

•  Като мярка срещу нерегламентираната търговия с есетрово месо и  
есетров хайвер, всички видове есетри са включени в Конвенцията за 
международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора 
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora, CITES), поради което международната търговия на такива 
продукти изисква определени разрешителни/документи.

•  Изграждането на язовирите Железни врата имат неблагоприятен 
ефект върху мигриращите риби, тъй като отрязват пътя им към важни 
места за хвърляне на хайвер и са директна причина за намаляване на 
популациите на дунавските есетри.

•  Канализирането на реката, извличането на чакъл и корабоплаването са 
други сериозни заплахи за есетрите.



98

Име Обичайно име Статус Тенденция    

Намалява  

Намалява 

Намалява
Последният потвърден 
улов в Дунав е през 
1950 г.

Намалява
Последният потвърден 
улов в Дунав е от 2009 г. 
в Унгария.  

Намалява    

Намалява

Критично застрашен 

Критично застрашен

Критично застрашен, 
смята се за изчезнал 
в Дунав 

Критично застрашен, 
смята се за 
функционално 
изчезнал в Дунав

Критично застрашен

Застрашен

Пъструга

Моруна

Атлантическа 
есетра

Шип

Руска есетра

Чига

Acipenser stellatus

Huso huso

Acipenser sturio

Acipenser nudiventris

Acipenser
gueldenstaedtii

Acipenser ruthenus
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2. ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ОКОЛНАТА  
     СРЕДА – ЗАПЛАХА ЗА ХОРАТА И ЗА  
     ОЦЕЛЯВАНЕТО НА ВИДОВЕТЕ 

2.1 ВЪВЕДЕНИЕ
Скорошен доклад на Програмата на Обединените нации за околната среда 
(UN Environment Programme – UNEP) и Международната организация на 
криминалната полиция (INTERPOL) разкрива, че престъпленията срещу 
околната среда се увеличават4. Данните показват, че те са на четвърто 
място сред незаконните дейности в глобален мащаб, веднага след трафика на 
наркотици, фалшификацията и трафика на хора. Независимо от сериозността 
на проблема, той е много слабо познат и следователно, рядко преследван и 
наказван от властите. 

„Престъпление срещу околната среда“ е обобщаващ термин, описващ 
незаконните дейности, които вредят на околната среда и облагодетелстват 
индивиди, групи или компании чрез експлоатация на, вреда на, търговия 
с или кражба на природни ресурси, включително сериозни престъпления 
и трансгранична организирана престъпност. В широк смисъл, терминът се 
използва, за да се обозначи незаконната търговия с екземпляри от дивата 
природа, но също така незаконното минно дело и търговията с минерали, 
незаконната сеч на дървета или обезлесяване, незаконното изхвърляне или 
търговия с опасен токсичен отпадък, контрабандата, незаконният риболов 
и търговия с рибни продукти. Всички тези незаконни дейности имат 
непосредствено въздействие върху световната екосистема, защото нарушават 
природното равновесие и водят до изчезване на видове, обезлесяване, 
замърсяване на околната среда, изчерпване на ресурси и не на последно място - 
въздействие върху човешкото здраве и начин на живот.

Престъпленията срещу дивата природа са значима категория 
престъпленията срещу околната среда, свързани с нарушения на закони, 

4 UNEP-INTERPOL. 2016. The Rise of Environmental Crime: A Growing threat to natural resources, peace, 
development and security. A UNEP- INTERPOL Rapid Response Assessment. Достъпен на https://www.
interpol.int/Crimes/Environmental-crime/Wildlife-crime

Според Червения списък на IUCN, в глобален мащаб есетрите са най-
застрашената група от видове3. Червеният списък представлява най-
пълната база от данни за състоянието на животни и растения. Целта му е да 
подкрепя дейности и промяна в политиките, които са ключови за защита на 
биоразнообразието и за запазване на видовете. За да се опише статуса на даден 
вид, IUCN използва общоприета скала, както следва: Незастрашен (Least 
Concern, LC), Потенциално застрашен (Near Threatened, NT), Уязвим 
(Vulnerable, VU), Застрашен (Endangered, EN), Критично застрашен 
(Critically Endangered, CR), Изчезнал в дивата природа (Extinct in 
the wild, EW) и Изчезнал (Extinct, EX). От шестте вида есетри, местни за 
Дунав, 5 са Критично застрашени и един е Уязвим, като всички те показват 
продължителни тенденции за намаляване на популациите:

3 IUCN. 2010. Sturgeon more critically endangered than any other group of species. IUCN Official Website. 
Достъпен на: https://www.iucn.org/content/sturgeon-more-critically-endangered-any-other-group-species

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕСЕТРИТЕ И ЗАЩО СА ВАЖНИ?
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защитаващи дивите животни и растенията5. Престъпленията срещу дивата 
природа са регулирани на национално и международно ниво чрез серия от 
конвенции, като Конвенцията за международна търговия със застрашени 
видове от дивата фауна и флора (CITES)6 е най-важната от тях за регулацията 
на търговията. Сериозността на престъпленията срещу дивата природа и 
на трафика на диви животни са признати относително отскоро на глобално 
равнище. Данните показват, че обемът на незаконна търговия с флора и фауна 
е между 8 и 20 милиарда евро годишно7. 

Често тези престъпления се смятат за не особено значими и за „престъпление 
без жертви“. Реално, негативният ефект от такива престъпления се отразява 
върху природата и биоразнообразието, традиционния поминък на местни 
общности и държавата, която губи доход от данъци от законно производство 
и търговия. Не рядко жители на селски общности, които често живеят под 
прага на бедността, биват експлоатирани от престъпници, които ги изпращат 
из опасни терени, за да събират търсените животни. Незаконното взимане, 
транспортиране и доставка на защитени диви животни или продукти от диви 
животни на законни или тайни пазари е сериозно престъпление. Докладът за 
преследване на престъпленията срещу околната среда8 на Европейска мрежа 
на прокурорите за околната среда (European Network of Prosecutors for the 
Environment, ENPE) подчертава, че престъпленията с животни и растения от 
дивата природа са по-рядко регистрирани въпреки тяхната комплексност и 
обвързаност с организираната престъпност. 

Организирани престъпни групи и мрежи са все по-ангажирани с дивата 
природа, заради високите печалби, които могат да бъдат извлечени, и 
относително малкия риск за залавяне и осъждане. Цените на черния пазар за 
продукти от дивата природа – например хайвер от есетра – могат да донесат 
печалби, надхвърлящи тези от злато или хероин. По неофициални данни 
цената,  която се предлага на рибар за килограм черен хайвер, е приблизително 
400 EUR, което означава към 15 000 EUR или дори повече, ако бъде уловена 
голяма женска моруна. Крайната продажна цена за килограм хайвер може да 
достигне 10 000 EUR. 

Често криминалните канали са много сложни и разнообразни, директно 
свързани с други форми на сериозни престъпления като фалшификация, 
данъчни измами, пране на пари, корупция, насилие, принуда и дори 

5 CITES. 2020. Wildlife crime. Достъпен на: https://www.cites.org/prog/iccwc.php/Wildlife-Crime
6 Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора. Официален 
уебсайт: www.cites.org
7 European Parliament. 2016. EU trade policy and the wildlife trade. Достъпен на: https://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/STUD/2016/578025/EXPO_STU(2016)578025_EN.pdf
8 LIFE-ENPE. 2017. Environmental prosecution report: Tackling environmental crime in Europe. Достъпен на: 
https://www.environmentalprosecutors.eu/sites/default/files/document/Cap%20and%20Gap%20report_FINAL_
Print.pdf

тероризъм. Наблюдава се съсредоточаване не само върху една престъпна 
дейност, като например търговия с оръжия и наркотици, а многоканални 
операции, които се разрастват и включват престъпления срещу дивата природа. 
Затова е много вероятно разкриването на канали за трафика на диви животни 
да нанесе удар и по други незаконни дейности. Мрежите на организираната 
престъпност обикновено работят трансгранично, което би могло да включва 
улавяне на видовете в една държава, транспортирането им до друга държава 
(където тази дейност може да не е незаконна и да ги „изпере“) и последващо 
изнасяне към трета страна, за да бъдат пуснати на пазара. Такава практика 
прави почти невъзможно проследяването на престъпната дейност и разкриване 
на произхода на екземпляра, обект на незаконни действия. Малките рискове и 
високите печалби подклаждат престъпленията срещу дивата природа.

Снимка: Улов на есетри
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Редица доклади сочат, че причините за текущите престъпления срещу 
дивата природа са слабото законодателство, неефективното разследване на 
престъпленията, ниският брой осъдителни присъди и ниските стойности на 
административните глоби. Липсата на финансови, технически и човешки 
ресурси в правоприлагащите органи също обяснява неспособността за 
постигане на резултати при разкриването на престъпления срещу дивата 
природа. Такъв тип нерегламентирани дейности често се провеждат на големи 
територии, както сухоземни, така и по реките, и в морето. Бедността на селските 
общности е друг сериозен двигател, тъй като престъпниците успяват лесно 
да вербуват представители на тези групи и ги въвличат в тяхната незаконна 
дейност, извличайки високи печалби. Ефективното прилагане на закона,  
функционираща правна система и адекватни глоби са от ключово значение за 
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9 Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2001. International plan of action to prevent, deter 
and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing. Достъпен на: http://www.fao.org/3/a-y1224e.pdf
10 Публикуван в Официален вестник L280/27.10.2009 г.
11 Публикуван в Официален вестник L286/29.10.2008 г.

контрола и предотвратяването на престъпленията срещу дивата природа и за 
преобръщането на съотношението малък риск/високи печалби.

Друга основна заплаха за дивите животни, обитатели на водни басейни, е 
незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов, дефиниран в чл. 2, 
пара. 2)-5) от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 
година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и 
премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов по следния 
начин:

• „незаконен риболов“ означава риболовни дейности:

а) извършвани от местни или чуждестранни риболовни кораби във 
води под юрисдикцията на държава без разрешението на същата или в 
нарушение на приетите от нея закони и подзаконови актове;

б) извършвани от риболовни кораби, плаващи под знамето на държави, 
които участват в съответната регионална организация за управление 
на риболова, но действащи в нарушение на мерките за опазване и 
управление, приети от тази организация и задължителни за държавите, 
или в нарушение на съответните норми на приложимото международно 
право; или

в) извършвани от риболовни кораби в нарушение на националното 
законодателство или на международни задължения, включително 
поетите от сътрудничещи си държави пред съответната регионална 
организация за управление на риболова; 

• „недеклариран риболов“ означава риболовни дейности:

а) които не са декларирани или са декларирани невярно пред съответния 
национален орган в нарушение на национални закони и подзаконови 
актове; или

б) които са извършвани в района, попадащ в обхвата на компетентност 
на съответна регионална организация за управление на риболова и не са 
декларирани или са декларирани невярно в нарушение на процедурите за 
деклариране на тази организация;

• „нерегулиран риболов“ означава риболовни дейности:

а) извършвани в района, попадащ в обхвата на съответна регионална 
организация за управление на риболова, от риболовни кораби без 
националност, от риболовни кораби, плаващи под знамето на държава, 
неучастваща в организацията, или от структура, занимаваща се с 
риболов по начин, който е в противоречие или в нарушение на мерките за 
опазване и управление на тази организация; или

б) извършвани в райони или по отношение на рибни запаси, за които няма 
приложими мерки за опазване и управление, от риболовни кораби по 

Снимка: Представители на изпълнителна агенция за опазване на есетрите 
освобождават индивид, станал обект на незаконен улов.
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начин, противоречащ на отговорността на държавите за опазването 
на живите морски ресурси съгласно международното право“. 

Международната общност полага усилия да се бори с незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов чрез редица стратегии, законодателни 
актове и планове, като например Международния план за действие за 
предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран 
и нерегулиран риболов, одобрен от Съвета на Организацията по прехрана 
и земеделие (Food and Agriculture Organization,  FAO) през юни 2001 г.9  
Европейският съюз прие поредица от актове, най-скорошният от които е 
Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г.  за създаване 
на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване 
на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов10, за изменение на 
регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и 
за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/199911,  заедно с 
Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията от 22 октомври 2009 година 
за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 
1005/2008. Регламентите постановяват създаването на контролна система 
за инспекция на корабите, на вноса и износа на рибни продукти, така че 
продуктите, които излизат на пазара, да са удостоверени като законни от 
отговорните органи.
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2.2 ЕСЕТРИТЕ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ 
ДИВАТА ПРИРОДА            
Бракониерството и незаконната търговия с есетри и техния хайвер 
са част от престъпленията срещу дивата природа, особено актуални за 
района на Долен Дунав, където тези редки и ценни риби все още се срещат. 
Престъпленията срещу дивата природа в Европа и застрашеното оцеляване на 
есетрите, могат да бъдат сравнени със ситуацията на тигрите, слоновете или 
носорозите, но продължават да бъдат непознати. Затова са необходими спешни 
действия от всички въвлечени страни, за да се постигне ефективна борба с 
незаконния риболов.

Изглежда, че в Европа продължава тенденцията да не се отдава голямо 
значение на престъпленията срещу дивата природа, дори когато бракониер 
бъде заловен от органите на реда на местопрестъплението. Важно е да 
отбележим, че правоприлагащите институции в района на Долен Дунав 
продължават да имат оскъдни финансови средства – например горивото за 
лодки е в ограничени количества, докато бракониерите могат или да закупят 
висококачествено оборудване, или да подобрят наличното си оборудване, 
захранвани с пари от незаконната си дейност. В повечето случаи, нарушителят 
не стига до съд, тъй като прокуратурата невинаги е наясно с важността на 
видовете в екосистемата и приема, че няма съществени основания, да изиска 
по-нататъшно разследване. Щом производството бъде прекратено, цялото 
оборудване, използвано за извършване на престъплението, се връща на 
бракониера, така че той може да продължи своята дейност.

Снимка: Контейнери за есетров хайвер с различно изглеждащи CITES етикети - 
не всички са поставени спрямо наредбите на CITES
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За да се гарантира, че хайверът на пазара е от законен източник и е проследим, 
през 2000 г. бе въведена задължителната система за етикетиране по CITES. 
Етикетът съдържа код, който дава възможност на потребителите и органите 
на властта да проследяват произхода на хайвера. Най-големият недостатък 
на етикетите по CITES е липсата на стандартно оформление, което означава, 
че всеки производител може да прави свое оформление. Наред с трудностите 
в четенето и разбирането на кода CITES, различното оформление на етикета 
създава допълнителни затруднения за контролните агенции и подпомага 
престъпниците да „изперат“ незаконно придобития хайвер. За повече 
подробности за изискванията за етикетиране на хайвера, вижте Приложение I.

ОБОБЩЕНИЕ НА КРИМИНАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗАСЯГАЩИ ЕСЕТРИТЕ:
Есетрите могат да бъдат засегнати от различни криминални дейности по цялата 
верига – от мястото на улов на есетрата до транспортирането, преработването, 
продажбата и износа ù – например: 

1. Бракониерство / незаконен риболов:

•  Улавяне или убиване на защитените животински видове;

•  Използване на забранено риболовно оборудване;

•  Незаконно придобиване на разрешителни (напр. за улавяне на защитена 
есетра с научна цел или с цел развъждане)12; 

•  Деклариране на по-малко или погрешно деклариране на законен улов12;

•  Да не бъдат освободени обратно във водата есетрите, които са уловени с 
научни цели или за размножаване12; 

•  Да не бъдат освободени обратно във водата есетри, които са уловени като 
съпътстващ улов12; 

•  Да не се декларират есетрите, уловени като съпътстващ улов (ако 
законите го изискват)12.    

2. Притежанието на незаконно придобити есетри или на 
продукти от тях.

3. Транспортиране на незаконно придобити есетри или 
продукти от есетри.

4. Незаконна преработка:

•  Преработка на незаконно придобити есетри и продукти от есетри (месо, 
хайвер и т.н.); 

12 При отпадане на забраната за улов на есетрови видове и ако законите го изискват.
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•  Преработка без необходимата документация, която да удостоверява 
законен произход;

•  Експлоатация на производствени или преработвателни съоръжения без 
задължителни регистрации и лицензи13.  

5. Незаконен износ или реекспорт:

•  Износ без разрешителни по CITES;

•  Износ с подправени разрешителни по CITES или с декларации с невярно 
съдържание (например реалното количество да надвишава разрешеното 
количество);

•  Погрешно класифициране на продукти от есетри като продукти от 
видове, нерегистрирани по CITES;

•  Износ на хайвер от есетра без етикет по CITES или с етикет по CITES, 
който не отговаря на изискванията (например да не запечатва консервата 
или да е поставен така, че да не личи дали консервата е бил отваряна);

•  Предприятие, което изнася без разрешително по CITES.

6. Незаконен внос:

•  Внос без разрешителни по CITES или недеклариран внос;

•  Внос с подправени разрешителни по CITES или с декларации с невярно 
съдържание;

•  Внос на есетров хайвер без етикети по CITES или с етикети по CITES, 
които не следват изискванията.

7. Незаконна доставка и продажба:

•  Предлагане за продажба на незаконно придобити есетри или продукти от 
есетри;

•  Предлагане за продажба без необходимата документация, 
удостоверяваща законния произход;

•  Функционирането на аквакултурни съоръжения, които произвеждат 
есетров хайвер без удостоверение по CITES и други изисквани по закона 
лицензи (санитарни, данъчни);

•  Внасяне на незаконно придобити есетри или есетрови продукти в 
аквакултурни съоръжения;

•  Подправяне на документацията на незаконно придобити есетри или 
есетрови продукти;

•  За страни – членки на ЕС: търговия с хайвер от есетри без етикет по 
CITES или с етикет по CITES, който да не следва изискванията (например 
да не запечатва консервата или да не личи дали консервата е бил 
отваряна);

8. Увреждане на екосистеми.

13 Всички износители на хайвер и предприятия за преработка и (повторно) опаковане, включително 
операции по аквакултура, които произвеждат хайвер, трябва да бъдат лицензирани от управителните 
органи на страните членки на CITES, за да могат да обработват, (повторно) пакетират или изнасят 
хайвер.

2.3 СЪСТОЯНИЕТО НА ЕСЕТРИТЕ ПО РЕКА ДУНАВ   
       ДНЕС 
Риболовът на есетри има дълга история в района на река Дунав и в 
продължение на много векове е помагал на местните общности да процъфтяват. 
В България общият ежегоден улов е спаднал от 63.5 тона през 1940 г. до 25.3 
тона през 1995 – 2004 г. В Румъния – при делтата на Дунав като ключова 
риболовна зона – общият ежегоден улов е спаднал от приблизително 1 144 тона 
през 1949 г. до по-малко от 8 тона през 1995. В Сърбия има продължителна 
тенденция на спад в годишния улов на есетри на стопанския риболов от 55 
тона през 1969 г. до 21.5 тона през 1979 г., когато язовирът Железни врата 
I е построен. Пет години по-късно общият ежегоден улов спада до 72 тона. 
След 1989 г. отново има продължителна тенденция за спад на ежегодния 
улов на есетри, който продължава до 2003 г. (около 10 тона), малко след 
ратифицирането на CITES. Уловът на чига през 2003 г. спада до около 6 тона, 
а риболовът на този вид е бил позволен до 2019 г. в страната. Тенденцията на 
спадане в ежегодния улов продължава с някои случайни колебания. 

В района на Черно море всички държави са приели забрана на риболов на 
есетрови риби. През 1971 г. Турция забранява риболова на есетри в реките 
Къзълърмак, Йешилърмак и Сакария и ограничава размера на рибата, която е 
позволена за улов в другите реки на територията на страната. Следваща стъпка 
е предприета през 1979, когато държавата удължава забраната върху всички 
реки и видове, с единственото изключение, че все още е позволен уловът на 
моруна над 140 см. От 1997 г. забраната включва всички есетри, независимо 
от техния размер. Грузия забранява улова на есетри през 1967, докато Русия 
налага забрана в Азовско море за моруна през 1985 г., а от 2005 г. забраната е 
наложена върху всички видове, включително и на тези от Черно море. 
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През 2000г. Украйна включва четири вида есетри (A. nudiventris, A. ruthenus, A. 
sturio и H. huso) в Червения списък, което прави тяхното ловене от естествени 
местообитания забранено. През 2009 г. към списъка са добавени и A. stellatus и 
A. ruthenus.

В Сърбия забраната, която включва 5 вида (H. huso, A. gueldenstaedtii, A. 
nudiventris, A.  stellatus и A. sturio), е въведена през 2006 г. Разрешава да бъде 
ловена чига (A. ruthenus), ако е над 40 см. и не е в период на хвърляне на 
хайвер. От 1 януари 2019 г. забрана върху риболова е въведена и за чигата. 
Постоянната забрана на риболова за шестте вида дунавски есетри означава, че 
не само риболовът е забранен, но и търговията с дивите есетрови екземпляри. 

През 2008 г. България забранява риболова на есетри в Черно море, докато за 
Дунав забраната е въведена едва през 2011 г. за период от една година. През 
2012 г. забраната е удължена до 2016 г., а в последствие подновена за нови 5 
години (до 2021). 

През 2006 г. Румъния налага забрана върху риболова на есетри в Черно море 
и Дунав за всички видове за период от 10 години. През 2016 г. разпоредбата е 
удължена за още 5 години (до 2021 г.). Забраната включва не само риболова 
на есетри от естествени местообитания, но също така и продажбата им, както и 
продажбата на продукти, извлечени от тях.

Карта, показваща обхвата на проектните дейности
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Снимка: Есетров хайвер
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2.4 ТЪРГОВИЯ С ЕСЕТРИ И ПРОДУКТИ ОТ ЕСЕТРИ
Всички есетри и продукти от тях са обект на разпоредбите на CITES.

ХАЙВЕР
Хайверът са яйцеклетките на есетрите. Обикновено се взима от прясно убити 
женски есетри малко преди яйцата да узреят. Хайверът е един от най-ценните 
хранителни продукти от дивата природа. Неговата висока икономическа 
стойност е главната причина за тежкото състояние на есетрите не само в река 
Дунав, но и в цял свят. Най-често срещаните видове хайвер на пазара са от 
моруна (или белуга - от руски език; на много висока цена), осетра/осиетра 
(главно от руска есетра или от близката ù родственица персийска есетра; на 
висока цена) или севруга (от пъструга; по-ниска цена). 

За да бъде контролирана търговията и да бъдат защитени есетрите, всяка 
опаковка с хайвер от есетра трябва да носи етикет с ясно определен код, който 
дава възможност на властите да проследят произхода. Етикетът не може да се 
използва повторно и трябва или да запечатва консервата, или хайверът да бъде 
опакован по такъв начин, че да предоставя визуални доказателства за липсата 
на каквото и да било отваряне14. 

14 Повече информация относно законодателните изисквания по отношение на хайвера и неговата 
търговия може да бъде намерена в брошурата на WWF България по проект „ЖИВОТ за дунавските 
есетри“. Достъпна на: https://esetri.wwf.bg/wp-content/uploads/2019/02/BG-caviar-web_140119.pdf
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 ●  СМЕСВАНЕ НА ХАЙВЕР ОТ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ
Хайвер от различни видове есетри не може да се смесва в консерва, освен 
когато става дума за „пресован хайвер“. „Пресованият хайвер“ е гъста солена 
паста, състояща се от повредени есетрови яйца и може да бъде комбинация от 
различни видове есетри.

 ●  ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ХАЙВЕРИ
Яйца от други видове риба (панагора, сьомга, херинга и др.) или дори продукти, 
направени от други суровини, често се продават като „хайвер“. Тъй като 
въпросните продукти се извличат от видове, които не са описани в CITES, те не 
са обект на регулациите за търговията с продукти на дивата природа. Въпреки 
това хайверът заместител често се продава като извлечен от есетри, което е 
измама спрямо клиентите.

МЕСО ОТ ЕСЕТРИ
Месото от есетри се търси като деликатес и достига по-високи цени от повечето 
други видове риба. Докато хайверът се използва главно за износ от региона 
на Долен Дунав, месото се консумира предимно в самия регион. Месото на 
есетрите се продава прясно, пушено, замразено или изсушено, цяло или на 
части, на филета, консервирано, и др.

ДРУГИ ПРОДУКТИ
Други продукти от есетри, които могат да бъдат намерени на пазара, включват 
кожи и занаятчийски изделия, направени от есетрова кожа, лепило от 
плавателните мехури („рибен клей“), препарирани екземпляри, екстракти от 
хайвер за луксозни кремове за лице.

Търгува се също и с живи екземпляри, както за аквакултура (главно малки 
рибки и оплодени яйца), така и за украса (предимно чига).

2.5 ЕСЕТРОВАТА АКВАКУЛТУРА
Рибните стопанства за есетри са бързо развиващ се сектор в регионалната 
аквакултура. Когато функционира съгласно природозащитните принципи, 
тази индустрия може да бъде с благоприятно въздействие както за 
местното препитание, така и за дивите есетри. Рибните стопанства могат да 
представляват риск за дивите есетри в онези държави, където е разрешено 
определен брой есетри да бъдат взети от естественото им местообитание за 
изкуствено размножаване (обикновено това е позволено с изричното условие 
след това есетрите да бъдат върнати обратно в реката). Също така, „прането“ 
на незаконно придобити продукти – пускане на пазара на месо или хайвер от 
бракониерски улов на есетри, представени като продукт от рибно стопанство – 
е значителна заплаха, оказваща негативно влияние върху усилията за опазване 
на есетрите, както и върху законните производство и търговия.

Снимка: Рибно стопанство за отглеждане на есетри
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2.6 КОНСТАТАЦИИ ЗА НЕЗАКОННИ РИБОЛОВНИ  
       И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ  
       ДУНАВСКИТЕ ЕСЕТРИ 
Въпреки че риболовът на есетри е незаконен в целия Долен Дунав, 
бракониерството продължава. Такова е заключението от първото проучване 
на пазара на хайвера в България и Румъния на Световния фонд за дивата 
природа (World Wide Fund for Nature, WWF), проведено през 2012 г. В рамките 
на проучването незаконен хайвер от диви есетри е било възможно да се закупи 
в Румъния, както и е предлаган за продажба в България. В добавка към това, 
проучване на данните за периода 2000 - 2009 г. показва, че от Румъния и 
България не са били докладвани никакви случаи на незаконна търговия с 
хайвер, докато за същото време са налице 14 случая, докладвани от държави – 
членки на Европейския съюз (Австрия, Франция, Германия, Унгария, Италия и 
Холандия) на хайвер с румънски и български произход. 

Снимка: Чиги, изложени на пазара в Земун, Сърбия
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Ново, по-мащабно проучване както на есетровото месо, така и на хайвера, беше 
проведено от WWF в България, Румъния, Украйна и Сърбия през 2017 и 2018 г. 
Общо 112 проби бяха придобити от различни търговци на дребно - магазини, 
ресторанти, пазари, улични търговци, онлайн оферти, производители на 
аквакултури и т.н. Пробите бяха анализирани генетично (в Институт за 
изследване на зоопаркове и диви животни Лайбниц, Германия15) и за изотопни 
съотношения (в Agroisolab, Германия16) за определяне на:

•  вида или хибрида;

•  източника – от див улов или аквакултура;

•  географски район на произход. 

Много висок дял - една трета от всички проби, са категоризирани като такива с 
незаконен произход: 26 проби есетрово месо и хайвер са от незаконно уловена 
дива есетра, 9 проби хайвер са нарушили националното законодателство и 
CITES/ЕС разпоредбите за търговия с диви животински и растителни видове 
(незаконно внесени, неправилно етикетирани или без етикет). Освен това бяха 
открити 4 случая на измама на потребителите: 2 проби хайвер и 2 проби месо са 
продадени като такива от есетра, но всъщност са направени изкуствено или от 
отпадъчни продукти от есетра (хайвер) или от месото на друга риба.

15 Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research. Официален уебсайт: http://www.izw-berlin.de/welcome.html
16 Agroisolab GmbH. Официален уебсайт: www.agroisolab.de/e-index

ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ОКОЛНАТА СРЕДА – ЗАПЛАХА ЗА ХОРАТА И ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО НА ВИДОВЕТЕПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ОКОЛНАТА СРЕДА – ЗАПЛАХА ЗА ХОРАТА И ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО НА ВИДОВЕТЕ



2524 Опазване на есетровите риби | | Опазване на есетровите риби

15 Публикуван в Официален вестник L 328, 6.12.2008г.  

3. ЗАКОНОВА ЗАЩИТА НА ЕСЕТРИТЕ
Тъй като по-голямата част от престъпленията срещу дивата природа са 
трансгранични, изключително важно е да бъде установено сътрудничество 
между правителствата и да се осигури ефективност на законовата рамка за 
защита на изчезващи видове. Тази нужда е идентифицирана още през XVIII век, 
когато са подписани поредица от договори между различни държави с цел да се 
подсигури трансграничната защита на околната среда. Такъв е договорът между 
Италия и Австрия, подписан между 5 и 29 ноември 1875 г., засягащ защитата на 
полезни птици за земеделието през есента и зимата. По отношение на защитата 
на риболова, през XIX век са подписани поредица от международни договори, 
повечето от които се съсредоточават върху ограничаването на риболовните зони 
и по-малко от техните мерки предвиждат защита на самите видове.

Източниците на законодателството за опазване на околната среда включват 
международни договори, актове на международни организации, задължителни 
за държавите членки (като резолюция на Съвета за сигурност на Организацията 
на обединените нации (ООН) или регламенти и директиви на Европейския 
съюз), митнически разпоредби и съдебна практика, която има важна роля за 
тълкуването на правилата за защитата на околната среда.

Доскоро за търсене на отговорност за вреди, причинени на околната среда, се 
използваха основно гражданско-правни и административно-правни механизми 
(където обикновено правилото е, че отговорността е обективна, независима от 
въпроса за вината), които главно се съсредоточават върху предотвратяването на 
вредите, а не върху наказване на деянието. Все пак, поради тежестта на вредите, 
нанесени от човешките дейности и тяхното влияние върху екосистемите, 
естественият ход на властите е да защитят околната среда чрез наказателно-
правни законови механизми. Една стъпка в тази посока на международно ниво 
е направена със създаването на Конвенцията за опазване на околната среда чрез 
наказателно право (но тя никога не влиза в сила). В Европейския съюз един от 
главните законови актове, който урежда това разминаване между гражданска 
и наказателна защита е Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно защитата на околната среда 
чрез наказателно право17. И двата правни акта предвиждат да се санкционират 
деяния, извършени по непредпазливост, като е необходимо да се докаже 
директна връзка между нарушаването на закона и престъпната воля.

18 Обн. ДВ, бр.103 от 1990 г., изм., бр. 107 от 13 Декември 2013 г., в сила от 29 Ноември 2013 г.
19 Публикуван в Официален вестник, L75/19.3.2015 г.

МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 ●  КОНВЕНЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС 
ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ ОТ ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА (CITES) И 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97 НА СЪВЕТА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА 
НА ВИДОВЕТЕ ОТ ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА ЧРЕЗ РЕГУЛИРАНЕ 
НА ТЪРГОВИЯТА С ТЯХ

Подписана през 1973 г. във Вашингтон, CITES представлява международно 
споразумение между държавите, което цели да гарантира, че международната 
търговия с видове на флората и фауната не заплашва тяхното оцеляване 
в дивата природа. Конвенцията влиза в сила през 1975 г. и в този момент 
е подписана от 183 страни, като е ратифицирана от Република България с 
Решение на Великото народно събрание на 12.12.1990 г.18 Независимо че всички 
държави членки на Европейския съюз са страни по CITES, много дълго време 
Европейският съюз като юридическо лице не е страна по Конвенцията – това 
става факт едва през 2015 г. чрез Решение (ЕС) 2015/451 на Съвета от 6 март 
2015 г. относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за 
международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора 
(CITES)19.   

Според конвенцията всички страни трябва да назначат национални 
ръководни органи и научни органи, отговорни за прилагането ú. За България 
ръководен орган по CITES е Дирекция "Национална служба за защита на 
природата" към Министерството на околната среда и водите (отговорна за 
издаването на разрешителни и сертификати), докато научен орган по CITES 
за Acipenseriformes (есетрови) е Българската академия на науките  (отговаря за 
предоставянето на научна експертиза и становища). 

Конвенцията има три приложения, които включват всички видове на дивата 
фауна и флора, които биха могли да бъдат застрашени от нерегулирана 
търговия, като за видовете от трите приложения се прилага различна степен на 
правна защита.

ЗАКОНОВА ЗАЩИТА НА ЕСЕТРИТЕ
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Приложение I изброява „всички застрашени от изчезване видове, които са 
или биха могли да станат обект на търговия. Търговията с екземпляри от 
тези видове трябва да бъде обект на особено строго регламентиране с цел 
да не се поставя в по-нататъшна опасност оцеляването им и трябва да бъде 
разрешавана само при изключителни обстоятелства“. 

Износът на видовете от Приложение I изисква представянето както на 
разрешително за износ, така и на разрешително за внос. Разрешителното за 
износ се издава, само ако определени условия бъдат изпълнени - научният 
орган в държавата износител следва да удостовери, че износът няма да навреди 
на оцеляването на видовете; ръководният орган на държавата трябва да 
удостовери, че екземплярът не е придобит незаконно, да одобри условията 
на транспорта и да удостовери, че е издадено разрешително за внос. Вносът 
на екземпляри също е свързан с определени условия - научният орган на 
държавата вносител трябва да удостовери, че няма опасност за оцеляването на 
вида; че са удовлетворени от условията на съхраняване и грижи; ръководният 
орган на държавата вносител удостоверява, че екземплярът няма да се използва 
предимно за търговски цели. 

Вторичният износ изисква сертификат за реекспорт, който може да бъде 
издаден, ако се покрият следните критерии: ръководният орган на държавата 
вторичен-износител удостоверяват, че екземплярът е внесен според правилата, 
определени от Конвенцията CITES, че ще бъде транспортиран без вреди, а също 
и че е налично разрешително за внос. 

Приложение II включва:

„(а) всички видове, които, макар в момента да не са непременно застрашени от 
изчезване, биха могли да станат такива, освен ако търговията с екземпляри 
от такива видове не е обект на строго регламентиране с цел да се избегне 
използване, което е несъвместимо с оцеляването им; и

(б) някои видове, които трябва да станат обект на регламентиране, за да 
стане ефективен контролът върху търговията с екземпляри от видове, 
споменати в Приложение II в изпълнение на буква "а". “

За износ на екземпляри описани в Приложение II важат същите правила както 
за онези, описани в Приложение I, с изключение на разрешителното за внос. 
Вносът изисква представянето на разрешително за износ или сертификат за 
реекспорт, който може да бъде издаден, ако екземплярът е бил внесен законно 
и ръководният орган на държавата реекспортьор одобрява условията на 
подготовка и транспорт. 

Приложение III включва „всички видове, които дадена страна в рамките на 
своята юрисдикция е определила, че са обект на регламентиране, с цел да се 
предотврати или ограничи тяхното използване, както и че са нуждаещи се от 
сътрудничеството на други страни при контрола на търговията.20 “ 

Износът на екземпляри, описани в Приложение III, се разрешава въз основа 
на разрешителното за износ, което може да бъде придобито, ако ръководният 
орган удостовери, че екземплярът е бил законно придобит и транспортирането 
няма да му навреди. Вносът се разрешава въз основа на сертификата за внос 
и разрешително за износ. Сертификатът за реекспорт се издава, ако всички 
изисквания на Конвенцията са изпълнени. 

От 25-те вида есетри и 2-та вида веслоноси, които съществуват, късомуцунестата 
есетра (Acipenser brevirostrum) и атлантическата есетра (Acipenser sturio) са 
включени в Приложение I, докато останалите 25 са включени в Приложение II. 

Независимо, че Конвенцията е ратифицирана в много държави, запасите от 
есетри продължават да намаляват драстично. Например, в украинската част на 
дунавската делта, според приблизителните експертни изчисления, запасите на 
есетри са намалели от 5 000 тона през 90-те години на миналия век до 30 тона 
в днешно време. С други думи, запасите в тази част на региона са намалели 100 
пъти за 25 години. По време на XII-тата конференция на страните по CITES 
в Сантяго (Чили) е приета Резолюция 12.7 (Rev. CoP17) относно опазването и 
търговията с есетри и веслоноси21. Документът препоръчва серия от законови, 
административни, оперативни (контролни) и координационни мерки, 
включително изземане на лично имущество, за да се гарантира постигане на 
резултати при опазването на есетрите. Част от мерките на Конвенцията касаят 
хайвера, етикетирането му, регистрация на есетровите съоръжения, прилагане 
на износни квоти, установени от Конвенцията (с ефективно приложение от 
1 март на съответната година). На оперативно и координационно ниво се 
препоръчва прилагането на по-бдителен подход в областта на търгуването с 
хайвер и есетри, както и установяване на сътрудничество между съответните 
власти. На национално ниво в България препоръките на Резолюция 12.7 (Rev. 
CoP17) са въведени с чл. 97 от Закона за биологичното разнообразие22. 

Поради факта, че в Европейския съюз има единен пазар и няма систематичен 
контрол на вътрешните граници, изискванията на CITES трябва да бъдат 
прилагани еднакво във всички страни членки, което не може да бъде 

20 Член II  от Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, - 
ДВ, бр.103 от 1990 г. В сила за Република България от 16 Април 1991 г. Обн., ДВ, бр.6 от 21 Януари 1992 г.
21 CITES: Resolution Conf. 12.7 (Rev. CoP17). 2002. Conservation of and trade in sturgeons and paddlefish. 
Достъпна на: https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-07-R17.pdf
22 Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г.

ЗАКОНОВА ЗАЩИТА НА ЕСЕТРИТЕЗАКОНОВА ЗАЩИТА НА ЕСЕТРИТЕ



2928 Опазване на есетровите риби | | Опазване на есетровите риби

постигнато само чрез разпоредбите на CITES. Този проблем е преодолян чрез 
приемането на няколко регламента:

•  Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно 
защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на 
търговията с тях23, където се определят принципите, посочени в 
Конвенцията, както и основните изисквания за търговията;

•  Регламент (EО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за 
установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 
338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора 
чрез регулиране на търговията с тях, където се определят приложимите 
процедурите24;

•  Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 
август 2012 г. за определяне на правила във връзка с формата на 
разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени 
в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете 
от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията, който определя 
правилата, засягащи разрешителните и сертификатите по CITES, 
използвани за внос, износ и реекспорт на екземпляри25.  

Разпоредбите на Европейския съюз за дивата природа не само прилагат 
изискванията на CITES и по-голямата част от резолюциите на CITES, а 
всъщност надхвърлят изискванията на Конвенцията в някои отношения. 
Регламент (EO) № 338/97 има Приложения (А-D), които съдържат видове 
извън изброените в приложенията на CITES. Видовете есетра Acipenser 
brevirostrum и Acipenser sturio са включени в Приложение А на Европейския 
регламент (което до голяма степен отговаря на Приложение I по CITES), а 
останалата част от видовете есетри са включени в Приложение B (което до 
голяма степен отговаря на Приложение II по CITES). Освен Приложение C 
(което до голяма степен отговаря на Приложение III), регламентът съдържа 
Приложение D, което включва някои видове от Приложение III по CITES, за 
които Европейският съюз e изразил съмнение, както и допълнителни видове 
извън CITES. 

Между CITES и Регламент (EO) № 338/97 има различни изисквания за 
вноса на екземпляри. За видовете, описани в Приложения А и B, в ЕС не 
е необходимо решение за ограничаване на вноса, което да се издава от 

23 Публикуван в Официален вестник L61/3.3.1997 г., с по-нататъшни изменения.
24 Публикуван в Официален вестник L166/19.06.2006 г., с по-нататъшни изменения.
25 Публикуван в Официален вестник L242/7.9.2012 г., с по-нататъшни изменения.

Комисията. Ръководните органи на страните членки трябва да удостоверят, 
че екземплярите няма да бъдат използвани с търговска цел. Научните органи 
трябва да удостоверят, че вносът няма да навреди на дивите популации и че 
е необходим за научни цели, насочени към опазване на видовете. В техните 
компетенции е и да потвърдят формално, когато екземплярите се използват 
за развъждане, и че мястото, където се съхраняват, е подходящо оборудвано 
за приютяването на екземпляри. Заявителят, от своя страна, е задължен да 
докаже, че екземплярите са придобити законно26. В рамките на вътрешния 
пазар на Европейския съюз за видове от Приложение А е забранено да бъдат 
купувани, продавани и излагани на показ с търговска цел.

26 Допълнителна информация е  налична в документа „The Differences between EU and CITES Provisions 
in a Nutshell“. Достъпен на: https://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/differences_b_eu_and_cites.pdf
27 Ратифицирана от Великото народно събрание с решение, прието на 25.01.1991 г., обн. ДВ, бр. 13 от 
1991 г., в сила за Република България от 01.05.1991 г и издадена от Министерството на околната среда, 
обн. ДВ. бр.23 от 10 Март 1995 г.

 ● КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВАТА ЕВРОПЕЙСКА ФЛОРА 
И ФАУНА И ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ (БЕРНСКА 
КОНВЕНЦИЯ)

Приета под патронажа на Съвета на Европа, Конвенцията за опазване на дивата 
европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция)27 
е отворена за присъединяване не само за държавите членки на ЕС, но и за 
страни от Северна Африка, за да се осигури най-високото ниво на защита на 
застрашените видове. 

Целта на конвенцията е да гарантира опазването на видовете от флората 
и фауната (включително застрашени и уязвими видове) и природните 
местообитания - особено на видовете и местообитанията, изискващи 
международно сътрудничество, и да насърчава такова сътрудничество.

Бернската конвенция има четири приложения, редовно актуализирани от 
Постоянния комитет, в които се посочват различни видове юридическа защита: 
Приложение I засяга защитените видове от флората, Приложение II - строго 
защитените видове от фауната, Приложение III - защитени видове от фауната 
и Приложение IV засяга забранените средства и методи на убиване, залавяне 
и други форми на експлоатация. От осемте вида европейски есетри, само пет 
са обхванати от приложенията към конвенцията. Приложение II включва  
адриатическа есетра (Acipenser naccarii), атлантическа есетра (Acipenser sturio) 
и средиземноморската популация на моруната (Huso huso). Приложение III 
понастоящем изброява чига (Acipenser ruthenus), пъструга (Acipenser stellatus) и 
моруна (Huso huso), като последните три са от значение за Дунав и Черно море.
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Страните са длъжни да предприемат всички необходими законодателни и 
административни мерки за защита на местообитанията на дивата флора 
и фауна, особено на тези, посочени в Приложения I и II, както и мерки за 
опазване на застрашените природни местообитания. За видовете, посочени 
в Приложения II и III, страните трябва да предприемат мерки за опазване 
на районите, важни за мигриращите видове – райони, разположени по 
миграционните пътища, като например местообитания за зимуване, хранене, 
размножаване или отрастване. Това трябва да се осъществи в координация със 
съседните страни, ако районите са трансгранични.

По отношение на опазването на видовете, всички държави трябва да забранят в 
съответствие с разпоредбите на член 6 за видовете, посочени в Приложение II, 
следните дейности:

• всички форми на умишлено залавяне, задържане и убиване;

• умишленото повреждане или унищожаване на места за размножаване 
или почивка;

• умишленото обезпокояване на дивата фауна, особено през периода на 
размножаване, отглеждане на малките и зимуване, доколкото това 
обезпокояване има значение, предвид целите на тази конвенция;

• умишленото унищожаване или вземане на яйца от дивите животни или 
задържането на тези яйца, дори ако те са празни;

• притежаването или вътрешната търговия с тези животни, живи или 
мъртви, включително препарирани животни и лесно разпознаваема 
част или произведен продукт от тях, когато това допринася за 
ефективното действие на този член.

За видовете, посочени в Приложение III, страните регулират експлоатацията 
им, за да предпазят популациите от опасност. Те следва да предприемат всички 
необходими правни и административни мерки, които могат да включват:

• установяване на сезони на забранен улов и/или други мерки, регулиращи 
използването;

• временна или местна забрана на използването, ако това е необходимо, с 
цел възстановяване на популацията до задоволителни равнища;

• регламентиране, ако това е необходимо, на продажбата, залавянето 
за продажба, транспортирането за продажба или предлагането за 
продажба на живи или мъртви диви животни28.

28 Член 7 от Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания.

За видовете, споменати в приложения II и III, е забранено използването 
на всички произволни средства, които биха довели в някои райони до 
изчезването или сериозното нарушаване на популациите на даден вид и 
особено експлозиви, огнестрелни оръжия, отрови и др. анестетици, обгазяване, 
електричество, изкуствени източници на светлина. Използването на някое 
от тези средства може да бъде разрешено само ако няма друго задоволително 
решение, ако това няма да бъде в ущърб на оцеляването на популацията и в 
следните ситуации:

• в интерес на защитата на флората и фауната;

• за предотвратяване на сериозни щети по културите, добитъка, горите, 
риболовните райони, водите и други форми на собственост;

• в интерес на общественото здраве и безопасност, безопасността на 
въздухоплаването или други приоритетни обществени интереси;

• за целите на изследването и образованието, на презаселването, 
на повторното въвеждане на съответни видове и за нуждите на 
отглеждането им;

• за разрешаване при строго контролирани условия, селективно и 
в ограничен мащаб залавянето, задържането или друго разумно 
използване на определени диви животни или растения в малки 
количества29.

Освен това страните трябва да предприемат мерки да насърчат повторното 
въвеждане на местни видове, когато това ще допринесе за опазването на 
застрашените видове и да контролират строго въвеждането на неместни видове.

В рамките на Конвенцията е създаден Постоянен комитет, състоящ се от 
представители на договарящите се страни, включително от Европейския съюз, 
който се събира на всеки 1-2 години, както и по искане на договарящите се 
страни. Постоянният комитет осигурява прилагането на Конвенцията, като 
основно преразглежда разпоредбите, приложенията и допълненията към нея, 
разглежда всички необходими изменения, препоръчва приемането на мерки 
за по-добра защита на видовете и местообитанията, разглежда ефективността 
на Конвенцията и т.н. По време на 38-ото заседание на Постоянния комитет 
от 2018 г. всички договарящи страни се споразумяват да приемат и прилагат 
„Общоевропейски план за действие за есетрови риби“30, обхващащ всички 
осем вида европейски есетри (7 от тях са включени в Червения списък на 

29 Член 9 (1) на Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания.
30 Pan-European Action Plan for Sturgeons. 2018. Достъпен на:  
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/action_plans/pdf/Sturgeon%20action%20plan.pdf
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Международния съюз за защита на природата и природните ресурси като 
критично застрашени, а 1 като уязвим)31. Освен местните видове от България, 
е включена и адриатическа есетра (Acipenser naccarii), и атлантическа есетра 
(Acipenser oxyrinchus). Разработен от Световното общество за опазване на 
есетрите (World Sturgeon Conservation Society, WSCS) и WWF с участието на 
повече от 40 международни експерта, планът е инструмент за защита, който се 
стреми да „възстанови съществуващите популации на есетрови риби до статут 
на „незастрашен вид“ (според IUCN) или „благоприятен“ (според Директива 
за местообитанията)32 и да „възстанови самоподдържащи се есетрови 
популации, както и местообитанията за жизнения им цикъл в историческия 
им обхват до степен, която осигурява оцеляване на видовете и наличност 
на субпопулациите, където е възможно“. Това може да бъде постигнато чрез 
поредица от мерки, насочени към защита на запазените диви популации; 
подпомагане на популациите чрез ex-situ програми за развъждане и пускане на 
свобода; осигуряване, защита и възстановяване на местообитания; осигуряване 
и улесняване на миграцията; мониторинг; премахване на незаконната 
търговия.

 ● КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МИГРИРАЩИТЕ ВИДОВЕ ДИВИ 
ЖИВОТНИ (БОНСКА КОНВЕНЦИЯ)

Приета под егидата на Програмата за околна среда на ООН през 1979 г., 
Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни33, цели 
да осигури защита на мигриращите видове, особено на онези, които са в 
неблагоприятно състояние, като предприеме необходимите мерки поотделно 
или в сътрудничество, за да се гарантира опазването на видовете и тяхното 
местообитание. Конвенцията насърчава сътрудничеството и подкрепата при 
изследване на мигриращите видове, осигуряването на незабавна защита 
на видовете, изброени в Приложение I (където са изброени застрашените 
видове) и насърчава сключването на споразумения за опазване и управление 
на видовете, включени в Приложение II (където са изброени видове с 
неблагоприятен природозащитен статус). Споразуменията трябва да осигурят 
възстановяване на благоприятния природозащитен статус или да го запазят. Те 
трябва да обхващат всички съответни държави, където видовете съществуват, 
дори ако те не са част от Бонската конвенция.

31 Червеният списък на Международния съюз за защита на природата. Достъпен на:  
https://www.iucnredlist.org/
32 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 Май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна. Публикувана в Официален вестник L206/22.7.1992 г., с по-нататъшни изменения
33 Ратифицирана от Народното събрание на 23 Юли 1999 г. - ДВ, бр.69 от 3 Август 1999 г. Издадена от 
Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ, бр.16 от 25 Февруари 2000 г., в сила от 1 Ноември 
1999 г. Достъпна на: http://awsassets.panda.org/downloads/5_1999_convention_migratory_species_int.pdf
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Снимка: Идентифициране и наблюдение на отличителните белези на 
есетрови видове

Ако през 1979 г. единственият вид есетра, обхванат в Приложение II към 
Конвенцията, е Acipenser fulvescens, то през 1999 г. всички видове европейски 
есетри са включени в Приложение II, обхващащо всички видове, местни 
за нашия регион. Поради критичния статус на Acipenser sturio (последното 
документирано улавяне в Дунав е през 1950 г. и включването му като критично 
застрашен), видът е преместен в Приложение I през 2005 г., което означава, 
че държавите в региона трябва да забранят залавянето на животните с четири 
изключения, споменати от Конвенцията в член III, параграф 5 за видовете, 
посочени в Приложение I:

• уловът е за научни цели;

• уловът е с цел нарастване на размножаването или възможността за 
оцеляване на засегнатия вид;

• уловът е за нуждите на хора, ползващи съответния вид за традиционно 
препитание; или

• когато извънредни обстоятелства налагат това.
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34 Convention on Migratory Species. 2011. UNEP/CMS/Resolution 10.12. Достъпен на:  
https://www.cms.int/sites/default/files/document/10_12_freshwater_fish_e_0_0.pdf
35 Публикувана в Официален вестник L206/22.07.1992 г., с по-нататъшни изменения.

Освен това, Резолюция 10.12 от конференция по Конвенцията за опазване 
на мигриращите видове диви животни, изисква от засегнатите страни да 
предприемат необходимите мерки за защита на мигриращите сладководни 
видове риба (срещу фрагментиране и унищожаване на местообитанията, 
прекомерния риболов, замърсяване, съпътстващ улов, миграционни бариери), 
както и да подобрят мониторинга на тези видове34.  

От институционална гледна точка Бонската конвенция включва: Конференция 
на страните (128 държави членки), която приема решения и която се събира на 
всеки 3 години, Секретариат и Научен съвет, който осигурява консултации по 
научните проблеми.

 ● ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ЕСТЕСТВЕНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И 
ФАУНА (ДИРЕКТИВА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА)

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазването на 
естествените местообитания на дивата фауна и флора35 е сред задължителните 
за държавите членки правни актове на ЕС и е приета по време на Четвъртата 
програма за действие в областта на околната среда (1978-1992 г.). Директивата 
трябва да „допринесе за осигуряване биологичното разнообразие чрез 
запазване на естествените местообитания, както и на дивата фауна и флора 
върху европейската територия на държавите членки“ (член 2), а мерките, 
предприети от държавите членки, имат за цел да запазят или възстановят 
благоприятното състояние на естествените местообитания и видовете 
диви животни и растения от интерес за Общността, като се вземат предвид 
икономическите, социалните и културните изисквания и регионалните и 
местните особености.

Мерките за опазване и защита са диференцирани в съответствие с 
приложенията, в които са изброени видовете - Приложение II включва видове 
от интерес за Общността, чието опазване изисква определянето на специални 
природозащитни зони (места по Натура 2000), Приложение IV - видове от 
интерес за Общността, които се нуждаят от строга защита (режимът на защита 
трябва да се прилага, дори ако видовете са извън определените по Натура 
2000 територии), Приложение V - видове, чието залавяне в дивата природа и 
експлоатация може да бъдат обект на мерки за управление.

36 Article 17 web tool. Достъпен на: https://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/summary/?perio
d=3&group=Fish&subject=Acipenser+oxyrinchus&region.

Директивата създава цялостна мрежа от специални защитни зони - 
Натура 2000.  Мрежата се състои от територии, обхващащи естествените 
местообитания от Приложение I, както и местообитанията на видовете, 
посочени в Приложение II. При определянето на защитните зони 
държавите членки прилагат критериите от Приложение III за избор на 
области, отговарящи на условията за обявяване за специални защитени зони. 
Приложение VI съдържа забранените методи и средства за залавяне и 
убиване и начините за транспортиране.

Видовете, изброени в приложенията към директивата, са защитени по 
различни начини – за видове, изброени в Приложение II (A. sturio и A. 
naccarii, включени като приоритетни видове), основните зони на тяхното 
местообитание са обозначени като територии от значение за Общността и са 
включени в мрежата Натура 2000. Тези територии трябва да бъдат управлявани 
в съответствие с екологичните нужди на вида. За атлантическата есетра 
(A. sturio) досега са обявени единадесет зони, а шест други са в процес на 
одобрение, което включва някои от териториите по Натура 2000.

За видовете, изброени в Приложение IV, трябва да бъде прилаган строг режим 
на защита в целия им природен ареал в ЕС, както в рамките на Натура 2000, 
така и извън. (A. sturio и A. naccarii също са включени тук).

За видовете, изброени в Приложение V, държавите членки трябва да 
гарантират, че експлоатацията и улавянето на видовете в природата е 
съвместимо с поддържането им в благоприятен природозащитен статус (всички 
други видове есетри в Европа са включени тук).

Член 6 е основната разпоредба на Директивата за местообитанията, насочена 
към мерките за опазване на видовете. Предвижда се държавите членки 
да вземат подходящи мерки за предотвратяване в специалните защитени 
територии на влошаването на състоянието на естествените местообитания 
на видовете, както и обезпокояване на видовете, за които са определени 
териториите, доколкото това обезпокояване може да има значително 
въздействие с оглед на целите на Директивата. Съгласно член 17 на 
Директивата за местообитанията държавите членки са длъжни да наблюдават 
състоянието на опазваните типове местообитания и видове и да докладват за 
своите констатации, както и за компенсаторните мерки и мерките за дерогация, 
които може да са приложили спрямо строгите мерки за защита. Държавите 
докладват пред Комисията на всеки шест години. Базата данни за отчитане е 
достъпна онлайн36. 
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37 Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г.
38 Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998 г., посл. изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г. 
39 Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите, обн. ДВ. 
бр.73 от 19 Август 2003 г.
40 Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите, обн. ДВ, 
бр.4 от 16 Януари 2004 г.

В новите обяснителни бележки и насоки за периода 2013–2018 г. също се 
посочва, че заради липсата на познания за морските етапи от жизнения цикъл 
на повечето анадромни риби (риби, мигриращи от морски към сладководни 
местообитания) и защото същите популации се срещат в морски райони и реки 
(т.е. състоянието в съседни биогеографски и морски региони е тясно свързано), 
състоянието на анадромните риби трябва да се оценява само в сухоземните 
биогеографски райони. Като единствено изключение от правилото се 
споменават четири вида есетри: A. sturio, A. stellatus, A. gueldenstaedtii и H. huso.

На национално ниво в България директивата е въведена със Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР)37, Закона за защитените територии38 и 
няколко подзаконови нормативни акта, включително Наредба № 5 от 1.08.2003 
г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни 
и животински видове39 и 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 № 540.  

Съгласно чл. 37. от ЗБР за защитени на територията на цялата страна се 
обявяват дивите животински и растителни видове, посочени в Приложение № 
3 към закона. Съгласно чл. 35а от ЗБР опазването на местообитания на видовете 
от Приложение № 3 се извършва чрез защитени територии, обявени по реда 
на Закона за защитените територии. В Приложение №3 към ЗБР са включени 
видовете шип (A. nudiventris) и атлантическа есетра (A. sturio). 

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗБР под режим на опазване и регулирано ползване 
от природата се поставят видовете диви животни и растения, посочени в 
Приложение № 4 към закона. В Приложение №4 към ЗБР са посочени 
следните видове от сем. Есетрови: руска есетра (Acipenser guеldenstaedtii), чига 
(Acipenser ruthenus), пъструга (Acipenser stellatus) и моруна (Huso huso).
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Снимка: Реките са богати на биоразнообразие

 ● МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ЧРЕЗ НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО
Въпреки приемането през XVIII и XIX век на редица правни актове, свързани 
с опазването на околната среда, дълги години законодателството за опазване 
на околната среда не се разглежда като самостоятелен клон на правото. 
Ситуацията започва да се променя през последните години с настъпването 
на природни катастрофи, климатичните промени, постепенното изчерпване 
на природните ресурси, изчезването на някои видове, довеждането на 
други до ръба на изчезване и пр. Международната общност предприема 
мерки за защита на околната среда чрез различни механизми, в това 
число конвенции, директиви и др., но мерките продължават да бъдат  
административноправни, предимно насочени към възстановяване на 
екологично равновесие и по-малко фокусирани върху санкциониране на 
извършителите. Постепенно законодателството за опазване на околната 
среда се сдобива и с наказателноправна част. Някои държави започнаха да 
предприемат национални мерки в това отношение, променяйки или приемайки 
правни норми и през 1998 г. в Страсбург 12 държави подписат „Конвенцията за 
опазване на околната среда чрез наказателно право“ (Румъния подписва през 
1999 г., а Украйна през 2006 г.). Конвенцията обаче е ратифицирана единствено 
от Естония, поради което не влиза в сила, тъй като са необходими най-малко 
три ратификации.
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41 Публикувана в Официален вестник, L328/28, 6.12.2008 г.
42 ЗИД на НК - обн. ДВ, бр.33 от 2011 г., в сила от 27 Май 2011 г.
43 Обн. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020 г. 
44 Обн. ДВ. бр.92 от 28 Ноември 1969 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020 г.
45 Обн. ДВ, бр.22 от 15 Март 1996 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ. 
бр.19 от 2 Март 1999 г.

Десет години по-късно, ЕС приема Директива 2008/99/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно защитата на 
околната среда чрез наказателно право41, която развива допълнителни 
разпоредби на база на заложените мерки от „Конвенцията за опазване на 
околната среда чрез наказателно право“ и установява „мерки, свързани с 
наказателното право, с цел по-ефективна защита на околната среда“. 
Директивата задължава държавите членки да включат в своето национално 
законодателство ефективни, пропорционални и възпиращи наказателноправни 
санкции, свързани с опазването на околната среда, като гарантират, че те 
санкционират също подбудителство, помагачество  и съучастничество в 
умишлени деяния. Освен санкциите, прилагани спрямо изхвърлянето на 
материали във водите, които биха могли да нанесат значителни щети върху 
качеството на водата и/или водната фауна, директивата инкриминира 
убиването, унищожаването, притежанието или придобиването на екземпляри 
от защитени видове от дивата флора или фауна, търговията с такива 
екземпляри и всяко унищожаване на местообитания в защитена територия 
за видовете, защитени от CITES и последващия Регламент на ЕС 338/97 за 
опазване на видове от дивата фауна и флора. Това включва есетрите. Директива 
2008/99/ЕО е транспонирана в българското законодателство чрез изменения 
и допълнения42 в Наказателния кодекс43 и Закона за административните 
нарушения и наказания44.

 ● КОНВЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Поради индустриализацията, интензивното земеделие и замърсяването, над 
60% от видовете са застрашени и това изисква спешно предприемане на мерки 
за опазване на генетичното биоразнообразие. Отворена за подписване в Рио де 
Жанейро на 5 юни 1992 г. по време на конференцията на Обединените нации за 
околна среда и развитие, Конвенцията за биологично разнообразие посочва в 
член 1 следните три цели: опазване на биологичното разнообразие, устойчивото 
му използване и споделяне на ползите, произтичащи от експлоатация му. 
Конвенцията е ратифицирана в България със закон, приет от 37-о Народно 
събрание на 29.02.1996 г. и е в сила за Република България от 16.07.1996 г.45 

Според конвенцията всяка страна има отговорността да разработи и адаптира 
своите стратегии, планове и политики, за да гарантира устойчивото използване 

46 Обн., ДВ, бр.56 от 13 Юли 1991 г., в сила от 13.07.1991 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 
2015 г.
47 Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г.

на биологичното разнообразие. Във връзка с мерките за опазване на есетрите, 
от държавите се изисква да предприемат мерки за опазване „in situ“, като 
например определяне на защитени територии (на национално ниво, а не на 
европейско ниво, както изисква Директивата за местообитанията), което се 
свежда до предприемането на административни, законодателни и оперативни 
мерки за опазване на видовете. Мерките „in situ“ се допълват от мерките „ex 
situ“, което означава, че държавите членки могат да създадат съоръжения за 
възстановяване и рехабилитация на застрашени видове и тяхното повторно 
въвеждане в естествени местообитания при подходящи условия.

Въпреки че Конвенцията за биологичното разнообразие е много обща, тя се 
стреми да преодолее националните ограничения на мерките и експлоатацията 
на дивата природа, като насърчава международното сътрудничество за 
опазване на биологичното разнообразие за бъдещите поколения. Няма 
международен правен акт, който да е строго фокусиран върху опазването на 
есетрите, но ако всички заинтересовани страни поемат отговорност - от лицата, 
вземащи решения за прилагането на законовите разпоредби и финансирането, 
до правоприлагащите органи, обединени с гражданското обществото и 
неправителствения сектор, то състоянието на дунавските есетри може да бъде 
значително подобрено.

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Конституцията на Република България46 в чл. 15 постановява, че „Република 
България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, 
поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване 
на природните богатства и ресурсите на страната.“ В подкрепа на 
горепосочената извадка от Конституцията, Законът за опазване на околната 
среда (ЗООС)47 урежда обществените отношения, свързани с „опазването 
на околната среда за сегашните и бъдещите поколения“ (чл. 1, т. 1 ЗООС) и 
„съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната 
биогеографска характеристика на страната“ (чл. 1, т. 2 ЗООС). Принципът 
за разумно използване на природните богатства е доразвит в Закона за 
биологичното разнообразие както следва: „Биологичното разнообразие е 
неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет 
и задължение за държавните и общинските органи и гражданите.“ (чл. 
1, ал. 3 ЗБР)48. Разпоредбата на чл.1, ал. 3 ЗБР не въвежда задължения 
само за държавата, но и за физическите и юридическите лица, които имат 
задължението да опазват околната среда. 
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По отношение конкретно на защитата на есетровите риби са в сила редица 
нормативни актове, които установяват нормативната уредба, както от гледна 
точка на мерките за управление и опазване, така и с оглед на приложимите 
санкции при извършването на правонарушения. По-долу са посочени 
основните закони и подзаконови нормативни актове в тази област.

 ● ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 
За да осигури опазването на биологичното разнообразие, Законът за 
биологичното разнообразие „урежда отношенията между държавата, 
общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото 
ползване на биологичното разнообразие в Република България“ (чл. 1, ал. 1 
ЗБР). Както вече беше посочено по-горе, ЗБР предвижда различни режими на 
защита за различните видове есетрови риби. Описаните за България есетрови 
видове попадат под различна юрисдикция на ЗБР. Шипът и атлантическа 
есетра, които на практика са изчезнали, са включени в Приложение 3 и 
съответно чл. 37 ги обявява за „защитени”. За тези два вида са предвидени 
следните специфични забрани (чл. 38 ЗБР):

• 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.

Лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв 
екземпляр, без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от 
Приложение 3, е длъжно да уведоми за това най-близкия регионален орган 
на Министерството на околната среда и водите или Изпълнителната агенция по 
горите в срок до три дни (чл. 39, ал. 1 ЗБР). 

48 Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г.

Другите 4 вида есетрови – пъструга, моруна, руска есетра и чига, са включени 
в Приложение 4 към закона и за тях се предвижда режим на опазване и 
регулирано ползване (чл. 41, ал. 1 ЗБР). В зависимост от състоянието на 
популациите и биологичните изисквания на отделните видове, режимите и 
условията за ползването им обхващат (чл. 41, ал. 2 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.

Режимите и условията по чл. 41, ал. 2, отнасящи се за риби, водни животни 
и ловни видове от Приложение 4, се въвеждат със съвместни заповеди на 
министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и 
водите, които се обнародват в "Държавен вестник" (чл. 42, ал. 1 ЗБР). На това 
правно основание е издадена съвместна заповед по отношение на есетровите 
риби със следното съдържание: 

Заповед № РД-9/07.01.2016 и № РД09-42/26.01.2016 г. на Министъра за 
околната среда и водите и Министъра на земеделието и храните.

„На основание чл. 42, ал. 1 и във връзка с чл.41, ал. 2 от ЗБР и необходимост от 
опазване на популациите на есетровите риби:

1. Забранява се извършването на риболов в българската акватория на р. 
Дунав и Черно море, на следните видове есетрови риби: руска есетра 
(Acipenser gueldenstaedtii), чига (Acipenser ruthenus), пъструга (Acipenser 
stellatus) и моруна (Huso huso).

2. Забраната се въвежда за срок от 5 (пет) години, считано от 01.01.2016 г.

3. При случаен улов на екземпляри от есетрови видове, същите следва да 
се връщат незабавно в съответния воден обект, от който са уловени, 
независимо от тяхното състояние.

ЗАКОНОВА ЗАЩИТА НА ЕСЕТРИТЕЗАКОНОВА ЗАЩИТА НА ЕСЕТРИТЕ



4342 Опазване на есетровите риби | | Опазване на есетровите риби

4. За срока на действие на настоящата заповед се забранява пренасянето, 
превозването и продажбата на есетрови видове риби и продукти от тях, 
уловени в българската акватория на р. Дунав и Черно море.

Заповедта не се отнася за риболов, пренасяне, превозване и продажба на 
есетрови видове риби и продукти от тях отглеждани в обектите по чл.3, ал. 1, 
т. 3 от ЗРА. 
Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на изпълнителния директор 
на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и директорите на 
Регионалните инспекции по околната среда и водите.”

Заповедта въвежда обща забрана за извършване на стопански и любителски 
риболов на посочените четири вида есетрови риби в българската акватория на 
р. Дунав и Черно море. 

Глава четвърта от ЗБР урежда търговията със застрашени видове от дивата 
флора и фауна. И шестте вида есетрови риби попадат в приложното поле 
на мерките по Глава четвърта от ЗБР. Митническият надзор и контрол при 
внос и износ на есетровите видове се осъществява от митническите органи 
съгласно митническото законодателство и изискванията на гореспоменатия 
Регламент (ЕО) № 338/97 и на Регламент (ЕО) № 865/2006 (чл. 86 ЗБР)49. 
При установяване на нарушение на изискванията на ЗБР и Регламент 338/97 
или в случаи на съмнение за нарушение митническите органи задържат 
екземплярите и вещите, послужили за извършване на нарушението, и 
незабавно уведомяват Министерството на околната среда и водите (МОСВ) 
или съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), 
които осигуряват поставянето на екземплярите при подходящи за тях условия в 
спасителни центрове (чл. 88 ЗБР). 

Глава седма на ЗБР предвижда принудителни административни мерки и 
административно-наказателни разпоредби. Вещите, включително живите 
животни и растения, предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото 
извършване, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са 
(чл. 129, ал. 1 ЗБР). 

За неспазване на режимите и условията, определени в заповедите по чл. 42, 
физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1 000 лв., а на юридическите 
лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5 000 

49 Регламент (ЕО) № 865/2006  на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез 
регулиране на търговията с тях. Публикуван в Официален вестник, L166/19.6.2006 г., с последващи 
изменения.

лв. (чл. 124, ал. 1 ЗБР)50. За неспазване на забраните на чл. 38 от ЗБР относно 
животинските видове от приложение № 3 към закона, физическите лица се 
наказват с глоба от 100 до 5 000 лв., а на юридическите лица и едноличните 
търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв. (чл. 125, ал. 1 
ЗБР). 

Физическите лица се наказват с глоба от 700 до 4 000 лв., а на юридическите 
лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1 500 до 
10 000 лв. за следните нарушения по Регламент (ЕО) № 338/97 (чл. 127, ал. 1 
ЗБР): 

• неспазване на указанията, посочени в разрешително или сертификата, 
издадени съгласно настоящия регламент;

• деклариране на неверни данни или съзнателно предоставяне на невярна 
информация за получаване на разрешително или сертификат;

• използване на невярно, подправено или невалидно разрешително или 
сертификат, или такъв документ, който е изменен без разрешение, като 
основание за получаване на разрешително или сертификат за Общността 
или за друга служебна цел във връзка с настоящия регламент;

• неподаване на уведомление за внос или използване на фалшиво 
уведомление за внос. 

Физическите лица се наказват с глоба от 1 000 до 6 000 лв., а на юридическите 
лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 2 500 до 12 
000 лв. за следните нарушения по Регламент (ЕО) № 338/97 (чл. 127, ал. 2 
ЗБР):

• използване на разрешително или сертификат за екземпляр, който е 
различен от този, за който е издаден;

• подправяне или промяна на съдържанието на разрешително или 
сертификат, издаден в съответствие с настоящия регламент;

• неразкриване на отказ на заявление за износ, внос или реекспорт от и до 
Общността или за сертификат съгласно член 6, параграф 3.

Физическите лица се наказват с глоба от 2 000 до 10 000 лв., а на юридическите 
лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 5 000 до 30 
000 лв. за осъществяване на следните дейности по Регламент (ЕО) № 338/97  
(чл. 127, ал. 3 ЗБР): 

50 Включително вече посочената Заповед № РД-9/07 Януари 2016 г. и № РД09-42/26 Януари 2016 г.
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• внасяне в Общността или износ, или реекспорт от Общността, на 
екземпляри без подходящо разрешително или сертификат, или с 
фалшиво, подправено или невалидно разрешително или сертификат, 
или разрешително или сертификат, който е изменен без разрешението на 
органа, издал документа;

• изпращане на живи екземпляри без надлежна подготовка за свеждане 
до минимум на риска от нараняване, увреждане на здравето или жестоко 
отношение;

• използване на екземпляри от видовете, вписани в Приложение А по 
Регламент (ЕО) № 338/9751, по начин, различен от разрешителни при 
издаване на разрешителното за внос;

• изпращане на екземпляри до, от и транзитно през територията на 
Общността без надлежно разрешително или сертификат, издаден в 
съответствие с Регламент (ЕО) №  338/97, а в случай на износ или 
реекспорт от трета държава, която е страна по конвенцията — в 
съответствие с Конвенцията CITES, или без задоволителни доказателства 
за съществуването на такива документи;

• закупуване, предлагане за закупуване, придобиване за търговски цели, 
използване за търговски приходи, излагане пред публика с търговска 
цел, продажба, отглеждане за продажба, предлагане за продажба и 
транспорт с цел продажба в нарушение на чл. 8 на Регламент (ЕО) № 
338/97. 

За други нарушения на ЗБР, на Регламент 338/97 и Регламент (ЕО) № 
865/2006, Регламент (ЕС) № 511/2014 и Регламент (ЕС) № 1143/2014, ако 
извършеното не съставлява престъпление, физическите лица се наказват с 
глоба от 50 до 2 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се 
налага имуществена санкция от 100 до 5 000 лв. (чл. 128в ЗБР). 

 ● ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 
Законът за рибарството и аквакултурите (ЗРА) урежда отношенията, свързани 
със собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването 
на рибните ресурси във водите на Република България, търговията с риба 
и други водни организми (чл. 1, ал. 1 ЗРА)52. Основни цели на закона са да 
осигури „устойчиво развитие на рибните ресурси, възстановяване и опазване 
на биологичното равновесие и обогатяване на разнообразието на рибните 

51 Включително видовете Acipenser brevirostrum и Acipenser sturio.

ресурси във водните екосистеми“ (чл. 1, ал. 2, т. 1 ЗРА), както и „прилагане на 
правилата за отговорен риболов“ (чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗРА). 

Според чл. 12, ал. 1 ЗРА, риболовът трябва да се организира и провежда 
„по начин, който не препятства естественото възпроизводство на 
рибните ресурси и техните миграционни пътища, не застрашава 
устойчивото развитие на техните запаси и благоприятства опазването на 
биоразнообразието.“ Възможностите за ползване на естествените есетрови 
популации са две – чрез любителски и/или стопански риболов, като и двете 
подлежат на разрешителен режим, а лицата притежаващи билет за любителски 
риболов или разрешително за стопански риболов, стават собственици на 
рибите след улавянето им (Глава трета от ЗРА). 

Относно стопанския риболов лицата, които го извършват, трябва да притежават 
свидетелство за правоспособност. Свидетелствата се издават от ИАРА след 
проведен курс за обучение и успешно положен изпит (чл. 14 ЗРА). Стопански 
риболов се извършва само с маркирани и вписани в разрешителното риболовни 
уреди и средства, като самото разрешителното следва да се съхранява на борда 
на плавателния съд от неговия капитан. При осъществяване на дейността, се 
води дневник, в който се вписват данни за улова по видове и количества (чл. 19 
ЗРА). Производството на аквакултури, в т.ч. от есетрови видове, е разгледано в 
Раздел IV на Глава трета от ЗРА. Тази дейност подлежи на регистрация (чл. 25 и 
сл. ЗРА). Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, 
които трябва да предоставят на Изпълнителната агенция по рибарство и 
аквакултури (ИАРА) ежегодно до края на месец януари формуляр по образец, 
утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАРА, съдържащ данни 
за произведената и продадената от тях през предходната година риба и други 
водни организми по възраст, видове и количества и други данни (чл. 27, т. 1 
ЗРА). 

ЗРА предвижда особени правила за извършване на улов с 
научноизследователски цели на видовете риби по приложение № 4 от Закона 
за биологичното разнообразие, каквито са четири от описаните общо шест вида 
есетрови за България. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 
„Рибарство и аквакултури“ издава изрични разрешителни за улов на риба и 
други водни организми за научноизследователски цели (чл. 40 ЗРА). 

Глава четвърта, Раздел II от ЗРА разглежда мерките и дейности по опазване 
на рибните ресурси, което има пряко отношение към есетровите риби. 
Министърът на земеделието, храните и горите съгласувано с министъра на 
околната среда и водите определя:

52 Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019 г.
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• временните забрани за стопански и любителски риболов във водни 
обекти или отделни зони от тях за опазване на популациите от риба и 
други водни организми;

• условия и срокове за забрана за ползване на обекти при заболявания 
по отглежданите в тях риби и други водни организми и мерки за 
ограничаване разпространението на заболяванията в други обекти (чл. 
30, ал. 3 ЗРА).

Глава осма от ЗРА съдържа редица административно-наказателни разпоредби, 
свързани с нарушения на регистрационните и разрешителни режими за 
любителски и стопански риболов, производство на аквакултури, пренасянето, 
превозването и продажбата на риба и други водни организми. При 
установяване на съответните нарушения, рибата и другите водни организми, 
както и уредите, средствата и приспособленията, с които те са придобити, се 
отнемат в полза на държавата (чл. 90, ал. 1 ЗРА)53. 

Който извършва стопански риболов без разрешително или във воден обект, 
различен от Черно море и река Дунав, в нарушение на чл. 17 ЗРА, се наказва 
с глоба от 1 500 до 3 000 лв. (чл. 56, ал. 1 ЗРА). Когато нарушението по ал. 
1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага 
имуществена санкция в размер от 2 000 до 4 000 лв. (чл. 56, ал. 2 ЗРА).

На лице, което не води риболовен дневник, съответно дневник на продажбите 
в нарушение на чл. 19, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 27, т. 3 ЗРА, се налага глоба в размер 
от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 800 до 1 600 лв. 
(чл. 59 ЗРА). 

Който развъжда и отглежда риба и други водни организми, без да е 
регистриран, в нарушение на чл. 25 ЗРА, се наказва с глоба, съответно 
имуществена санкция в размер от 1 500 до 3 000 лв. (чл. 68, ал. 1 ЗРА). 

Който лови риба и други водни организми в период на забраната по чл. 30, ал. 
3, т. 1, ал. 4 и 5 и чл. 32, ал. 1 ЗРА, се наказва сглоба от 1500 до 3000 лв. (чл. 70, 
ал. 1 ЗРА). Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или 
едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 4 
000лв. (чл. 70. ал. 2 ЗРА)

Който пренася, превозва и продава в живо, прясно и охладено състояние риба и 
други водни организми, в нарушение на чл. 33, ал. 1 ЗРА, се наказва с глоба от 
1 000 до 2 000 лв. (чл. 71, ал. 1 ЗРА).

53 Съответно по чл. 56, 62, 64, 65, чл. 66, ал. 4 и 5, чл. 67, 67а, 68, 69а, 70, 71, 72, 73 - 77, 81, 82, 82а, 
82в, 85, 85а и 86 ЗРА.

Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен 
търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 3 000 лв. (чл. 
71, ал. 2 ЗРА).

Който лови риба и други водни организми със забранени риболовни уреди, 
средства, принадлежности и приспособления в нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 4, 5 
и 7, чл. 36, 37 и чл. 39а, ал. 1 ЗРА, се наказва с глоба от 1 000 до 2 000 лв. (чл. 73, 
ал. 1 ЗРА). Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или 
едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 3 
000 лв. (чл. 73, ал. 2 ЗРА).

Който лови риба и други водни организми в нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1, 2, 3 
и 6, и ал. 6 ЗРА, се наказва с глоба от 4 000 до 6 000 лв., ако не подлежи на по-
тежко наказание (чл. 74, ал. 1 ЗРА). Когато нарушението по ал. 1 е извършено от 
юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в 
размер от 5 000 до 10 000 лв. (чл. 74, ал. 2 ЗРА).

Който доставя, предлага или продава риба и други водни организми в 
нарушение на разпоредбите на чл. 49 ЗРА относно наличието на декларация 
за произход и документ за първа продажба, съответно търговски или платежен 
документ, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1 000 
до 2 000 лв.

 ● НАРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИТЕ

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 ЗРА54

Наредбата определя правилата за извършване на стопански и любителски 
риболов в Черно море и р. Дунав, а така също и условията и реда за определяне 
на технологични зони за експлоатация и зони за аквакултури в язовири 
– държавна собственост (чл. 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.). Лицата, 
желаещи да извършват изкуственото развъждане и отглеждане на риба, в т.ч. 
есетри, предварително се регистрират в ИАРА след издаване на съответно 
разрешително по Закона за водите, а когато става въпрос за отглеждане в 
язовирни садки, дейността е обект и на оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС) или решение, че не е налице необходимост от извършване на 

54 Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019 г.
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процедура по ОВОС, в която се залагат лимити за обема на производството, 
необходимите площи за рибностопанска дейност и задължения за промяна на 
мястото на техническите съоръжения през определен период (чл. 17 от Наредба 
№ 37 от 10.11.2008 г.). 

НАРЕДБА № 4 ОТ 13.01.2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪРВА ПРОДАЖБА НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ 
ОРГАНИЗМИ 

Наредбата определя условията и реда за осъществяване на първа продажба на 
продукти от риболов, нормите за продажба на продукти от риболов, както и 
условията и реда за информиране на потребителите при продажба на риба и 
други водни организми. За първа продажба следва да се счита продажбата на 
жива, прясна, охладена, замразена или подложена на първична преработка на 
плавателен съд или в предприятие на брега риба, която се предлагат на пазара 
за първи път след улова (чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 от 13.01.2006 г.). За всяка 
първа продажба се съставя документ по образец, който съдържа:

• наименованието на всеки вид риба или друг воден организъм и мястото 
на улова;

• размера или теглото, качеството, вида на представяне и степента на 
свежест на всеки вид риба или друг воден организъм;

• минималния размер риба или друг воден организъм, ако такъв е 
определен;

• цената и количеството за всеки вид риба или друг воден организъм, както 
и за всеки размер или тегло, качество, вид на представяне, и степен на 
свежест;

• предназначението за продукти, които не подлежат на последваща 
продажба (за преработка, за човешка консумация, за съхранение);

• имената на продавача и купувача;

• мястото и датата на продажбата;

• номера и датата на договора за продажба, в случай че такъв е сключен 
(чл. 4, ал. 2 от Наредба № 4 от 13.01.2006 г.).

 ● НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС 
Както вече беше посочено, Наказателният кодекс (НК) предвижда състави 
на престъпления в съответствие с изискванията на Директива 2008/99/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година 
относно защитата на околната среда чрез наказателно право56. Обществената 
опасност на престъпленията против околната среда зависи от признаците 
на екологичната вреда и естеството на престъпната дейност. Когато 
съставомерната последица е екологична вреда, нейните признаци са водещ 
критерий за оценка на опасността. Когато съставомерният резултат е 
екологичен риск, основен критерий са признаците на вероятната вреда и 
степента на вероятност за нейното настъпване. Когато деянието е формално 
или негов резултат не са конкретни екологични рискове или вреди, а други 
изменения на действителността, водещ критерий е естеството на деянието57. 

Съгласно чл. 278в., ал. 1 НК „който противозаконно унищожи или повреди 
защитена територия или местообитание - предмет на опазване в защитена 
зона, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както 
и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.“ Предмет на престъплението 
по чл. 278в., ал. 1 НК е защитена територия или местообитание в защитена 
зона по смисъла на чл. 2 на Директива 2008/99/ЕО. Резултатът се преценява 
с оглед причиненото пряко с деянието и квалификацията не зависи от това 
дали нанесената вреда е възстановима или не. Степента на окончателност 
на пораженията, начинът и средствата за изпълнение на деянието, видът на 
защитения природен обект и други несъставомерни признаци на извършеното 
имат значение както за индивидуализацията на отговорността, така и с оглед 
преценка дали не е налице съвкупност с друго престъпление.57 Когато деянието 
по чл. 278в, ал. 1 НК е извършено по непредпазливост, наказанието е пробация 
и глоба от 1000 до 5 000 лева (чл. 278в, ал. 3 НК).

Чл. 278г., ал. 1 НК предвижда, че „който противозаконно унищожи, повреди, 
придобие, държи или отчужди екземпляр от защитен вид от дивата флора или 
фауна, когато не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от 
свобода до три години или пробация, както и с глоба от 2 000 до 10 000 лева.“ 
Предметът на престъплението по чл. 278г, ал. 1 НК е конкретно животно или 
растение (екземпляр) от защитен вид от дивата природа. Защитеният статус 
на екземпляра е предоставен или признат от българското право, без значение 
дали престъплението е извършено, започнало или е довършено на българска 
територия. Заслужават внимание три от формите на изпълнителното деяние. 

56 Обн. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020г
57 Пушкарова-Гочева, И. 2016. Някои въпроси на наказателноправната защита на природата. Асоциация 
на прокурорите в България, София. 
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Предметът на престъплението е унищожен, когато е причинена неговата 
смърт или е приведен в състояние, в което тя неизбежно предстои, дори ако в 
резултат на предприети последващи мерки животът на екземпляра бъде спасен. 
Повреждането е въздействие от естество да измени отрицателно състоянието 
на екземпляра, без да уврежда живота му, като например нараняване, счупване 
или ампутация на части от него, причиняване на заболяване, парализа и т.н. 
Придобиването може да се изрази във ,,вземане от дивата природа“ или 
придобиване ,,в резултат на търговски отношения или размяна“ (§1, т. 13 
от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗБР), т.е. във фактическо 
действие по установяване на фактическа власт върху екземпляр, който до 
тогава се е намирал в естествено състояние като част от дивата флора или 
фауна, или в установяване на фактическа власт в рамките на изпълнение на 
сделка58.  

Ал. 2 на чл. 278г НК предвижда, че „който търгува с екземпляри от защитени 
видове от дивата флора или фауна или с техни части или продукти, когато 
не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до 
пет години и с глоба от 2 000 до 10 000 лева.“ Изпълнителното деяние по 
чл. 278г, ал. 2 НК се изразява в активно поведение по ,,търгуване“, т.е. във 
възмездна дейност по предлагане и търсене с цел предлагане. Тази дейност 
е източник на доходи, поради което деянието е по занятие. Съставът е на 
просто извършване, тъй като от търговската дейност не се изисква да са 
настъпили определени резултати. Въпреки това, извлечените от тази дейност 
материални ползи подлежат на оценяване и отнемане като придобити 
чрез престъпление. Ако обаче, с оглед нейните мащаби, интензивност, 
насоченост към определен защитен вид и други характеристики, дейността 
е довела до определени отрицателни последици за защитения вид или за 
свързани с него характеристики на околната среда, това не само ще се отрази 
на индивидуализацията, но и ще постави въпроса за извършени и други 
престъпления в съвкупност с търговията със защитени видове. 

Възможно е престъпленията по чл. 278г да се извършат в рамките на дейност, 
която включва и престъпната квалифицирана контрабанда на екземпляри от 
защитен животински или растителен вид на дивата природа, части и продукти 
от такива екземпляри по чл. 242, ал. 1, б. ,,з“ от НК58. Когато деянието по чл. 
278г, ал. 1 или 2 НК е извършено по непредпазливост, наказанието е пробация 
и глоба от 1 000 до 5 000 лева (чл. 278г, ал. 3 НК).

58 Пушкарова-Гочева, И. 2016. Някои въпроси на наказателноправната защита на природата. Асоциация 
на прокурорите в България, София. 

4. КАЗУСИ
4.1 БЪЛГАРИЯ: РИБОЛОВ СЪС ЗАБРАНЕНИ 
СРЕДСТВА – КЪРМАЦИ
През април 2018 г., по време на специализирана полицейска акция за  
незаконно извеждане от страната на чужди граници, служители на Гранична 
полиция и ИАРА задържат лицето И.Т.Д., заедно с негово имущество. В 
продължение на 10 дни преди акцията, служители на реда наблюдават И.Т.Д., 
да използва и почиства кърмаци, които съгласно § 1, т.40 от ДР на ЗРА, са „вид 
пасивен риболовен уред, състоящ се от въжета/лави/, с прикачени към всяко 
от тях куки, при които рибата се улавя чрез забиване на куките в тялото“. Тези 
уреди се използват за улов на есетри и са забранени с чл. 35, ал.1, т.6 от ЗРА. На 
И.Т.Д е наложена глоба, на основание чл. 74, ал.1 от ЗРА, в размер на 4 000лв 
за извършено нарушение на чл.35, ал.1, т.6 от ЗРА. Глобата е в минималния 
размер, предвиден от закона. На основание чл.90 от ЗРА са отнети в полза на 
държавата 7 бр. кърмаци, по 50 м с монтирани 75 бр. куки на всеки един от тях, 
1 бр. лодка и 1 бр. извънбордов мотор с марка „Джонсън“. 

Извършителят е задържан за 24 часа със Заповед за задържане на служител 
от Гранична полиция Видин. Започната е преписка на основание чл.212, ал.2 
от НПК, за престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Наблюдаващият прокурор по 
делото обаче прекратява производството, с аргумент за липса на престъпление. 
Вместо наказателна, на И.Т.Д се търси административно-наказателна 
отговорност.

Извършителят обжалва наложеното наказание, но през юни 2019 г., Ломският 
районен съд потвърждава наказателното постановление и отхвърля мотивите 
на жалбоподателя за маловажност по чл.28 от Закона за административните 
нарушения и наказания (ЗАНН). 

Цялото решение, заедно с фактите по делото (АНД №98/2019г.), могат да бъдат 
намерени в интернет страницата на съда на адрес: https://www.rclom.org/2019/
decVII/ND/00704519/09850919.htm

ЗАКОНОВА ЗАЩИТА НА ЕСЕТРИТЕ
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4.2 БЪЛГАРИЯ: НЕЗАКОНЕН РИБОЛОВ НА 
ЖЕНСКА МОРУНА
Заловен с жива женска моруна в багажника на колата си, И.Д.И. е глобен с 
1500 лева по чл. 70 ал.1 от ЗРА за извършено нарушение по чл.30 ал.3 т.1 от 
ЗРА и 1000 лева на основание чл.71 ал.1 от ЗРА глоба за извършено нарушение 
по чл.33 ал.3 от ЗРА. И двете глоби са в минималния размер, предвиден от 
закона.  Извършителят обжалва наказателното постановление в Силистренския 
районен съд за незаконосъобразност и неправилност. 

В съда извършителят твърди, че е уловил рибата случайно в мрежата си, по 
време на нормалните си риболовни дейности. Той разпознал рибата като 
моруна (Huso huso), която е критично застрашена есетрова риба. Вместо да я 
върне обратно в реката, както предполага закона, той я извадил и натоварил 
в багажника на колата си. Според показанията му в съда, той направил това, 
за да предаде рибата на служители на ИАРА, които да й окажат помощ. 
Междувременно, служител на ИАРА наблюдавал риболова от брега и съобщил 
за потенциално закононарушение на Гранична полиция и служители на 
районното полицейско управление в Силистра. Полицаите установили пункт, 
през които проверявали всички преминаващи коли. Служителят на ИАРА спрял 
автомобила на извършителя и направил проверка, която установила рибата в 
багажното отделение на колата. Извикани са и експерти по есетровите риби от 
WWF  България, които заедно с органите на реда, оказали помощ на моруната. 
Рибата е била премерена (била с тегло 165 кг. и дължина 2.5 метра), чипирана 
и инжектирана с антибиотици, заради нараняванията. След това е била 
върната обратно в реката и според съдебното решение – спасена*. Образувано е 
досъдебно производство, но наблюдаващият прокурор преценил, че действията 
на извършителя не представляват престъпление и наказателното производство 
е прекратено, а случаят изпратен към ИАРА-Русе, съгласно нормата на чл.130 
ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. Началникът на отдел ”Рибарство 
и контрол-Централен Дунав” издал наказателното постановление и наложил 
гореспоменатите две глоби, които извършителят обжалва. 

Наказателният състав на съда разглежда фактите по делото и потвърждава 
глобите, но изменя постановлението, заради допусната грешка в цитираната 
алинея по ЗРА. Съдът преквалифицира административното нарушение от чл.33 
ал.3 от ЗРА, на такова по чл.33 ал.1 от ЗРА. Освен това, съдът постановява, 
че „Случаят не е "маловажен", а "типичен" за процесното административно 
нарушение, което е засегнало сфера от обществени отношения, регулирани 
не само от националния ЗРА, но и от европейското и международното право, 
защото се отнасят за силно защитени интереси на обществото, каквито са тези 
по опазване на рибните ресурси, изпълнение на Националната програма за 

рибарството и аквакултурите съвместно с Министерството на околната среда и 
водите и ИА "МА", по аргумент от чл. 6 ЗРА и изрично нормирани с Регламент /
ЕО/ № 1198/2006 на Съвета, Регламент /ЕО/ № 1860/2004 на ЕК и други.“ 

Извършителят обжалва и решението на Силистренския районен съд, но 
административният съд потвърждава решението на предишната инстанция. 

* Поставеният чип е с уникален номер, който позволява да бъде проследено 
движението на рибата в река Дунав. Български и румънски учени са поставили 
приемници, които да получават сигнали от чипирани есетри по протежението 
на реката от язовирните стени на Железни врата до делтата на Дунав. След 
освобождаването на женската моруна, която в момента на залавянето е била на 
път да хвърли хайвера си, чипът й не е регистриран повече. Според експертите 
на WWF, вероятно рибата не е оцеляла и не е продължила пътя си нагоре по 
течението, за да хвърли хайвера си, или обратно към Черно море, където есетрите 
прекарват живота си, освен в периодите на размножаване. Възможно е да е била 
повторно уловена след освобождаването й, както и да е умряла от нараняванията 
и продължителното време, прекарано извън водата. Мрежата от приемници, 
които да регистрират преминаването на чипираните есетри, не е пълна и има 
нужда от допълнителни уреди. Заради това е възможно, но и малко вероятно, 
рибата да е оцеляла, но да не е засечена. 

Цялото решение, заедно с фактите по делото (№327/03.10.2019 г. по АНД № 
600/2019 г.), могат да бъдат намерени в интернет страницата на съда на адрес: 
https://silistra-rs.justice.bg/bg/11005?from=&to=&actkindcode=&casenumber=600
&caseyear=2019&casetype=

4.3 РУМЪНИЯ: НЕЗАКОНЕН РИБОЛОВ НА ЧИГИ
Решение № 191/2019 на съда в Галац (Румъния) осъжда двама подсъдими на 8 
месеца лишаване от свобода и наказание – глоба в размер на 1 000 леи (глоба 
за 100 дни, стойността за всеки ден е 10 леи) и отнемане на правото на риболов 
за 1 година за няколко престъпления.

За да постанови настоящото решение, първоинстанционният съд установява:

„На 27.08.2017 г. подсъдимите са били заловени, докато са упражнявали 
стопански риболов с хрилна мрежа на река Дунав, 75 ркм, без да притежават 
законно разрешение за това. Заради заловените 18 екземпляра чига им бива 
наложена глоба от 352 леи от страна на Националната агенция за риболов и 
аквакултура (НАРА) - клон Молдова. 

КАЗУСИКАЗУСИ
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Преди постановяване на съдебното решение, подсъдимите признават 
обвиненията от обвинителния акт и искат съдебното решение да бъде взето въз 
основа на установените доказателства по време на досъдебното наказателно 
производство, с които те са запознати и приемат. Подсъдимите заплащат 
глобата на НАРА.

При определянето на наказанието съдът взима предвид – в съответствие 
с чл. 74 от Наказателния кодекс на Румъния - обстоятелствата и начина 
на извършване на престъплението, използваните средства, въздействието 
върху защитената ценност, естеството и тежестта на резултата, честотата на 
извършените престъпления, наличието/липсата на предходни осъждания, 
поведението на подсъдимите след извършване на престъплението и по време на 
съдебния процес, образованието, възрастта, здравното състояние и семейното 
и социално положение на подсъдимите. Първият подсъдим е завършил 
основно образование, няма работно място или каквото и да е друго средство 
за препитание, по време на делото той се явява всеки път, редовно призован, и 
признава обвиненията и че има предходни осъждания за подобни обвинения. 
Вторият подсъдим е завършил 10-ти клас, няма работно място или каквото и да 
е друго средство за препитание, по време на делото се явява всеки път, редовно 
призован, и признава обвиненията и че има предходни осъждания за подобни 
обвинения.
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Снимка: Една от най-големите конференции за опазване на есетрите, провеждана през 
последните 30 години, Галацки университет, ноември 2019 г.

Въз основа на доказателствата всеки от подсъдимите е осъден на:

• наказателна глоба от 600 леи (60 глобо-дни, стойността на един глобо-
ден е 10 леи) за извършване на престъплението „стопански риболов 
без разрешително за риболов“, предвидено в член 64 ал.1, т. a ) от 
ИПН 23/2008, (преиздадено), вр. с разпоредбата на чл. 396 ал. 10 от 
Наказателния процесуален кодекс. Към тях се прибавя и допълнителното 
наказание – отнемане на правото на риболов за 1 година.

• наказателна глоба от 600 леи (60 глобо-дни, стойността на един глобо-ден 
е 10 леи) за извършване на престъплението „задържане или използване за 
риболов от неоторизирани лица на рибарски принадлежности и всякакъв 
друг вид средства за стопански риболов” - престъпление, предвидено в 
чл. 64 ал. 1, т. и) от ИПН 23/2008 (преиздадено) и с разпоредбите на член 
396 ал. 10 от Наказателния процесуален кодекс. Към тях се прибавя и 
допълнителното наказание за отнемане на правото на риболов за 1 година. 

Въз основа на разпоредбите от чл. 38 ал. 2 - чл.39 ал 1 т. в) от Наказателния 
кодекс, подсъдимите са наказани с най-тежкото наказание, заедно с една трета 
от общия размер на друго наказание, което води до наказание от 100 глобо-дни 
(стойността на един глобо-ден е 10 леи).

За обвиненията в „риболов на есетри, уловени на румънска територия в 
естествени местообитания“, предвидено в член 65, т. в) от ИПН 23/2008, 
преиздадено заедно с разпоредбите на чл. 396 ал. 10 от Наказателния 
процесуален кодекс, съдът определя наказание 8 месеца лишаване от свобода, 
с мярка отлагане на лишаването от свобода за срок от 2 години, заедно с 
допълнително наказание отнемане на правото на риболов за 1 година.“

Съгласно разпоредбите на чл. 38 ал 2, чл.39 ал. 1 т. e) от Наказателния кодекс, 
окончателното наказание е: 8 месеца лишаване от свобода, към които ще се 
добави наказателната глоба от 1 000 леи (100 глобо-дни), като наказанията се 
отлагат за период от 2 години, заедно с допълнителната мярка за забрана за 
риболов за 1 година. Всички принадлежности и оборудване са иззети.

Решението е обжалвано в Апелативния съд в Галац, който отхвърля жалбата 
като неоснователна, като потвърждава, че първоинстанционният съд правилно 
е взел предвид всички доказателства по делото и правилно индивидуализира 
наказанието.

Въпреки това, в мотивите на решението на Апелативния съд се посочва и 
„ниската стойност на вредите, причинени на Националната агенция по риболов 
и аквакултури - клон Молдова“, свързани с уловената чига и „относително 
ниската степен на обществена опасност на престъпленията“. Тази оценка е 
притеснителна, предвид критичното състояние на есетрите и изключително 
важната им ролята за регулиране на речната и морската екосистема.

КАЗУСИКАЗУСИ
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5. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
КОИТО РАБОТЯТ СРЕЩУ ТРАФИКА 
НА ДИВИ ЖИВОТНИ И ЗА ЗАЩИТА НА 
ЕСЕТРИТЕ

Въпреки факта, че съществуват няколко международни документа и 
законодателство на национално ниво за опазване на видовете, много от тях 
все още са критично застрашени поради бракониерство, незаконна търговия 
и свръхексплоатация. Съществуващите проблеми при опитите за защита 
на есетрите не са само на национално ниво - много престъпни дейности са 
трансгранични, което изисква ефективна международна координация между 
компетентните органи и обмен на информация в реално време. Ето защо, с 
течение на времето са създадени няколко организации и инструменти, които да 
помогнат на властите в тяхната мисия.

МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КРИМИНАЛНАТА 
ПОЛИЦИЯ (INTERPOL)

INTERPOL е междуправителствена организация, създадена през 1923 г., която 
улеснява международното полицейско сътрудничество чрез мрежа от агенции 
за наказателно правоприлагане, полиция и митници. Всички 194 държави 
членки имат национално централно бюро, което е пряко свързано с Генералния 
секретариат и с други национални бюра чрез криптирана интернет-базирана 
световна комуникационна мрежа. Това позволява на държавите членки да се 
свързват помежду си, да имат достъп до бази данни и услуги в реално време.

По отношение на защитата на есетрите INTERPOL разполага с екип за 
защита на дивата природа, който се стреми да възпира дейността на 
международните организирани престъпни мрежи, участващи в незаконната 
търговия с диви животни и да подпомага държавите членки за ефективно 
прилагане на националните и международните закони и договори. Също 

така е създаден Глобален екип за рибарството, подпомагащ държавите 
членки при разкриването, предотвратяването и борбата с престъпленията в 
областта на риболова и осигуряващ проследяването и законността на рибата 
по всички звена на веригата за доставка. В своята работна група за борба с 
престъпленията срещу дивата природа експертите разработват стратегии и 
инициативи за прилагане на закони в международен мащаб.

За повече информация: https://www.interpol.int/ 

ЕВРОПОЛ (EUROPOL)
Създадена през 1993 г. с Договора от Маастрихт, Правоприлагащата агенция 
на Европейския съюз (Европол) подкрепя държавите членки на ЕС и други 
държави (например Украйна) в борбата им със сериозната международна 
организирана престъпност, включително трафика на застрашени видове. 
Европол подготвя анализи и действа като център за оперативна подкрепа на 
правоприлагащите органи, център за информация за престъпни дейности 
и център за експертиза в областта на правоприлагането. Има голям опит и 
активно участва в дейности, свързани с незаконния трафик на застрашени 
животински и растителни видове.

За повече информация: https://www.europol.europa.eu/bg/about-europol

МРЕЖА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
(ENVICRIMENET)

Създадена през 2011 г., EnviCrimeNet е неформална мрежа, свързваща 
полицейски и други служители в областта на екологичните престъпления 
за повишаване на ефективността на борбата с организираната престъпност, 
разкриване, разследване, предотвратяване и преследване на престъпленията, 
свързани с околната среда, както и обмен на информация и опит за справяне с 
подобни случаи.

За повече информация: http://www.envicrimenet.eu/

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО РАБОТЯТ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ДИВИ ЖИВОТНИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЕСЕТРИТЕ
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СВЕТОВНА МИТНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ (WORLD 
CUSTOMS ORGANIZATION, WCO)

Световната митническа организация (СМО) е създадена през 1952 г. с мисията 
да повиши ефективността и ефикасността на митническите администрации. 
Днес организацията наброява 183 митнически администрации, които отговарят 
за 98% от световната търговия. СМО действа като глобален експертен център, 
форум за диалог и обмен на опит между членовете.

В областта на опазването на застрашените видове организацията подкрепя 
CITES, като води операции, насочени към контрабандата на диви животни, 
предоставя анализи на риска и създава ENVIRONET - платформа за обмен на 
информация, свързваща митниците и нейните правоприлагащи партньори от 
цял свят в борбата с престъпността срещу околната среда, както и Мрежа за 
митническо правоприлагане (Customs Enforcement Network, CEN) - глобална 
база данни, съдържаща информация за митническите конфискации. В рамките 
на СМО съществува и мрежа от Регионални служби за разузнаване (РСР). Всеки 
от единадесетте офиса на РСР обхваща редица държави – членки на СМО, и 
отговаря на техните разузнавателни нужди на регионално ниво. Регионалната 
служба за разузнаване за Източна и Централна Европа е базирана във Варшава.

За повече информация: http://www.wcoomd.org/

СЛУЖБА НА ООН ПО НАРКОТИЦИТЕ И ПРЕСТЪПНОСТТА 
(UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, UNODC)

Създадена през 1997 г. чрез сливане между Програмата за контрол на 
наркотиците на ООН и Центъра за международна превенция на престъпността, 
Служба на ООН по наркотиците и престъпността подпомага държавите членки 
в борбата им срещу незаконните наркотици, престъпността и тероризма. 
Службата има три стълба: изследвания и аналитични дейности; полеви 
проекти, базирани на техническо сътрудничество; и нормативна работа. Като 
част от усилията си в борба с престъпността срещу дивата природа, UNODC се 
включва в Международния консорциум за борба с престъпността срещу дивата 
природа.

За повече информация: https://www.unodc.org/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНСОРЦИУМ ЗА БОРБА С 
ПРЕСТЪПНОСТТА СРЕЩУ ДИВАТА ПРИРОДА 
(INTERNATIONAL CONSORTIUM ON COMBATING WILDLIFE 
CRIME, ICCWC)

Международният консорциум за борба с престъпността срещу дивата природа 
представлява програма за сътрудничество между Секретариата на CITES, 
INTERPOL, UNODC, Световната банка и СМО, който има за цел да предостави 
междуведомствена подкрепа на засегнатите страни. През 2012 г. Консорциумът 
разработи аналитичен инструмент за престъпленията срещу дивата природа 
и горите, който предоставя изчерпателни насоки при анализиране на 
административните, превантивните и наказателно-правните реакции на 
престъпленията в областта на горите и дивата природа. Освен инструмента, 
Консорциумът предостави насоки, методи и процедури за взимане на проби от 
слонова кост и лабораторен анализ, както и ръководства за идентификация на 
иззет дървен материал.

За повече информация: https://cites.org/eng/prog/iccwc.php

МЕЖДУНАРОДНА МРЕЖА ЗА ОЦЕНКА НА ТЪРГОВИЯТА 
С ДИВИ ВИДОВЕ (TRAFFIC)

Основана през 1976 г. в рамките на програма за сътрудничество между 
WWF и Международния съюз за опазване на природата (IUCN), TRAFFIC 
има мисията да гарантира, че търговията с диви растения и животни не 
представлява заплаха за опазването на природата. В своята работа TRAFFIC 
прилага множество различни подходи за постигане на тази цел, включително 
работа по национални и международни конвенции, с правителства, агенции за 
правоприлагане, компании от частния сектор и потребители. Международната 
мрежа работи тясно с постановките на CITES, наблюдава търговията с диви 
животни, проучва и анализира търговските модели и тенденции, разработва 
препоръки и работи с различни целеви групи, за да окаже подкрепа при 
разкриването, идентифицирането и предотвратяването на незаконната 
търговия.

За повече информация: https://www.traffic.org 

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО РАБОТЯТ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ДИВИ ЖИВОТНИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЕСЕТРИТЕМЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО РАБОТЯТ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ДИВИ ЖИВОТНИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЕСЕТРИТЕ
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МРЕЖА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИЛАГАНЕ 
НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА (EUROPEAN UNION NETWORK 
FOR THE IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF 
ENVIRONMENTAL LAW, IMPEL)

Мрежата на Европейския съюз за прилагане на законодателството в областта 
на околната среда, създадена през 1992 г., цели да създаде необходимия 
импулс в Европейския съюз за постигане на напредък в осигуряването на по-
ефективно прилагане на законодателството в областта на околната среда чрез 
повишаване на осведомеността и загрижеността, изграждане на капацитет, 
обмен на информация и партньорска проверка. Въпреки че името е свързано с 
Европейския съюз, организацията е отворена за страни, които не са членки на 
ЕС, включително екологични власти от Сърбия, Турция, Албания и др. IMPEL 
помага за прилагането на законодателството в областта на околната среда в 
Европа чрез споделяне на знания, умения и добри практики, като предоставя 
техническо ръководство, координира действията между държавите и улеснява 
комуникацията.

По отношение на защитата на есетрите трябва да се отбележи, че една от 
ключовите области на работа на IMPEL е осигуряването на подкрепа за 
прилагането на Директивата за местообитанията в рамките на мрежата Натура 
2000, прилагането на Плана за действие на ЕС срещу трафика на диви животни 
и др.59  

За повече информация: www.impel.eu

ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ОКОЛНАТА 
СРЕДА (EUROPEAN NETWORK OF PROSECUTORS FOR THE 
ENVIRONMENT, ENPE)

Създадена през 2012 г., Европейската мрежа на прокурорите за околна среда 
насърчава обмена на информация и познания в областта на правоприлагането 
и преследването на престъпления, засягащи околната среда, и разработването 

59 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите. План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата 
флора и фауна (COM/2016/087 final/4). 

на наказателно законодателство в областта на околната среда като част от 
наказателното право. Организацията идентифицира най-добрите практики 
за успешно съдебно преследване, организира обучения и насърчава 
сътрудничеството с други организации. Тя е структурирана като работни групи, 
една от които е съсредоточена върху престъпленията срещу дивата природа 
и изследва основните въпроси на тълкуването, практическото прилагане, 
събирането на доказателства и количественото определяне на щетите във 
връзка със закона за околната среда.

За повече информация: https://www.environmentalprosecutors.eu/

СЪДИЙСКИ ФОРУМ НА ЕС ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
(EUROPEAN UNION FORUM OF JUDGES FOR THE 
ENVIRONMENT, EUFJE)

Създаден през 2004 г., Съдийският форум за околната среда на Европейския 
съюз е отворен за присъединяване на съдии от целия ЕС, от бивши 
държави членки на ЕС и Европейската асоциация за свободна търговия и 
насърчава прилагането на националното, европейското и международното 
законодателство в областта на околната среда, чрез по-добри познания, 
посредством обмен на съдебни решения, споделяне на опит и обучения.

За повече информация: https://www.eufje.org/index.php?lang=en 

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО 
ПРАВОСЪДИЕ (EUROJUST, ЕВРОЮСТ)

Евроюст е създаден през 2002 г., за да подобри координацията на 
разследванията и наказателното преследване и да улесни сътрудничеството 
между компетентните органи в държавите членки. Евроюст включва 
национални прокурори, магистрати и полицейски служители. Той има същите 
правомощия като Европол, но освен това може да поиска от страните членки 
да разследват или преследват конкретни действия, да се координират и да 
създават съвместни екипи за разследване. По искане на държава – членка на ЕС 
Евроюст също подпомага разследванията и съдебното преследване.

За повече информация: http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/bg.asp

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО РАБОТЯТ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ДИВИ ЖИВОТНИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЕСЕТРИТЕМЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО РАБОТЯТ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ДИВИ ЖИВОТНИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЕСЕТРИТЕ
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КОМИСИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ ЗА ДИВАТА ПРИРОДА 
(WILDLIFE JUSTICE COMMISSION, WJC)

Създадена през 2015 г., Комисията за правосъдие за дивата природа е 
неправителствена организация, базирана в Хага, Нидерландия, която 
се занимава с независими разследвания на престъпления срещу дивата 
природа. Организацията предприема разследвания под прикритие и 
събира доказателства за престъпления, които предоставя на правителства и 
правоприлагащи органи. Разследванията се фокусират върху международната 
търговия и незаконния трафик на продукти и екземпляри от дивата природа. 

За повече информация: http://wildlifejustice.org

ПРОГРАМА НА ООН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА (UNITED 
NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, UNEP)

Програмата на ООН за околната среда е учредена през 1972 г. и отговаря 
за прилагането на политиките на ООН за опазване на природата. Една от 
основните й цели е да оценява и подпомага усилията на развиващите се 
страни за устойчиво развитие и защита на околната среда. Организацията 
подпомага създаването на природозащитно законодателство и съдейства на 
правоприлагащите органи. 

За повече информация: https://www.unenvironment.org/explore-topics/
environmental-governance/about-environmental-rights-and-governance

ЕВРОПЕЙСКА СЪДЕБНА МРЕЖА (EUROPEAN JUDICIAL 
NETWORK, EJN)

Европейската съдебна мрежа е създадена през 1998 г. и представлява мрежа 
от национални звена за контакт, насочена към улесняването на съдебното 
сътрудничество по наказателни дела. Мрежата има за цел да улесни 
ефективното съдебно сътрудничество между държавите членки на ЕС в 
борбата със сериозните престъпления, като действа като активен посредник, 
предоставяйки законова и практическа информация на компетентните органи.

За повече информация: https://www.ejn-crimjust.europa.eu

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ХАЙВЕР
През 2006 г. ЕС въвежда задължително маркиране с етикети на всички 
опаковки с хайвер във всички страни членки на ЕС60. То се извършва съгласно 
указанията за универсалната система за етикетиране на хайвер от всички 
държави по CITES.  Съответно, за всички консерви с хайвер се изисква да са 
обозначени с етикет по CITES61. Системата за етикетиране на хайвер помага 
на властите, търговците и потребителите в отличаването на законно добития 
хайвер в търговията от незаконния такъв и цели да гарантира, че предлаганият 
на пазара хайвер е от законни източници. 

Всички опаковки с есетров хайвер, включително консерви, буркани или кутии, 
независимо от размера им (в т.ч. побиращи по-малко от 125 г, които могат да 
бъдат внасяни без разрешителни по CITES), трябва да са обозначени с етикет 
за еднократна употреба, съдържащ информация за източника и държавата 
на произход на хайвера. Тези изисквания се отнасят за хайвер от всички 
видове есетри (вкл. хибриди), от диви есетри и от рибовъдни стопанства, 
за търговски и нетърговски цели, за вътрешна и международна търговия. 
Етикетът за еднократна употреба се слага от предприятието за преработка 
или (пре-) опаковане. Етикетът трябва да запечатва опаковката или хайверът 
да е опакован така, че да е видно, ако опаковката е била отваряна. Също така 
отстраняването на етикета от консервата без повреда, както и поставянето му на 
друга опаковка, трябва да бъдат невъзможни.

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

Етикетът за опаковките с хайвер трябва да съдържа следната информация:

• Стандартен код на вида - трибуквен код за определяне на вида 
есетрова риба, хибридите и кръстоските; например „HUS“ е стандартният 
код на вида за моруната (Huso huso);

60 Регламент (ЕС) №865/2006 на Комисията, чл. 64, 65, 66, с изменения в Регламент (ЕС) №100/2008 на 
Комисията.
61 Резолюция на CITES от Конф. 11.13. 2001. Универсална система за етикетиране за идентифицирането 
на хайвер. Достъпна на: https://www.cites.org/sites/default/files/eng/notif/2001/075.shtml

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО РАБОТЯТ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ДИВИ ЖИВОТНИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЕСЕТРИТЕ
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Снимка: Етикиране на есетров хайвер

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

• Код на държавата на произход - двубуквен код по ISO;

• Година на добиване или преопаковане;

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

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

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

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

Например: HUS/C/BG/2018/FR75118007R/8887

 

HUS – стандартен код на вида моруна (Huso huso) 

C – есетра от рибовъдно стопанство 

BG – страна на произход: България 

2018 – година на добиване 

FR75118007R – регистрационен код на преработващото предприятие 

8887 – идентификационен код на партидата

Списъкът на регистрираните в България преработвателни предприятия е 
наличен на https://www.cites.org/eng/common/reg/ce/bg 

За повече информация, моля вижте информационната брошура, 
разработена по проекта „ЖИВОТ за дунавските есетри“ – 
„ЕСЕТРИТЕ И ТЕХНИЯТ ХАЙВЕР - Основи на законната търговия с хайвер и 
изискванията към етикетите на хайвера“, достъпна на  
https://esetri.wwf.bg/wp-content/uploads/2019/02/BG-caviar-web_140119.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ IПРИЛОЖЕНИЕ I
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ОПАЗВАНЕ НА ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ

85% от есетровите видове са
на ръба на изчезването

Всички есетрови видове 
в долното течение на 
река Дунав са 
законово защитени

34% от изследваните есетрови продукти, 
достъпни за обикновения потребител, 
са идентифицирани като незаконни 294 евро е цената на 30 грама хайвер 

от българска моруна, продаван в 
Брюксел, което възлиза на 9 800 евро 
за 1 кг хайвер

Опазване на есетровите видове: 
Международна и национална правна рамка
за защита на есетрите

https://www.esetri.wwf.bg/
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