
 

 

 

Незаконната търговията с 

диви есетри продължава, 

въпреки забраните  

Около 1/3 от продуктите в България, 

Румъния и Украйна са незаконни
 

Над 23 км  
Е дължината на 

извадените 
кърмаци от 
българския 

участък на Дунав  
 

 
 
 
 

Резултати 

 
Уникално изследване на WWF показва, че натискът върху 
последните диви популации на есетрите в Европа се увеличава, 
въпреки забраните за улов. 
 
Месо от диви есетри се продава в няколко ресторанта 
край Дунав 

Между октомври 2016 г. и юли 2020 г., бяха събрани 145 проби от 
търговските мрежи в България, Румъния, Сърбия и Украйна. 
Пробите бяха взети от различни места и различни видове 
търговци – магазини и супермаркети, ресторанти и барове, 
местни пазари, рибовъдни стопанства, посредници, рибари, както 
и онлайн оферти. След това, бяха анализирани с 
криминалистични методи в лаборатория в Германия – чрез 
изотопен и ДНК анализ – които позволяват да се проследи дали 
продуктите са с произход от диви есетри и какъв е вида есетра. 

В България са събрани 32 проби за 72 посещения: от ресторанти 
(18 проби), от магазини (10 проби), от рибовъдни стопанства (3 
проби) и онлайн покупки (1 проба). От тях, 23 проби 
представляват месо от есетра, а 9 проби са хайвер. В България са 
събрани 6 проби от хайвер (едната, от които е продадена като 
имитация на хайвер). 3 проби български хайвер са закупени в 
Лондон, Брюксел и Женева, тъй като българските производители 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма 

LIFE на Европейската общност. Цялата отговорност за 
съдържанието се носи от WWF и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз. 
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за региона: 
• 27 проби са 

били от диви 
есетри 

 

• 17 проби са 
били от есетри, 
продавани в 
нарушение на 
CITES (без 
задължителнит
е етикети по 
CITES, с 
неправилни 
CITES кодове 
или внесени без 
CITES 
разрешителни) 

на хайвер продават своите продукти основно в чужбина.  

Общо 6 от 32-те проби (19% от всички български проби) са 
продадени незаконно. 

Идентифицирани са 4 проби (13% от всички български проби) от 
уловени диви есетри, продавани предимно в ресторанти, в 
крайдунавски градове. 

В България са регистрирали общо 82 случая на незаконна 
дейност, свързана с бракониерство и търговия със защитени 
видове есетри за периода от 14.01.2016 г. до 22.12.2020 г. Голямата 
част от докладваните случаи се отнасят за открити забранени 
риболовни уреди (кърмаци). Данните показват, че повечето 
изземания на незаконни риболовни уреди са се случили през 
пролетта, през месеците между февруари и април, съвпадащи с 
пролетната миграция на есетрите. Вторият пик е по време на 
есенната миграция, главно през месеците октомври и ноември. 

В периода между 2016 и 2020 г., правоприлагащите органи в 
България са открили 594 съоръжения от типа „кърмаци“. Такъв 
голям брой открити незаконни риболовни уреди  е 
забележителен. В останалите държави от долното течение на река 
Дунав не се наблюдава такава тенденция. 

В периода между 2016 и 2020 г., в България са регистрирани само 
три случая с иззети екземпляри от есетра. Всички останали 
случаи се отнасят само до иззети незаконни риболовни уреди при 
които извършителя е неизвестен. Първият случай на 
конфискувана есетрова риба от вида моруна е от 19.02.2019 г. 
Екземплярът е бил уловен от бракониери при село Айдемир, обл. 
Силистра. Двуметровата моруна, с тегло 165 кг., е била все още 
жива. Екземплярът е бил маркиран и пуснат обратно в дивата 
природа. Вторият случай е от 11.02.2020 г. край град Свищов. 
Властите са открили уловена руска есетра с тегло 6,5 килограма, 
която е била закачена като примамка на кърмаците. Тестовете на 
WWF показаха, че рибата е била с произход от рибовъдно 
стопанство. Последният случай е от 19.03.2020г.  Моруната, с 
тегло 100 килограма, е била уловена близо до град Козлодуй. 
Екземплярът е бил все още жив и е бил освободен обратно в 
дивата природа. 

Тези данни са само върха на айсберга и реалните нива на 
незаконна търговия и улов на есетри вероятно са в пъти повече 
отколкото WWF и властите успяваме да регистрираме. 
Изследването на WWF показва, че бракониерството и търговията 
с есетрови продукти продължава, но също така, че 
правоприлагащите органи, мобилизират все повече усилия, за 
предотвратяването на незаконния улов.  

Забраната за улов на есетри беше удължена с още 5 години (до 
края 2025 г.) в България и безсрочно в Румъния.  

До момента само WWF прилага криминалистични методи за 
проследяване на пазара в страната, а и в останалите страни от 
долен Дунав. По времена проекта и заради сериозен интерес от 
страна на представители на институциите, направихме обучение 
за приложението на тези методи у нас. За момента, обаче, няма 
финансиране за такива разследвания. 

Контакти: 

Борислава 
Маргаритова  

bmargaritova@wwf.bg 
+359893393813 
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