
ДИВИТЕ ЕСЕТРИ 
И ТЕХНИЯТ ХАЙВЕР – 
ЗАСТРАШЕНО СЪКРОВИЩЕ
До неотдавна есетровите риби все още са били 
многобройни и са представлявали важна опора 
за много рибарски общности. Но тези дни вече са 
в миналото. Заради продължаващия свръхулов 
есетрите са на ръба на изчезването. 

Основната причина за свръхулова на тези видове, 
които преди са се срещали в изобилие, е търсенето 
на техния хайвер, който е предпочитан деликатес 
сред любителите на храната по целия свят и е 
олицетворение на луксозен хранителен продукт. 
Белуга, Осетра, Севруга и други видове хайвер 
се числят към най-скъпите продукти от дивата 
природа, и се търгуват на много високи цени. 
През 2011 г. в ЕС е внесен хайвер на стойност 28 
милиона евро. 

Търсенето на хайвер е довело дo разцвет на 
незаконната търговия с него. Продължава 
залавянето на пратки с хайвер, което означава , 
че съществува процъфтяващ черен пазар. Смята 
се, че незаконната търговия с хайвер е добре 
организирана и е тясно свързана с организираната 
престъпност. 

В интерес на всички рибовъди, отглеждащи 
есетри, както и на производителите и 
преработвателите на хайвер, търговците и 
консуматорите, е да се уверят, че хайверът е с 
легален произход, продава се законно и добивът 
му не застрашава дивите есетри.

ПРОЕКТЪТ Е 
ФИНАНСИРАН 
ПО ПРОГРАМА 
LIFE НА ЕС

Въведена е задължителна система за 
етикетиране на хайвера, която помага на 
консуматорите, търговците и властите 
да отличават законния от незаконния 
хайвер. Тя има за цел да гарантира, че 
хайверът, предлаган на пазара, има законен 
произход. Етикетът позволява на властите 
да проследят произхода на хайвера и е 
задължителен по закон за хайверната 
индустрия и търговците на храни. 

Всички първични контейнери с есетров хайвер 
(т.е. контейнерите, които са в непосредствен 
контакт с хайвера, като например консерви, 
буркани или кутии), независимо от размера 
им, трябва да са обозначени с етикет по CITES, 
съдържащ информация за произхода на хайвера. 

Тези изисквания се отнасят за (пре)
опаковането на 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 преопаковане. Етикетът трябва или да 
запечатва контейнера, или хайверът да е 
опакован така, че да е видно, ако контейнерът 
е бил отварян. Също така етикетът не 
трябва да може да бъде отстранен, без да 
бъде повреден, нито да може да се сложи 
на друг контейнер. Няма изисквания как да 
изглежда етикетът, но трябва да съдържа 
информацията от таблицата по-долу. 
Снимката показва добър пример за етикет.

КАК ДА ОТЛИЧАВАМЕ ЗАКОННИЯ 
ОТ НЕЗАКОННИЯ ХАЙВЕР

ЕТИКЕТЪТ ЗА КОНТЕЙНЕРИТЕ С ХАЙВЕР ТРЯБВА 
ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

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. 

Съществуват доказателства, че изискванията за 
етикетиране (етикети за еднократна употреба; 

запечатване на контейнера или поставяне на етикета 
така, че да е видно, ако контейнерът е бил отварян) 
невинаги се спазват и неколкократно са регистрирани 
случаи на фалшифицирани етикети. ДНК анализът 
показва, че са достъпни за закупуване значителни 
количества неправилно етикетиран хайвер, както и 
смесен хайвер. 

СТАНДАРТЕН КОД НА ВИДА (ТРИБУКВЕН КОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА ЕСЕТРА, ХИБРИДИТЕ И КРЪСТОСКИТЕ);

ИЗХОДЕН КОД НА ХАЙВЕРА ИЛИ ЕКЗЕМПЛЯРА (“W” ЗА ЕСЕТРА, УЛОВЕНА В ДИВАТА ПРИРОДА; “C” ЗА ЕСЕТРА 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 (ИЗДАДЕН ОТ НАЦИОНАЛНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН ПО CITES; 
ЗА ПРЕОПАКОВАНЕ ТОЗИ КОД ВКЛЮЧВА ДВУБУКВЕНИЯ КОД ПО 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.

КОД НА ВИДА ПО CITES НАУЧНО ИМЕ БЪЛГАРСКО/АНГЛИЙСКО ИМЕ

BAE Acipenser baerii Сибирска есетра
BAI Acipenser baerii baicalensis Baikal Sturgeon
BVI Acipenser brevirostrum Shortnose Sturgeon
DAB Acipenser dabryanus Yangtze Sturgeon
FUL Acipenser fulvescens Lake Sturgeon
GUE Acipenser gueldenstaedtii Руска есетра
MED Acipenser medirostris Green Sturgeon
MIK Acipenser mikadoi Sakhalin Sturgeon
NAC Acipenser naccarii Adriatic Sturgeon
NUD Acipenser nudiventris Шип
OXY Acipenser oxyrhynchus Atlantic Sturgeon
DES Acipenser oxyrhynchus desotoi Gulf Sturgeon
PER Acipenser persicus Persian Sturgeon
RUT Acipenser ruthenus Чига
SCH Acipenser schrenckii Amur Sturgeon
SIN Acipenser sinensis Chinese Sturgeon
STE Acipenser stellatus Пъструга
STU Acipenser sturio Атлантическа есетра
TRA Acipenser transmontanus Бяла есетра
DAU Huso dauricus Kaluga Sturgeon
HUS Huso huso Моруна
SPA Polyodon spathula Веслонос
GLA Psephurus gladius Chinese Paddlefish
FED Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi Syr-darya Shovelnose Sturgeon
HER Pseudoscaphirhynchus hermanni Small Amu-dar Shovelnose или Dwarf Sturgeon
KAU Pseudoscaphirhynchus kaufmanni Large Amu-dar или False Shovelnose Sturgeon
ALB Scaphirhynchus albus Pallid Sturgeon
PLA Scaphirhynchus platorynchus Shovelnose Sturgeon
SUS Scaphirhynchus suttkusi Alabama Sturgeon
MIX Кръстоски (важи само за “пресован” хайвер)

YYYxXXX Хибриди: Y обозначава мъжкия, Х женския вид

КОДОВЕ ПО CITES 
НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕСЕТРОВИ РИБИ

ПУБЛИКАЦИЯТА Е СЪСТАВЕНА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ “СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯТА 
НА ДУНАВСКИТЕ ЕСЕТРИ В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ”. ПРОЕКТЪТ СЕ СТРЕМИ ДА СПРЕ СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕНИТЕ ЕСЕТРОВИ РИБИ 
В РЕКА ДУНАВ В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ, КАКТО И ДА ОСИГУРИ ДЪЛГОСРОЧНО ОЦЕЛЯВАНЕ НА ТЕЗИ ВИДОВЕ, КАКТО И ЗАПАЗВАНЕ НА ВИСОКАТА ИМ ЕСТЕСТВЕНА 
И ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ. 

© 2014 WWF International, Danube-Carpathian Programme

Всички права запазени. Не се позволява възпроизвеждането или копирането по електронен или друг начин на текстовете и снимките, както и 
разпространение на изданието без разрешение на авторите и издателя.
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Основи на законната 
търговия с хайвер

ЕСЕТРИТЕ И 
ХАЙВЕРЪТ 
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Защо сме тук
За да спрем унищожаването на околната среда и да изградим 
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.

esetri.wwf.bg



ХАЙВЕР
Хайверът представлява неоплодените яйца на 
есетрите. Той обикновено се добива от току-що 
убити женски есетри, преди яйцата да са узрели 
(узрелите яйца се спукват лесно и се превръщат 
в пихтиеста маса). Почти невъзможно е да 
се определи видът есетра по външния вид на 
хайвера, тъй като размерът на зърната и цветът 
варират в рамките на видовете според възрастта. 
За определяне на вида (поне вида на майката) 
подходящият метод е ДНК анализ.

Смесване на хайвер от различни видове

Хайвер от различни видове есетри не може да 
се смесва в първичен контейнер с изключение 
на т.нар. „пресован хайвер” (гъста солена паста, 
представляваща повреден есетров хайвер).

Заместители на хайвера и фалшив хайвер

Яйца от други видове риби (лъмпфиш, сьомга, 
херинга и др.) често се продават като (есетров) 
хайвер. Тъй като този хайвер произхожда от видове, 
които не са включени в CITES, той не е обект на 
предписанията за търговия с продукти от дивата 

природа. Заместителите на хайвера обаче често 
се продават като произхождащи от есетри, което 
представлява заблуда на клиентите. Фалшивият 
хайвер (заместител на хайвер, представян за есетров 
хайвер) обикновено е боядисан. Това означава, че 
се обезцветява (напр. ако бъде разтъркан между 
пръстите) и може да бъде направен от различен 
материал – от отпадъчни продукти от есетри до 
водорасли.

ДРУГИ ЕСЕТРОВИ ПРОДУКТИ
Есетровото месо се продава прясно, пушено, 
замразено или сушено, нацяло или на части, под 
формата на филета, пастети, консервирано и 
т.н. Други продукти от есетри, които са обект на 
търговия, включват кожи, занаятчийски изделия 
от есетрова кожа, лепило от плавателни мехури 
(“рибен туткал”), препарирани екземпляри, 
екстракт от хайвер за луксозни кремове за лице (с 
голямо нарастване на вноса в ЕС, възлизащ на 2,7 
милиарда евро през 2011 г.).

Търгува се също с живи индивиди, както за 
аквакултури (основно личинки и оплодени яйца), 
така и за декоративни цели (предимно чига).

ТЪРГОВИЯ С ЕСЕТРИ 
И ЕСЕТРОВИ ПРОДУКТИ

КАКВО ПРАВИ ЕСЕТРИТЕ СПЕЦИАЛНИ
∞ ЕСЕТРИТЕ СА СЕ ПОЯВИЛИ ПРЕДИ ОКОЛО 200 МИЛИОНА ГОДИНИ И СА ДРЕВНИ КАТО ДИНОЗАВРИТЕ.

∞ ЕСЕТРИТЕ МОГАТ ДА ДОСТИГНАТ ВЪЗРАСТ ОТ 100 ГОДИНИ И ДЪЛЖИНА ПОВЕЧЕ ОТ 6 МЕТРА.

∞ ЕСЕТРИТЕ ДОСТИГАТ ПОЛОВА ЗРЯЛОСТ НА ВЪЗРАСТ 5-15 ГОДИНИ И ПОВЕЧЕТО ВИДОВЕ НЕ СЕ РАЗМНОЖАВАТ 
ВСЯКА ГОДИНА. ТОВА ГИ ПРАВИ ОСОБЕНО УЯЗВИМИ КЪМ СВРЪХУЛОВА. ЕСЕТРОВИТЕ ПОПУЛАЦИИ СЕ НУЖДАЯТ 
ОТ МНОГО ГОДИНИ, ЗА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ. 

∞ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ СА ЕДИНСТВЕНИТЕ ДЪРЖАВИ В ЕС, КОИТО ИМАТ ЖИЗНЕСПОСОБНИ ПОПУЛАЦИИ ОТ 
ДИВИ ЕСЕТРИ. ДОЛЕН ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ СА СРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ОСТАНАЛИ МЕСТА ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ НА 
ЕСЕТРИТЕ ПО СВЕТА.

∞ ВЪПРЕКИ СТРОГИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ СВРЪХУЛОВЪТ – ЗАКОНЕН ИЛИ НЕ – 
И НЕУСТОЙЧИВАТА ТЪРГОВИЯ С ХАЙВЕР ОТ ДИВИ ПОПУЛАЦИИ ВСЕ ОЩЕ СА ОСНОВНИТЕ ПРЕКИ ЗАПЛАХИ ЗА 
ОЦЕЛЯВАНЕТО НА ЕСЕТРИТЕ.

УСТОЙЧИВА ТЪРГОВИЯ С ХАЙВЕР
Като мярка за гарантиране на устойчивата 
търговия с хайвер, всички есетри и близките 
им родственици веслоносите са включени в 
Конвенцията за международна търговия със 
застрашени видове от дивата флора и фауна 
(CITES) и регламентите на ЕС за търговия с 
видове от дивата флора и фауна. Независимо 
дали есетрите са уловени в природата 

или са отгледани в плен, международната 
търговия се основава на задължителна 
система от документи по CITES. Това 
важи за живи и мъртви екземпляри, както 
и за всички техни части и продукти, 
включително хайвер, месо, ларви, оплодени 
яйца и др. 

Откакто дивият хайвер започна да става все 
по-рядък и международната търговия с хайвер от 
всички основни популации беше прекратена през 
2011 г., търсенето се задоволява все повече чрез 
хайвер от изкуствено отглеждани есетри. 

Отглеждането на есетри е бързо растящ сектор в 
световната аквакултура. През 2011 г. в световен 
мащаб са произведени около 142 т хайвер от 
есетри, отглеждани в плен - годишно количество, 
което оттогава със сигурност е нарастнало - и 97% 
от стойността на хайвера, внесен в ЕС, е била от 
аквакултура.  

Ако се развива в съгласие с  природозащитните 
мерки, аквакултурната индустрия може да има 
благоприятно въздействие както върху дивите 
есетри, така и върху местните общности, като 

задоволява търсенето на хайвер и есетрово месо, без 
да нарушава намалелите естествени популации, а в 
същото време допринася и за растежа на местната 
икономика.

Аквакултурата обаче може да представлява 
и заплаха за дивите есетри. През последните 
години съществуват опасения, че аквакултурните 
предприятия могат да бъдат замесени в прикриване 
на диви есетри и хайвер от природата. Твърди се, 
че есетри с незаконен произход се държат като 
животни за разплод и че незаконно добит хайвер от 
диви есетри се предлага като хайвер, произведен от 
аквакултура. Технически е възможно да се различи 
хайверът от диви есетри от този от изкуствено 
отглеждани есетри (чрез изотопен анализ или 
определяне на състава на мастните киселини), но 
това все още не е достъпен стандартен метод.

ЕСЕТРИТЕ В АКВАКУЛТУРАТА
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CITES
Всяка международна пратка, съдържаща някой 
от видовете есетри или есетрови продукти, трябва 
задължително да е придружена от съответните 
разрешителни или сертификати по CITES, 
издадени от националния управителен орган по 
CITES. Вносът и (ре)експортът на есетров хайвер 
без валидно разрешително по CITES е нарушение 
на закона.

ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ
Разрешено е внасяне на до 125 г есетров хайвер 
на човек без специално разрешително по CITES. 
Хайверът трябва да е:

ЗАКОННО ПРИДОБИТ И ДА ПРИТЕЖАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ЕТИКЕТ ПО CITES 

ПРЕНАСЯН В ЛИЧНИЯ БАГАЖ 

ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ЗА НЕТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ

ТЪРГОВИЯ С ХАЙВЕР 
В РАМКИТЕ НА ЕС
За пратките есетров хайвер, произведен в рамките 
на ЕС, не се изискват документи по CITES, тъй 
като в общия пазар на ЕС търговията се счита 
за вътрешна. Необходимо е обаче хайверът да е 
обозначен с етикети по CITES и търговците трябва 
да знаят как да различават законния от незаконния 
хайвер.

ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА, 
(ПРЕ)ОПАКОВАНЕ И ИЗНОС
Всички предприятия за преработка и (пре-)
опаковане на хайвер, включително аквакултурните 
предприятия, произвеждащи хайвер, както и 
износителите, трябва да бъдат лицензирани от 
управителните органи на страните по CITES, за да 
им бъде разрешено да преработват, (пре-)опаковат 
или изнасят хайвер. На всяко преработващо или 
(пре-)опаковащо предприятие трябва да бъде 

даден индивидуален регистрационен код от 
управителните органи. Този регистрационен код 
е част от задължителните етикети за хайвер по 
CITES. От лицензираните предприятия се изисква 
да поддържат съответен архив на количествата 
внесен, изнесен, произведен на място или 
складиран хайвер.

Регистърът на лицензираните износители и 
предприятия за преработка и преопаковане за 
видове есетрови риби и веслоноси е достъпен на 
интернет сайта на CITES: 

www.cites.org -> Resources -> CITES registers -> Register 
of caviar exporters (за всяка страна по азбучен ред)

КВОТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С 
ХАЙВЕР ОТ ДИВИ ЕСЕТРИ
За дивите видове есетри от трансгранични 
популации – като например от Каспийско море – 
е необходимо да се определят годишни квоти за 
износа на хайвер и месо. От 2011 г. определената 
световна износна квота е нула за хайвер и 
месо от диви есетри. Нулевата експортна квота 
означава, че не е разрешена международната 
търговия с хайвер или месо от диви есетри от 
трансгранични популации. 

Квотната година започва на 1 март и приключва на 
последния ден от февруари на следващата година. 
Всичкият хайвер, който е обект на износни квоти, 
трябва да бъде изнесен преди края на квотната 
година, през която е добит или преработен. 
Държавите не трябва да внасят хайвер, който е 
добит или преработен през предишната квотна 
година. 

Определянето на квоти е необходимо само за 
хайвер и месо. Международната търговия с 
екземпляри, родени и отгледани в плен, не е обект 
на системата на CITES за експортни квоти. Такива 
квоти се определят изцяло на доброволен принцип. 
Същото важи за квотите за ларви, оплодени яйца и 
т.н.

Повече информация за CITES: http://www.cites.org/eng/
prog/sturgeon/index.shtml 

Регламенти на ЕС за търговия с видове от дивата флора 
и фауна: http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_
en.htm



ХАЙВЕР
Хайверът представлява неоплодените яйца на 
есетрите. Той обикновено се добива от току-що 
убити женски есетри, преди яйцата да са узрели 
(узрелите яйца се спукват лесно и се превръщат 
в пихтиеста маса). Почти невъзможно е да 
се определи видът есетра по външния вид на 
хайвера, тъй като размерът на зърната и цветът 
варират в рамките на видовете според възрастта. 
За определяне на вида (поне вида на майката) 
подходящият метод е ДНК анализ.

Смесване на хайвер от различни видове

Хайвер от различни видове есетри не може да 
се смесва в първичен контейнер с изключение 
на т.нар. „пресован хайвер” (гъста солена паста, 
представляваща повреден есетров хайвер).

Заместители на хайвера и фалшив хайвер

Яйца от други видове риби (лъмпфиш, сьомга, 
херинга и др.) често се продават като (есетров) 
хайвер. Тъй като този хайвер произхожда от видове, 
които не са включени в CITES, той не е обект на 
предписанията за търговия с продукти от дивата 

природа. Заместителите на хайвера обаче често 
се продават като произхождащи от есетри, което 
представлява заблуда на клиентите. Фалшивият 
хайвер (заместител на хайвер, представян за есетров 
хайвер) обикновено е боядисан. Това означава, че 
се обезцветява (напр. ако бъде разтъркан между 
пръстите) и може да бъде направен от различен 
материал – от отпадъчни продукти от есетри до 
водорасли.

ДРУГИ ЕСЕТРОВИ ПРОДУКТИ
Есетровото месо се продава прясно, пушено, 
замразено или сушено, нацяло или на части, под 
формата на филета, пастети, консервирано и 
т.н. Други продукти от есетри, които са обект на 
търговия, включват кожи, занаятчийски изделия 
от есетрова кожа, лепило от плавателни мехури 
(“рибен туткал”), препарирани екземпляри, 
екстракт от хайвер за луксозни кремове за лице (с 
голямо нарастване на вноса в ЕС, възлизащ на 2,7 
милиарда евро през 2011 г.).

Търгува се също с живи индивиди, както за 
аквакултури (основно личинки и оплодени яйца), 
така и за декоративни цели (предимно чига).

ТЪРГОВИЯ С ЕСЕТРИ 
И ЕСЕТРОВИ ПРОДУКТИ

КАКВО ПРАВИ ЕСЕТРИТЕ СПЕЦИАЛНИ
∞ ЕСЕТРИТЕ СА СЕ ПОЯВИЛИ ПРЕДИ ОКОЛО 200 МИЛИОНА ГОДИНИ И СА ДРЕВНИ КАТО ДИНОЗАВРИТЕ.

∞ ЕСЕТРИТЕ МОГАТ ДА ДОСТИГНАТ ВЪЗРАСТ ОТ 100 ГОДИНИ И ДЪЛЖИНА ПОВЕЧЕ ОТ 6 МЕТРА.

∞ ЕСЕТРИТЕ ДОСТИГАТ ПОЛОВА ЗРЯЛОСТ НА ВЪЗРАСТ 5-15 ГОДИНИ И ПОВЕЧЕТО ВИДОВЕ НЕ СЕ РАЗМНОЖАВАТ 
ВСЯКА ГОДИНА. ТОВА ГИ ПРАВИ ОСОБЕНО УЯЗВИМИ КЪМ СВРЪХУЛОВА. ЕСЕТРОВИТЕ ПОПУЛАЦИИ СЕ НУЖДАЯТ 
ОТ МНОГО ГОДИНИ, ЗА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ. 

∞ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ СА ЕДИНСТВЕНИТЕ ДЪРЖАВИ В ЕС, КОИТО ИМАТ ЖИЗНЕСПОСОБНИ ПОПУЛАЦИИ ОТ 
ДИВИ ЕСЕТРИ. ДОЛЕН ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ СА СРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ОСТАНАЛИ МЕСТА ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ НА 
ЕСЕТРИТЕ ПО СВЕТА.

∞ ВЪПРЕКИ СТРОГИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ СВРЪХУЛОВЪТ – ЗАКОНЕН ИЛИ НЕ – 
И НЕУСТОЙЧИВАТА ТЪРГОВИЯ С ХАЙВЕР ОТ ДИВИ ПОПУЛАЦИИ ВСЕ ОЩЕ СА ОСНОВНИТЕ ПРЕКИ ЗАПЛАХИ ЗА 
ОЦЕЛЯВАНЕТО НА ЕСЕТРИТЕ.

УСТОЙЧИВА ТЪРГОВИЯ С ХАЙВЕР
Като мярка за гарантиране на устойчивата 
търговия с хайвер, всички есетри и близките 
им родственици веслоносите са включени в 
Конвенцията за международна търговия със 
застрашени видове от дивата флора и фауна 
(CITES) и регламентите на ЕС за търговия с 
видове от дивата флора и фауна. Независимо 
дали есетрите са уловени в природата 

или са отгледани в плен, международната 
търговия се основава на задължителна 
система от документи по CITES. Това 
важи за живи и мъртви екземпляри, както 
и за всички техни части и продукти, 
включително хайвер, месо, ларви, оплодени 
яйца и др. 

Откакто дивият хайвер започна да става все 
по-рядък и международната търговия с хайвер от 
всички основни популации беше прекратена през 
2011 г., търсенето се задоволява все повече чрез 
хайвер от изкуствено отглеждани есетри. 

Отглеждането на есетри е бързо растящ сектор в 
световната аквакултура. През 2011 г. в световен 
мащаб са произведени около 142 т хайвер от 
есетри, отглеждани в плен - годишно количество, 
което оттогава със сигурност е нарастнало - и 97% 
от стойността на хайвера, внесен в ЕС, е била от 
аквакултура.  

Ако се развива в съгласие с  природозащитните 
мерки, аквакултурната индустрия може да има 
благоприятно въздействие както върху дивите 
есетри, така и върху местните общности, като 

задоволява търсенето на хайвер и есетрово месо, без 
да нарушава намалелите естествени популации, а в 
същото време допринася и за растежа на местната 
икономика.

Аквакултурата обаче може да представлява 
и заплаха за дивите есетри. През последните 
години съществуват опасения, че аквакултурните 
предприятия могат да бъдат замесени в прикриване 
на диви есетри и хайвер от природата. Твърди се, 
че есетри с незаконен произход се държат като 
животни за разплод и че незаконно добит хайвер от 
диви есетри се предлага като хайвер, произведен от 
аквакултура. Технически е възможно да се различи 
хайверът от диви есетри от този от изкуствено 
отглеждани есетри (чрез изотопен анализ или 
определяне на състава на мастните киселини), но 
това все още не е достъпен стандартен метод.

ЕСЕТРИТЕ В АКВАКУЛТУРАТА
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CITES
Всяка международна пратка, съдържаща някой 
от видовете есетри или есетрови продукти, трябва 
задължително да е придружена от съответните 
разрешителни или сертификати по CITES, 
издадени от националния управителен орган по 
CITES. Вносът и (ре)експортът на есетров хайвер 
без валидно разрешително по CITES е нарушение 
на закона.

ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ
Разрешено е внасяне на до 125 г есетров хайвер 
на човек без специално разрешително по CITES. 
Хайверът трябва да е:

ЗАКОННО ПРИДОБИТ И ДА ПРИТЕЖАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ЕТИКЕТ ПО CITES 

ПРЕНАСЯН В ЛИЧНИЯ БАГАЖ 

ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ЗА НЕТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ

ТЪРГОВИЯ С ХАЙВЕР 
В РАМКИТЕ НА ЕС
За пратките есетров хайвер, произведен в рамките 
на ЕС, не се изискват документи по CITES, тъй 
като в общия пазар на ЕС търговията се счита 
за вътрешна. Необходимо е обаче хайверът да е 
обозначен с етикети по CITES и търговците трябва 
да знаят как да различават законния от незаконния 
хайвер.

ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА, 
(ПРЕ)ОПАКОВАНЕ И ИЗНОС
Всички предприятия за преработка и (пре-)
опаковане на хайвер, включително аквакултурните 
предприятия, произвеждащи хайвер, както и 
износителите, трябва да бъдат лицензирани от 
управителните органи на страните по CITES, за да 
им бъде разрешено да преработват, (пре-)опаковат 
или изнасят хайвер. На всяко преработващо или 
(пре-)опаковащо предприятие трябва да бъде 

даден индивидуален регистрационен код от 
управителните органи. Този регистрационен код 
е част от задължителните етикети за хайвер по 
CITES. От лицензираните предприятия се изисква 
да поддържат съответен архив на количествата 
внесен, изнесен, произведен на място или 
складиран хайвер.

Регистърът на лицензираните износители и 
предприятия за преработка и преопаковане за 
видове есетрови риби и веслоноси е достъпен на 
интернет сайта на CITES: 

www.cites.org -> Resources -> CITES registers -> Register 
of caviar exporters (за всяка страна по азбучен ред)

КВОТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С 
ХАЙВЕР ОТ ДИВИ ЕСЕТРИ
За дивите видове есетри от трансгранични 
популации – като например от Каспийско море – 
е необходимо да се определят годишни квоти за 
износа на хайвер и месо. От 2011 г. определената 
световна износна квота е нула за хайвер и 
месо от диви есетри. Нулевата експортна квота 
означава, че не е разрешена международната 
търговия с хайвер или месо от диви есетри от 
трансгранични популации. 

Квотната година започва на 1 март и приключва на 
последния ден от февруари на следващата година. 
Всичкият хайвер, който е обект на износни квоти, 
трябва да бъде изнесен преди края на квотната 
година, през която е добит или преработен. 
Държавите не трябва да внасят хайвер, който е 
добит или преработен през предишната квотна 
година. 

Определянето на квоти е необходимо само за 
хайвер и месо. Международната търговия с 
екземпляри, родени и отгледани в плен, не е обект 
на системата на CITES за експортни квоти. Такива 
квоти се определят изцяло на доброволен принцип. 
Същото важи за квотите за ларви, оплодени яйца и 
т.н.

Повече информация за CITES: http://www.cites.org/eng/
prog/sturgeon/index.shtml 

Регламенти на ЕС за търговия с видове от дивата флора 
и фауна: http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_
en.htm



ХАЙВЕР
Хайверът представлява неоплодените яйца на 
есетрите. Той обикновено се добива от току-що 
убити женски есетри, преди яйцата да са узрели 
(узрелите яйца се спукват лесно и се превръщат 
в пихтиеста маса). Почти невъзможно е да 
се определи видът есетра по външния вид на 
хайвера, тъй като размерът на зърната и цветът 
варират в рамките на видовете според възрастта. 
За определяне на вида (поне вида на майката) 
подходящият метод е ДНК анализ.

Смесване на хайвер от различни видове

Хайвер от различни видове есетри не може да 
се смесва в първичен контейнер с изключение 
на т.нар. „пресован хайвер” (гъста солена паста, 
представляваща повреден есетров хайвер).

Заместители на хайвера и фалшив хайвер

Яйца от други видове риби (лъмпфиш, сьомга, 
херинга и др.) често се продават като (есетров) 
хайвер. Тъй като този хайвер произхожда от видове, 
които не са включени в CITES, той не е обект на 
предписанията за търговия с продукти от дивата 

природа. Заместителите на хайвера обаче често 
се продават като произхождащи от есетри, което 
представлява заблуда на клиентите. Фалшивият 
хайвер (заместител на хайвер, представян за есетров 
хайвер) обикновено е боядисан. Това означава, че 
се обезцветява (напр. ако бъде разтъркан между 
пръстите) и може да бъде направен от различен 
материал – от отпадъчни продукти от есетри до 
водорасли.

ДРУГИ ЕСЕТРОВИ ПРОДУКТИ
Есетровото месо се продава прясно, пушено, 
замразено или сушено, нацяло или на части, под 
формата на филета, пастети, консервирано и 
т.н. Други продукти от есетри, които са обект на 
търговия, включват кожи, занаятчийски изделия 
от есетрова кожа, лепило от плавателни мехури 
(“рибен туткал”), препарирани екземпляри, 
екстракт от хайвер за луксозни кремове за лице (с 
голямо нарастване на вноса в ЕС, възлизащ на 2,7 
милиарда евро през 2011 г.).

Търгува се също с живи индивиди, както за 
аквакултури (основно личинки и оплодени яйца), 
така и за декоративни цели (предимно чига).

ТЪРГОВИЯ С ЕСЕТРИ 
И ЕСЕТРОВИ ПРОДУКТИ

КАКВО ПРАВИ ЕСЕТРИТЕ СПЕЦИАЛНИ
∞ ЕСЕТРИТЕ СА СЕ ПОЯВИЛИ ПРЕДИ ОКОЛО 200 МИЛИОНА ГОДИНИ И СА ДРЕВНИ КАТО ДИНОЗАВРИТЕ.

∞ ЕСЕТРИТЕ МОГАТ ДА ДОСТИГНАТ ВЪЗРАСТ ОТ 100 ГОДИНИ И ДЪЛЖИНА ПОВЕЧЕ ОТ 6 МЕТРА.

∞ ЕСЕТРИТЕ ДОСТИГАТ ПОЛОВА ЗРЯЛОСТ НА ВЪЗРАСТ 5-15 ГОДИНИ И ПОВЕЧЕТО ВИДОВЕ НЕ СЕ РАЗМНОЖАВАТ 
ВСЯКА ГОДИНА. ТОВА ГИ ПРАВИ ОСОБЕНО УЯЗВИМИ КЪМ СВРЪХУЛОВА. ЕСЕТРОВИТЕ ПОПУЛАЦИИ СЕ НУЖДАЯТ 
ОТ МНОГО ГОДИНИ, ЗА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ. 

∞ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ СА ЕДИНСТВЕНИТЕ ДЪРЖАВИ В ЕС, КОИТО ИМАТ ЖИЗНЕСПОСОБНИ ПОПУЛАЦИИ ОТ 
ДИВИ ЕСЕТРИ. ДОЛЕН ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ СА СРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ОСТАНАЛИ МЕСТА ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ НА 
ЕСЕТРИТЕ ПО СВЕТА.

∞ ВЪПРЕКИ СТРОГИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ СВРЪХУЛОВЪТ – ЗАКОНЕН ИЛИ НЕ – 
И НЕУСТОЙЧИВАТА ТЪРГОВИЯ С ХАЙВЕР ОТ ДИВИ ПОПУЛАЦИИ ВСЕ ОЩЕ СА ОСНОВНИТЕ ПРЕКИ ЗАПЛАХИ ЗА 
ОЦЕЛЯВАНЕТО НА ЕСЕТРИТЕ.

УСТОЙЧИВА ТЪРГОВИЯ С ХАЙВЕР
Като мярка за гарантиране на устойчивата 
търговия с хайвер, всички есетри и близките 
им родственици веслоносите са включени в 
Конвенцията за международна търговия със 
застрашени видове от дивата флора и фауна 
(CITES) и регламентите на ЕС за търговия с 
видове от дивата флора и фауна. Независимо 
дали есетрите са уловени в природата 

или са отгледани в плен, международната 
търговия се основава на задължителна 
система от документи по CITES. Това 
важи за живи и мъртви екземпляри, както 
и за всички техни части и продукти, 
включително хайвер, месо, ларви, оплодени 
яйца и др. 

Откакто дивият хайвер започна да става все 
по-рядък и международната търговия с хайвер от 
всички основни популации беше прекратена през 
2011 г., търсенето се задоволява все повече чрез 
хайвер от изкуствено отглеждани есетри. 

Отглеждането на есетри е бързо растящ сектор в 
световната аквакултура. През 2011 г. в световен 
мащаб са произведени около 142 т хайвер от 
есетри, отглеждани в плен - годишно количество, 
което оттогава със сигурност е нарастнало - и 97% 
от стойността на хайвера, внесен в ЕС, е била от 
аквакултура.  

Ако се развива в съгласие с  природозащитните 
мерки, аквакултурната индустрия може да има 
благоприятно въздействие както върху дивите 
есетри, така и върху местните общности, като 

задоволява търсенето на хайвер и есетрово месо, без 
да нарушава намалелите естествени популации, а в 
същото време допринася и за растежа на местната 
икономика.

Аквакултурата обаче може да представлява 
и заплаха за дивите есетри. През последните 
години съществуват опасения, че аквакултурните 
предприятия могат да бъдат замесени в прикриване 
на диви есетри и хайвер от природата. Твърди се, 
че есетри с незаконен произход се държат като 
животни за разплод и че незаконно добит хайвер от 
диви есетри се предлага като хайвер, произведен от 
аквакултура. Технически е възможно да се различи 
хайверът от диви есетри от този от изкуствено 
отглеждани есетри (чрез изотопен анализ или 
определяне на състава на мастните киселини), но 
това все още не е достъпен стандартен метод.

ЕСЕТРИТЕ В АКВАКУЛТУРАТА
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CITES
Всяка международна пратка, съдържаща някой 
от видовете есетри или есетрови продукти, трябва 
задължително да е придружена от съответните 
разрешителни или сертификати по CITES, 
издадени от националния управителен орган по 
CITES. Вносът и (ре)експортът на есетров хайвер 
без валидно разрешително по CITES е нарушение 
на закона.

ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ
Разрешено е внасяне на до 125 г есетров хайвер 
на човек без специално разрешително по CITES. 
Хайверът трябва да е:

ЗАКОННО ПРИДОБИТ И ДА ПРИТЕЖАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ЕТИКЕТ ПО CITES 

ПРЕНАСЯН В ЛИЧНИЯ БАГАЖ 

ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ЗА НЕТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ

ТЪРГОВИЯ С ХАЙВЕР 
В РАМКИТЕ НА ЕС
За пратките есетров хайвер, произведен в рамките 
на ЕС, не се изискват документи по CITES, тъй 
като в общия пазар на ЕС търговията се счита 
за вътрешна. Необходимо е обаче хайверът да е 
обозначен с етикети по CITES и търговците трябва 
да знаят как да различават законния от незаконния 
хайвер.

ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА, 
(ПРЕ)ОПАКОВАНЕ И ИЗНОС
Всички предприятия за преработка и (пре-)
опаковане на хайвер, включително аквакултурните 
предприятия, произвеждащи хайвер, както и 
износителите, трябва да бъдат лицензирани от 
управителните органи на страните по CITES, за да 
им бъде разрешено да преработват, (пре-)опаковат 
или изнасят хайвер. На всяко преработващо или 
(пре-)опаковащо предприятие трябва да бъде 

даден индивидуален регистрационен код от 
управителните органи. Този регистрационен код 
е част от задължителните етикети за хайвер по 
CITES. От лицензираните предприятия се изисква 
да поддържат съответен архив на количествата 
внесен, изнесен, произведен на място или 
складиран хайвер.

Регистърът на лицензираните износители и 
предприятия за преработка и преопаковане за 
видове есетрови риби и веслоноси е достъпен на 
интернет сайта на CITES: 

www.cites.org -> Resources -> CITES registers -> Register 
of caviar exporters (за всяка страна по азбучен ред)

КВОТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С 
ХАЙВЕР ОТ ДИВИ ЕСЕТРИ
За дивите видове есетри от трансгранични 
популации – като например от Каспийско море – 
е необходимо да се определят годишни квоти за 
износа на хайвер и месо. От 2011 г. определената 
световна износна квота е нула за хайвер и 
месо от диви есетри. Нулевата експортна квота 
означава, че не е разрешена международната 
търговия с хайвер или месо от диви есетри от 
трансгранични популации. 

Квотната година започва на 1 март и приключва на 
последния ден от февруари на следващата година. 
Всичкият хайвер, който е обект на износни квоти, 
трябва да бъде изнесен преди края на квотната 
година, през която е добит или преработен. 
Държавите не трябва да внасят хайвер, който е 
добит или преработен през предишната квотна 
година. 

Определянето на квоти е необходимо само за 
хайвер и месо. Международната търговия с 
екземпляри, родени и отгледани в плен, не е обект 
на системата на CITES за експортни квоти. Такива 
квоти се определят изцяло на доброволен принцип. 
Същото важи за квотите за ларви, оплодени яйца и 
т.н.

Повече информация за CITES: http://www.cites.org/eng/
prog/sturgeon/index.shtml 

Регламенти на ЕС за търговия с видове от дивата флора 
и фауна: http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_
en.htm



ДИВИТЕ ЕСЕТРИ 
И ТЕХНИЯТ ХАЙВЕР – 
ЗАСТРАШЕНО СЪКРОВИЩЕ
До неотдавна есетровите риби все още са били 
многобройни и са представлявали важна опора 
за много рибарски общности. Но тези дни вече са 
в миналото. Заради продължаващия свръхулов 
есетрите са на ръба на изчезването. 

Основната причина за свръхулова на тези видове, 
които преди са се срещали в изобилие, е търсенето 
на техния хайвер, който е предпочитан деликатес 
сред любителите на храната по целия свят и е 
олицетворение на луксозен хранителен продукт. 
Белуга, Осетра, Севруга и други видове хайвер 
се числят към най-скъпите продукти от дивата 
природа, и се търгуват на много високи цени. 
През 2011 г. в ЕС е внесен хайвер на стойност 28 
милиона евро. 

Търсенето на хайвер е довело дo разцвет на 
незаконната търговия с него. Продължава 
залавянето на пратки с хайвер, което означава , 
че съществува процъфтяващ черен пазар. Смята 
се, че незаконната търговия с хайвер е добре 
организирана и е тясно свързана с организираната 
престъпност. 

В интерес на всички рибовъди, отглеждащи 
есетри, както и на производителите и 
преработвателите на хайвер, търговците и 
консуматорите, е да се уверят, че хайверът е с 
легален произход, продава се законно и добивът 
му не застрашава дивите есетри.

ПРОЕКТЪТ Е 
ФИНАНСИРАН 
ПО ПРОГРАМА 
LIFE НА ЕС

Въведена е задължителна система за 
етикетиране на хайвера, която помага на 
консуматорите, търговците и властите 
да отличават законния от незаконния 
хайвер. Тя има за цел да гарантира, че 
хайверът, предлаган на пазара, има законен 
произход. Етикетът позволява на властите 
да проследят произхода на хайвера и е 
задължителен по закон за хайверната 
индустрия и търговците на храни. 

Всички първични контейнери с есетров хайвер 
(т.е. контейнерите, които са в непосредствен 
контакт с хайвера, като например консерви, 
буркани или кутии), независимо от размера 
им, трябва да са обозначени с етикет по CITES, 
съдържащ информация за произхода на хайвера. 

Тези изисквания се отнасят за (пре)
опаковането на 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 преопаковане. Етикетът трябва или да 
запечатва контейнера, или хайверът да е 
опакован така, че да е видно, ако контейнерът 
е бил отварян. Също така етикетът не 
трябва да може да бъде отстранен, без да 
бъде повреден, нито да може да се сложи 
на друг контейнер. Няма изисквания как да 
изглежда етикетът, но трябва да съдържа 
информацията от таблицата по-долу. 
Снимката показва добър пример за етикет.

КАК ДА ОТЛИЧАВАМЕ ЗАКОННИЯ 
ОТ НЕЗАКОННИЯ ХАЙВЕР

ЕТИКЕТЪТ ЗА КОНТЕЙНЕРИТЕ С ХАЙВЕР ТРЯБВА 
ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

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. 

Съществуват доказателства, че изискванията за 
етикетиране (етикети за еднократна употреба; 

запечатване на контейнера или поставяне на етикета 
така, че да е видно, ако контейнерът е бил отварян) 
невинаги се спазват и неколкократно са регистрирани 
случаи на фалшифицирани етикети. ДНК анализът 
показва, че са достъпни за закупуване значителни 
количества неправилно етикетиран хайвер, както и 
смесен хайвер. 

СТАНДАРТЕН КОД НА ВИДА (ТРИБУКВЕН КОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА ЕСЕТРА, ХИБРИДИТЕ И КРЪСТОСКИТЕ);

ИЗХОДЕН КОД НА ХАЙВЕРА ИЛИ ЕКЗЕМПЛЯРА (“W” ЗА ЕСЕТРА, УЛОВЕНА В ДИВАТА ПРИРОДА; “C” ЗА ЕСЕТРА 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 (ИЗДАДЕН ОТ НАЦИОНАЛНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН ПО CITES; 
ЗА ПРЕОПАКОВАНЕ ТОЗИ КОД ВКЛЮЧВА ДВУБУКВЕНИЯ КОД ПО 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.

КОД НА ВИДА ПО CITES НАУЧНО ИМЕ БЪЛГАРСКО/АНГЛИЙСКО ИМЕ

BAE Acipenser baerii Сибирска есетра
BAI Acipenser baerii baicalensis Baikal Sturgeon
BVI Acipenser brevirostrum Shortnose Sturgeon
DAB Acipenser dabryanus Yangtze Sturgeon
FUL Acipenser fulvescens Lake Sturgeon
GUE Acipenser gueldenstaedtii Руска есетра
MED Acipenser medirostris Green Sturgeon
MIK Acipenser mikadoi Sakhalin Sturgeon
NAC Acipenser naccarii Adriatic Sturgeon
NUD Acipenser nudiventris Шип
OXY Acipenser oxyrhynchus Atlantic Sturgeon
DES Acipenser oxyrhynchus desotoi Gulf Sturgeon
PER Acipenser persicus Persian Sturgeon
RUT Acipenser ruthenus Чига
SCH Acipenser schrenckii Amur Sturgeon
SIN Acipenser sinensis Chinese Sturgeon
STE Acipenser stellatus Пъструга
STU Acipenser sturio Атлантическа есетра
TRA Acipenser transmontanus Бяла есетра
DAU Huso dauricus Kaluga Sturgeon
HUS Huso huso Моруна
SPA Polyodon spathula Веслонос
GLA Psephurus gladius Chinese Paddlefish
FED Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi Syr-darya Shovelnose Sturgeon
HER Pseudoscaphirhynchus hermanni Small Amu-dar Shovelnose или Dwarf Sturgeon
KAU Pseudoscaphirhynchus kaufmanni Large Amu-dar или False Shovelnose Sturgeon
ALB Scaphirhynchus albus Pallid Sturgeon
PLA Scaphirhynchus platorynchus Shovelnose Sturgeon
SUS Scaphirhynchus suttkusi Alabama Sturgeon
MIX Кръстоски (важи само за “пресован” хайвер)

YYYxXXX Хибриди: Y обозначава мъжкия, Х женския вид

КОДОВЕ ПО CITES 
НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕСЕТРОВИ РИБИ

ПУБЛИКАЦИЯТА Е СЪСТАВЕНА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ “СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯТА 
НА ДУНАВСКИТЕ ЕСЕТРИ В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ”. ПРОЕКТЪТ СЕ СТРЕМИ ДА СПРЕ СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕНИТЕ ЕСЕТРОВИ РИБИ 
В РЕКА ДУНАВ В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ, КАКТО И ДА ОСИГУРИ ДЪЛГОСРОЧНО ОЦЕЛЯВАНЕ НА ТЕЗИ ВИДОВЕ, КАКТО И ЗАПАЗВАНЕ НА ВИСОКАТА ИМ ЕСТЕСТВЕНА 
И ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ. 

© 2014 WWF International, Danube-Carpathian Programme

Всички права запазени. Не се позволява възпроизвеждането или копирането по електронен или друг начин на текстовете и снимките, както и 
разпространение на изданието без разрешение на авторите и издателя.
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Основи на законната 
търговия с хайвер

ЕСЕТРИТЕ И 
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Защо сме тук
За да спрем унищожаването на околната среда и да изградим 
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.

esetri.wwf.bg



ДИВИТЕ ЕСЕТРИ 
И ТЕХНИЯТ ХАЙВЕР – 
ЗАСТРАШЕНО СЪКРОВИЩЕ
До неотдавна есетровите риби все още са били 
многобройни и са представлявали важна опора 
за много рибарски общности. Но тези дни вече са 
в миналото. Заради продължаващия свръхулов 
есетрите са на ръба на изчезването. 

Основната причина за свръхулова на тези видове, 
които преди са се срещали в изобилие, е търсенето 
на техния хайвер, който е предпочитан деликатес 
сред любителите на храната по целия свят и е 
олицетворение на луксозен хранителен продукт. 
Белуга, Осетра, Севруга и други видове хайвер 
се числят към най-скъпите продукти от дивата 
природа, и се търгуват на много високи цени. 
През 2011 г. в ЕС е внесен хайвер на стойност 28 
милиона евро. 

Търсенето на хайвер е довело дo разцвет на 
незаконната търговия с него. Продължава 
залавянето на пратки с хайвер, което означава , 
че съществува процъфтяващ черен пазар. Смята 
се, че незаконната търговия с хайвер е добре 
организирана и е тясно свързана с организираната 
престъпност. 

В интерес на всички рибовъди, отглеждащи 
есетри, както и на производителите и 
преработвателите на хайвер, търговците и 
консуматорите, е да се уверят, че хайверът е с 
легален произход, продава се законно и добивът 
му не застрашава дивите есетри.

ПРОЕКТЪТ Е 
ФИНАНСИРАН 
ПО ПРОГРАМА 
LIFE НА ЕС

Въведена е задължителна система за 
етикетиране на хайвера, която помага на 
консуматорите, търговците и властите 
да отличават законния от незаконния 
хайвер. Тя има за цел да гарантира, че 
хайверът, предлаган на пазара, има законен 
произход. Етикетът позволява на властите 
да проследят произхода на хайвера и е 
задължителен по закон за хайверната 
индустрия и търговците на храни. 

Всички първични контейнери с есетров хайвер 
(т.е. контейнерите, които са в непосредствен 
контакт с хайвера, като например консерви, 
буркани или кутии), независимо от размера 
им, трябва да са обозначени с етикет по CITES, 
съдържащ информация за произхода на хайвера. 

Тези изисквания се отнасят за (пре)
опаковането на 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 преопаковане. Етикетът трябва или да 
запечатва контейнера, или хайверът да е 
опакован така, че да е видно, ако контейнерът 
е бил отварян. Също така етикетът не 
трябва да може да бъде отстранен, без да 
бъде повреден, нито да може да се сложи 
на друг контейнер. Няма изисквания как да 
изглежда етикетът, но трябва да съдържа 
информацията от таблицата по-долу. 
Снимката показва добър пример за етикет.

КАК ДА ОТЛИЧАВАМЕ ЗАКОННИЯ 
ОТ НЕЗАКОННИЯ ХАЙВЕР

ЕТИКЕТЪТ ЗА КОНТЕЙНЕРИТЕ С ХАЙВЕР ТРЯБВА 
ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

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. 

Съществуват доказателства, че изискванията за 
етикетиране (етикети за еднократна употреба; 

запечатване на контейнера или поставяне на етикета 
така, че да е видно, ако контейнерът е бил отварян) 
невинаги се спазват и неколкократно са регистрирани 
случаи на фалшифицирани етикети. ДНК анализът 
показва, че са достъпни за закупуване значителни 
количества неправилно етикетиран хайвер, както и 
смесен хайвер. 

СТАНДАРТЕН КОД НА ВИДА (ТРИБУКВЕН КОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА ЕСЕТРА, ХИБРИДИТЕ И КРЪСТОСКИТЕ);

ИЗХОДЕН КОД НА ХАЙВЕРА ИЛИ ЕКЗЕМПЛЯРА (“W” ЗА ЕСЕТРА, УЛОВЕНА В ДИВАТА ПРИРОДА; “C” ЗА ЕСЕТРА 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 (ИЗДАДЕН ОТ НАЦИОНАЛНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН ПО CITES; 
ЗА ПРЕОПАКОВАНЕ ТОЗИ КОД ВКЛЮЧВА ДВУБУКВЕНИЯ КОД ПО 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.

КОД НА ВИДА ПО CITES НАУЧНО ИМЕ БЪЛГАРСКО/АНГЛИЙСКО ИМЕ

BAE Acipenser baerii Сибирска есетра
BAI Acipenser baerii baicalensis Baikal Sturgeon
BVI Acipenser brevirostrum Shortnose Sturgeon
DAB Acipenser dabryanus Yangtze Sturgeon
FUL Acipenser fulvescens Lake Sturgeon
GUE Acipenser gueldenstaedtii Руска есетра
MED Acipenser medirostris Green Sturgeon
MIK Acipenser mikadoi Sakhalin Sturgeon
NAC Acipenser naccarii Adriatic Sturgeon
NUD Acipenser nudiventris Шип
OXY Acipenser oxyrhynchus Atlantic Sturgeon
DES Acipenser oxyrhynchus desotoi Gulf Sturgeon
PER Acipenser persicus Persian Sturgeon
RUT Acipenser ruthenus Чига
SCH Acipenser schrenckii Amur Sturgeon
SIN Acipenser sinensis Chinese Sturgeon
STE Acipenser stellatus Пъструга
STU Acipenser sturio Атлантическа есетра
TRA Acipenser transmontanus Бяла есетра
DAU Huso dauricus Kaluga Sturgeon
HUS Huso huso Моруна
SPA Polyodon spathula Веслонос
GLA Psephurus gladius Chinese Paddlefish
FED Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi Syr-darya Shovelnose Sturgeon
HER Pseudoscaphirhynchus hermanni Small Amu-dar Shovelnose или Dwarf Sturgeon
KAU Pseudoscaphirhynchus kaufmanni Large Amu-dar или False Shovelnose Sturgeon
ALB Scaphirhynchus albus Pallid Sturgeon
PLA Scaphirhynchus platorynchus Shovelnose Sturgeon
SUS Scaphirhynchus suttkusi Alabama Sturgeon
MIX Кръстоски (важи само за “пресован” хайвер)

YYYxXXX Хибриди: Y обозначава мъжкия, Х женския вид

КОДОВЕ ПО CITES 
НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕСЕТРОВИ РИБИ

ПУБЛИКАЦИЯТА Е СЪСТАВЕНА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ “СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯТА 
НА ДУНАВСКИТЕ ЕСЕТРИ В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ”. ПРОЕКТЪТ СЕ СТРЕМИ ДА СПРЕ СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕНИТЕ ЕСЕТРОВИ РИБИ 
В РЕКА ДУНАВ В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ, КАКТО И ДА ОСИГУРИ ДЪЛГОСРОЧНО ОЦЕЛЯВАНЕ НА ТЕЗИ ВИДОВЕ, КАКТО И ЗАПАЗВАНЕ НА ВИСОКАТА ИМ ЕСТЕСТВЕНА 
И ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ. 
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Основи на законната 
търговия с хайвер
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Защо сме тук
За да спрем унищожаването на околната среда и да изградим 
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.

esetri.wwf.bg


