
Търговия с хайвер 

Хайверът се счита за деликатес, което 
го прави един от най-скъпите 
продукти от дивата природа в света. 
Според търговските статистики 
Европейският съюз (ЕС), САЩ и 
Швейцария са най-големите 
вносители на хайвер в световен мащаб, 
с 81% от вноса чрез законна 
международна търговия между 1998 г. 
и 2006 г. Най-големите вносители 
сред държавите членки на ЕС са 
Франция и Германия. Румъния и 
България са  изнасяли значителни 
количества хайвер от диви есетри и все 
още имат единствените естествени 
популации в ЕС, които понастоящем 
са строго защитени. 

Търсенето на хайвер е довело до 
свръхексплоатация и съответно до 
застрашително намаляване на 
есетрите в световен мащаб. За да се 
гарантира оцеляването на видовете и  
постигане на устойчивост, през 1998 г. 
всички видове есетри са включени в 

списъка на Конвенцията по 
международната търговия със 
застрашени видове от дивата фауна 
и флора (CITES). Днес цялата 
международна търговия с хайвер 
(внос, износ, реекспорт) трябва да бъде 
придружена с документи от CITES и 
всички контейнери за вътрешна и 
външна търговия трябва да са 
обозначени със специални етикети на 
CITES. 

Интересът към хайвера е довел и до 
разпространение на незаконната 
търговия с него. Постоянните 
конфискации на незаконен хайвер в 
Европа говорят за наличието на добре 
развиващ се черен пазар. Това показва 
също така, че контрабандистите на 
хайвер са добре организирани и 
използват все по-успешни методи. 
Счита се, че незаконната търговия с 
хайвер е силно свързана с 
организираната престъпност.

ВСИЧКИ 
ВИДОВЕ 
ХАЙВЕР
ТРЯБВА ДА СА 
ОБОЗНАЧЕНИ 
С ЕТИКЕТИ НА CITES

ПРОЕКТЪТ Е 
ФИНАНСИРАН 
ПО ПРОГРАМА 
LIFE НА ЕС

Консервационни дейности 
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ТЪРГОВИЯ С ХАЙВЕР 

Етикети за хайвер 

Етикетът за контейнерите с хайвер трябва да съдържа следната информация:

Разпознаване на законно добития хайвер от незаконния 
Всички държави, които са подписали CITES, трябва да прилагат стандартизирана система по 
етикетиране за всички контейнери с хайвер, използвани за вътрешна и международна търговия. 
Тази система позволява на правоприлагащите органи да проследяват произхода на хайвера, както 
и на всички потребители да разпознават дали той е законен или незаконен. От 2006 г. системата 
за етикетиране е задължителна в ЕС.

Изисквания за етикетиране на хайвер 
Всички първични контейнери трябва да имат етикет за еднократна употреба, което означава, че 
той не би могъл да бъде отстранен без да бъде повреден. Етикетът трябва или да запечатва 
контейнера, или хайверът да е опакован по такъв начин, че да е видно, ако контейнерът е бил 
отварян. Изискванията за етикетиране се отнасят за всички видове хайвер — от диви есетри и от 
рибовъдни стопанства. Предприятията за преработка или (пре-)пакетиране на хайвер, 
включително тези в областта на аквакултурите, както и всички износители, трябва да бъдат 
одобрени от управителния орган на CITES в държавите членки, за да им бъде разрешено да 
преработват, (пре-)пакетират или изнасят хайвер.

Рибовъдни стопанства за хайвер
Хайверът не се добива само от диви есетри. Развъждането на есетри е бързо разрастващ се сектор 
в областта на аквакултурите, отчитащ значително увеличение на търговията с хайвер, която често 
нараства двойно от година на година.  Развъждането на есетрови риби в България и Румъния се 
развива с бързи темпове. Когато тази индустрия се развива в съответствие с принципите за 
опазване на околната среда, тя може да има благоприятно въздействие както за прехраната на 
местно ниво, така и за дивите есетри. Въпреки това съществуват опасения, че дейностите в 
сферата на аквакултурите създават условия за незаконен добив на хайвер.

СТАНДАРТЕН КОД НА ВИДА 

ИЗХОДЕН КОД НА ХАЙВЕРА 

КОД ЗА ДЪРЖАВАТА НА ПРОИЗХОД Двубуквен код по ISO.

ГОДИНА НА ДОБИВАНЕ Годината, в която е била уловена есетрата.

Трибуквен код за определяне на вида есетра, 
хибридните видове и кръстоските. Например BAE 
обозначава Acipenser baerii.

ОФИЦИАЛЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН КОД 
НА ПРЕРАБОТВАЩОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

Кодът по националната система за регистрация 
за преработвателните предприятия, която държавите 
трябва да установят.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 
НА АРТИКУЛА

Кодът се издава съгласно системата за проследяване 
на хайвера, използвана от преработвателното или 
препакетиращото предприятие.

W = есетра, уловена в дивата природа.   
C = есетра от рибовъдно стопанство.

БОРБАТА 
С НЕЗАКОННАТА 
ТЪРГОВИЯ И ИЗМАМИТЕ 
Е В ИНТЕРЕС НА 
КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА ХАЙВЕР, 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И 
ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИТЕ. 

ЕТИКЕТИТЕ
ПОЗВОЛЯВАТ НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДА 
РАЗПОЗНАВАТ ЗАКОННО 
ДОБИТИЯ ХАЙВЕР 
ОТ НЕЗАКОННИЯ

ESETRI.WWF.BG

За повече 
информация: 
esetri.wwf.bg

Проектът „Съвместни действия за 
повишаване на осведомеността относно 
свръхексплоатацията на дунавските 
есетри  в Румъния и България“ има 
за цел да се справи с незаконния улов 
на есетрови риби, основната пряка 
заплаха за тяхното оцеляване.

За да спрем унищожаването на околната среда и да изградим 
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.

Защо сме тук

wwf.bg 


