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БЪДЕЩЕТО 
НА ЕСЕТРИТЕ 
Е В НАШИТЕ РЪЦЕ

ОПАЗВАНЕ НА ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ
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се стреми да спре свръхулова, основната
заплаха за оцеляването на дунавските
есетри. Проектът има за цел да осигури
дългосрочно оцеляване на тези видове,
както и запазване на високата им
естествена и икономическа стойност.
Проектът се изпълнява от WWF в
Австрия, България и Румъния от юли
2012 г. до септември 2015 г. Половината
от финансирането на проекта се поема

от Европейския съюз по програма
Life+, а другата половина от WWF.
WWF е една от водещите независими
природозащитни организации в света.
Глобалната мрежа на организацията
работи в повече от 100 страни,
подпомагана от над 5 милиона
доброволци. Тази публикация не е 
официален нормативен документ и има 
единствено информационна функция.

© 2014 WWF International, Дунавско-Карпатска програма
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.

ПРОЕКТЪТ “СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ
НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ДУНАВСКИТЕ
ЕСЕТРИ В РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ“

През последните години животът 
по Дунав много се е променил. 
В миналото всекидневието на 
рибарите е било трудно, но и 
вълнуващо. За да уловиш есетра, 
е трябвало да владееш специални 
умения, да притежаваш търпение 
и издръжливост. Уловът на есетри 
е бил тежка работа. Затова пък 
е бил традиционен начин да 
си осигуриш постоянен доход. 
Тежкият труд отличавал рибарите 
от хората, които просто ловят 
риба за удоволствие.  

Но това вече не е така... 
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ЦЕННИ И ЗАСТРАШЕНИ

Есетрите, едни от най-
ценните риби в Долен Дунав, 
днес рядко се срещат във 
водите, които са обитавали 
преди. Всъщност повечето 
видове есетри в Дунав са 
критично застрашени.  

Причините за това са прости 
– свръхулов, включително 
чрез непрофесионални 
методи (например 
електричество), прекъсване 
на миграционните пътища 
и намаляване на местата за 
размножаване. Може би вече 
нищо няма да е както преди. 

Но за щастие 
все още не е 
твърде късно 
да помогнем 
на есетрите. 
Нека им дадем 
време да се 
възстановят! 
Ако сте рибар, 
от вас зависи 
какво ще бъде 
продължението 
на тази 
история.  

В работата си WWF обединява усилия 
с рибарските общности и държавните 
институции в България и Румъния,  за да 
оцелеят дунавските есетри и да се запази 
този важен поминък на рибарите. ©
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ЗАЩО СА ЗАСТРАШЕНИ ЕСЕТРИТЕ

СЛЕД СВРЪХУЛОВ ПРОДЪЛЖИЛ ДЕСЕТКИ ГОДИНИ, ДНЕС ЕСЕТРИТЕ СТАВАТ 
ЖЕРТВА НА БРАКОНИЕРИ.

ЕСЕТРИТЕ СЕ ХВАЩАТ НЕЗАКОННО ЗАРАДИ ГОЛЕМИЯ ИНТЕРЕС КЪМ МЕСОТО 
ИМ И ОСОБЕНО КЪМ ХАЙВЕРА ИМ.

ЕСЕТРИТЕ СА МНОГО УЯЗВИМИ ЗАРАДИ ДЪЛГИЯ СИ ЖИВОТ И КЪСНОТО СИ 
СЪЗРЯВАНЕ. ПЕТ ОТ ШЕСТТЕ ДУНАВСКИ ЕСЕТРОВИ РИБИ В МОМЕНТА СА 
КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕНИ. АТЛАНТИЧЕСКАТА ЕСЕТРА ВЕЧЕ Е ИЗЧЕЗНАЛА ОТ 
ДУНАВ, А ШИПЪТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РЯДЪК.  

ПРИДВИЖВАНЕТО НАГОРЕ ПО РЕКАТА ЗА ХВЪРЛЯНЕ 
НА ХАЙВЕРА Е ЖИЗНЕНОВАЖНО ЗА ЕСЕТРИТЕ, 
НО ЯЗОВИРИТЕ ИМ ПРЕЧАТ ДА ДОСТИГАТ 
ДО МЕСТАТА ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ.   

ЕСЕТРИТЕ СА МНОГО ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ ПРОМЕНИТЕ В МЕСТАТА, КОИТО 
ОБИТАВАТ. ТЕЗИ ПРОМЕНИ МОГАТ ДА ПОПРЕЧАТ НА ТЯХНОТО РАЗМНОЖАВАНЕ 
И ХРАНЕНЕ. КАНАЛИЗИРАНЕТО НА РЕКАТА, ДОБИВЪТ НА ЧАКЪЛ И 
КОРАБОПЛАВАНЕТО СА ГОЛЕМИ ЗАПЛАХИ ЗА ЕСЕТРИТЕ.
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ЕСЕТРИТЕ 
В РЕКА ДУНАВ

Есетрите са се появили преди 
около 200 милиона години, 
почти по същото време като 
динозаврите.

Подобно на хората, есетрите 
живеят дълго и достигат зрялост 
късно в живота си. Това ги прави 
уязвими към свръхулова, защото 
им трябват много години, за да 
се възстановят. 
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ЗАЩО ЕСЕТРИТЕ СЕ 
НУЖДАЯТ ОТ ПОМОЩ
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За да се възстановят 
есетровите риби в Долен 
Дунав се полагат много 
усилия.

Въведена е пълна забрана 
за улов на есетрови риби в 
България и Румъния. 
Много организации и 
хора се опитват да засилят 
популациите на дунавските 
есетри, като развъждат, 

маркират и пускат млади 
есетри в реката. 

Има и проекти за намиране 
и опазване на местата за 
размножаване в Долен 
Дунав, както и проект за 
построяване на рибни 
проходи при язовирите 
Железни врата между 
Румъния и Сърбия.

Есетрите са били важна 
опора за много рибарски 
общности по Дунав, като са 
осигурявали на рибарите 
стабилен и почтен източник 
на доходи. Уловът на есетри 
е бил от огромно значение 
за икономиките на България 
и Румъния. Но поради 

свръхулов (в миналото 
законен, а сега не) и други 
заплахи броят на есетрите 
през ХХ век непрекъснато 
намалява. 

За да се подобрят нещата, 
от решаващо значение е 
подкрепата на рибарите.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
НА ЕСЕТРИТЕ
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Тялото е компактно и набито. 

Муцуната не е много дълга, заострена е, 
като това важи по-слабо за по-възрастните 
индивиди, и е леко насочена нагоре. 

Мустачките са странично сплеснати и 
листовидни. Устата е голяма, с полулунна 
форма и се отваря напред.

Долната устна има цепка в средата.

Цветът е синкавосив до черен, като отстрани 
е по-светъл, а коремът е белезникав.

Редовете от костни плочки изчезват при 
по-възрастните риби, като омекват и се 
покриват с кожа.

МОРУНА 
/ Huso huso

МОРУНАТА Е НАЙ-ЕДРАТА ЕСЕТРОВА РИБА В РЕКА 
ДУНАВ И НАЙ-ГОЛЯМАТА СЛАДКОВОДНА РИБА В СВЕТА.

ДЪЛЖИНА: 

над 6 м, обикновено не надхвърля 2,8 м. 

ТЕГЛО: 

над 1000 кг, обикновено не надхвърля 300 
кг. Най-голямата моруна, улавяна някога, е 
с тегло 1571 кг и дължина 7,2 м.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ
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БИОЛОГИЯ
Моруните имат късна полова зрялост и достигат до възраст над 100 години.

ЗРЯЛОСТ ВЪЗРАСТ ДЪЛЖИНА ТЕГЛО

Мъжки екземпляри 10-13 години 166 см 50 кг

Женски екземпляри 13-15 години 200 см 80 кг
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Муцуната е сравнително къса и притъпена.

Мустачките са неразклонени и са
разположени по-близо до върха на 
муцуната, отколкото до устата. 

Устата се отваря надолу. 
Долната устна е с цепка в средата.   

Цветът е зеленикавосив до сивочерен, 
отстрани сивокафяв, а коремът е жълтосив.

Редовете костни плочки са ясно изразени, 
като между гръбния и коремните редове има 
плочки със звездовидна форма. 

РУСКА ЕСЕТРА 
/ Acipenser 
  gueldenstaedti

ДЪЛЖИНА: 

около 2 м, рекордът е 236 см. 

ТЕГЛО: 

обикновено между 20-30 кг, по изключение 
достигат тегло над 100 кг, като рекордът е 
115 кг.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

РУСКАТА ЕСЕТРА Е ЕДНА ОТ НАЙ-ЕДРИТЕ 
ЕСЕТРОВИ РИБИ В ДУНАВ. 
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БИОЛОГИЯ
Руската есетра достига полова зрялост доста късно и може да достигне възраст 30 години. 
Максималната регистрирана възраст е 33 години.

ЗРЯЛОСТ ВЪЗРАСТ ДЪЛЖИНА ТЕГЛО

Мъжки екземпляри 11-13 години 100 см 12 кг

Женски екземпляри 12-16 години 120 см 20 кг

©
 L

ub
om

ir 
H

la
se

k

©
 S

to
ya

n 
M

ih
ov

2002 2003 2004 2005

Руската есетра 
вече се среща изключително рядко 
в Дунав и Черно море.
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Тялото е доста издължено. 

Муцуната с характерна форма е доста дълга 
(обикновено повече от 60% от дължината на 
главата), тясна и със заострен връх.   

Сравнително късите неразклонени мустачки са по-
близо до устата, отколкото до върха на муцуната.   

Устата се отваря надолу. 

Долната устна има цепка в средата.  

Цветът на кожата е тъмносив до черен с бели, 
понякога розови, корем и костни плочки.  

Гръбните костни плочки са добре развити, с остри 
краища, насочени към опашката.

Редовете от бели странични костни плочки са 
ясно изразени и са съставени от по-малко от 55 
плочки. Между редовете от плочки по тялото се 
наблюдават по-малки звездовидни или зърнести 
плочици.

ПЪСТРУГА 
/ Acipenser stellatus
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ДЪЛЖИНА: 

над 2 м, обикновено 1-1,2 м. 

ТЕГЛО: 

до 50 кг, по изключение до 100 кг, 
обикновено максимум 20 кг.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

ПЪСТРУГАТА Е ДОСТА ЕДРА, 
НО ИЗДЪЛЖЕНА РИБА.
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БИОЛОГИЯ
Пъстругата достига полова зрялост при следната възраст, дължина и тегло и достига 
максимална възраст от 35 години: 

ЗРЯЛОСТ ВЪЗРАСТ ДЪЛЖИНА ТЕГЛО

Мъжки екземпляри 5-6 години 90 см 3-4 кг

Женски екземпляри 7-10 години 120 см 9-10 кг
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Пъстругата може да достигне 
дължината на малка рибарска лодка.
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Муцуната обикновено е заострена, при 
по-възрастните индивиди по-заоблена и 
притъпена.

Мустачките са разклонени.  

Устата се отваря надолу.

Долната устна има цепка в средата. 

Цветът е тъмнокафяв до сив, по-светъл 
отстрани и белезникав по корема.  

Страничните костни плочки са повече от 55 
на брой и са много по-светли от кожата, като 
оформят бял страничен пояс. 

ЧИГА 
/ Acipenser ruthenus

ДЪЛЖИНА: 

максимум 1,2 м. 

ТЕГЛО: 

максимум 16 кг, като повечето индивиди 
тежат само 3-4 кг.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

ЧИГАТА Е НАЙ-МАЛКАТА 
ОТ ДУНАВСКИТЕ ЕСЕТРОВИ РИБИ.
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БИОЛОГИЯ
Чигата достига полова зрялост сравнително рано и може да достигне възраст над 20 години.

ЗРЯЛОСТ ВЪЗРАСТ ДЪЛЖИНА ТЕГЛО

Мъжки екземпляри 3-5 години 35 см 1 кг

Женски екземпляри 4-7 години 40-45 см 1-2 кг
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Чигата е изцяло сладководна 
и не мигрира от Черно море. 

След рязко намаляване на запасите в р. Дунав, 
от 1980 г. насам числеността на този вид се увеличава. 
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Най-високата точка на тялото е първата 
(най-голямата) гръбна костна плочка. 

Устата се отваря надолу.  

Долната устна е цяла, без цепка в средата.   

Цветът на кожата е сивкавозелен, по-светъл 
отстрани, а коремът е жълтеникавобял.   

Има повече от 10 коремни плочки. Те изчезват при 
по-възрастните екземпляри. 

ШИП 
/ Acipenser 
  nudiventris

ДЪЛЖИНА: 

максимум 2,2 м. 

ТЕГЛО: 

максимум 80 кг, по изключение до 120 кг.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

ШИПЪТ Е СРАВНИТЕЛНО ЕДРА ЕСЕТРА. 
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БИОЛОГИЯ
Шипът има късна полова зрялост и достига максимална възраст до над 30 години. 

ЗРЯЛОСТ ВЪЗРАСТ ДЪЛЖИНА ТЕГЛО

Мъжки екземпляри 6-9 години 100-130 см 10 кг

Женски екземпляри 12-14 години 140-150 см 30 кг
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В Долен Дунав видът се смята за изчезнал.  

Няма документиран улов на шип по Долен Дунав 
в Румъния от поне 30 - 40 години.
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Сигурното определяне на атлантическата есетра е 
трудно.  
 
Сравнително широката муцуна има тесен 
и заострен връх, който става по-притъпен с 
възрастта. 

Устата се отваря надолу. 

Долната устна е с цепка в средата.  

Цветът на кожата е зеленокафяв до синьочерен, 

по-светъл отстрани, коремът е сребистосив.  

Страничните костни плочки са по-светли от 
кожата около тях. 

Най-характерната особеност са постаналните 
плочки, които са от двете страни на аналната 
перка.  

Разграничение между A. sturio и 
северноамериканския вид A. oxyrinchus е 
възможно чрез генетичен анализ. 

АТЛАНТИЧЕСКА 
ЕСЕТРА 

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

АТЛАНТИЧЕСКАТА ЕСЕТРА Е СРАВНИТЕЛНО ЕДРА ЕСЕТРОВА РИБА.  

/ Acipenser sturio
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ДЪЛЖИНА: 

обикновено 2 м, максимум 5-6 м. 

ТЕГЛО: 

до 120 кг, по изключение до 600 кг.

БИОЛОГИЯ
Атлантическата есетра е бавнорастящ и дълголетен вид есетра, която достига възраст 
над 60 години.

ЗРЯЛОСТ ВЪЗРАСТ ДЪЛЖИНА ТЕГЛО

Мъжки екземпляри 7-9 години 100 см 7 кг

Женски екземпляри 8-14 години 180 см 32 кг
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В миналото разпространена в цяла Европа, 
атлантическата есетра е оцеляла само в реките 
Дордона и Гарона във Франция.

Знаем, че този вид е живял в Долен Дунав, 
тъй като през 1930-те са описани хибриди 
с други видове дунавски есетри.
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ЕСЕТРИТЕ И ХАЙВЕРЪТ
Есетрите са източник на 
хайвер, една от най-скъпите 
храни в света. Женските 
есетри имат много яйца и 
могат да създадат голямо 
потомство. Но за да могат 
да хвърлят хайвер, есетрите 
се нуждаят от 5-15 години. 
Затова популациите 
страдат силно от загубата 
на риби в размножителна 
възраст. Тъй като есетрите 
се нуждаят от много време, 
за да компенсират загубите 
от улова, лесно се стига до 
свръхулов. Много е трудно 
и сложно есетрите да се 
управляват така, че да могат 

успешно да се възстановяват. 

Дългите им размножителни 
придвижвания и сложният 
им жизнен цикъл, които се 
случват на огромни площи 
в морето и реката, правят 
движенията им предвидими. 
Така те стават силно уязвими 
към определени рибарски 
методи и загубата на места за 
размножаване. 

По света търговията с хайвер 
строго се контролира и в 
момента търговията с хайвер 
от диви есетри е забранена в 
България и Румъния. 
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В България есетрите са 
защитени от международното 
и българското 
законодателство. 

Всички видове есетри са 
защитени от Конвенцията 
по международната 
търговия със застрашени 
видове от дивата фауна 
и флора (CITES), която 
цели да предотврати 
изчезването на видове в 
резултат от търговията 
с тях. CITES въвежда 
различни инструменти за 
опазване, сред които са 
квотите, изискванията за 
лицензиране на легалните 
търговци и воденето на 
регистри с тях, въвеждането 
на система за регистрация 
на предприятията 
преработващи хайвер, както 
и на универсална система за 
етикетиране. 

В международен план, 
есетрите са под защитата 
и на Конвенцията за 
опазване на дивата 
европейска флора и 
фауна и природните 
местообитания 

(Бернска конвенция) и 
Конвенцията за опазване 
на мигриращите видове 
диви животни (Бонска 
конвенция). 

В българското 
законодателство 
разпоредбите на Закона 
за биологичното 
разнообразие са много 
важни за опазването и 
устойчивото ползване на 
есетровите риби. Шипът 
и атлантическата есетра, 
които на практика се 
считат за изчезнали, 
са защитени и за тях са 
налице редица забрани. 
Пъструга, моруна, руска 
есетра и чига, са под режим 
на опазване и регулирано 
ползване като режимите 
включват: временна или 
местни забрани за улов; 
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 

ЕСЕТРИТЕ И ЗАКОНЪТ

ПОРАДИ НАМАЛЯВАЩАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ, 
ПРЕЗ 2011 Г. БЪЛГАРИЯ НАЛОЖИ ЕДНОГОДИШНА ЗАБРАНА ЗА 
УЛОВ И ТЪРГОВИЯ С ЕСЕТРОВИ РИБИ, КОЯТО ПРЕЗ 2012 Г. БЕШЕ 
УДЪЛЖЕНА С ОЩЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ. РУМЪНСКА ДЕСЕТГОДИШНА 
ЗАБРАНА ДЕЙСТВА ОТ 2006 Г. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА И 
РУМЪНСКАТА ЗАБРАНА ИЗТИЧАТ ЕДНОВРЕМЕННО В КРАЯ НА 2015 Г. 
ВСЕ ОЩЕ НЕ Е РЕШЕНО КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ СТАТУТЪТ СЛЕД ТОВА. 
В ПОВЕЧЕТО ДРУГИ ДУНАВСКИ И ЧЕРНОМОРСКИ СТРАНИ СЪЩО 
Е НАЛОЖЕНА ЗАБРАНА ЗА УЛОВ НА ЕСЕТРИ.

ЗАКОНЪТ ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ ПРЕДВИЖДА
МНОЖЕСТВО ТЕЖКИ ПАРИЧНИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ 
ПРИ НАРУШАВАНЕ НА НЕГОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ. 

граница на екземпляри или 
части от тях. 

Законът за биологичното 
разнообразие изрично 
забранява използването 
на отрови, експлозиви, 
електрически ток и други 
зашеметяващи рибата уреди 
и средства, улов с кърмаци, 
тралиращи и драгиращи 
средства. 

Законът за рибарството 
и аквакултурите също 
регламентира ключови мерки 
за опазване на есетрите. 
Може би най-важната 

мярка, предвидена в закона, 
е налагането на забрани за 
стопански и/или любителски 
риболов в естествените 
водоеми, като например при 
установяване на промени в 
състоянието на запасите на 
определени видове риби, 
застрашаващи тяхното 
естествено възпроизводство и 
стопанско значение. Именно 
тази разпоредба на Закона за 
рибарството и аквакултурите 
е правното основание за 
въведената към момента 
забрана за улов на есетровите 
риби.
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СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 
Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 65 от 
2006 г., бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 
59 от 2012 г.) Стопански риболов във водите 
на Черно море и река Дунав се извършва от 
юридически лица и еднолични търговци след 
издаване на разрешително за стопански риболов 
и придобиване на право за усвояване на ресурс от 
риба и други водни организми.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Правото за 
усвояване на ресурс от риба и други водни 
организми е възмездно.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм., бр. 
102 от 2012 г.) Придобитото право за усвояване 
на ресурс от риба и други водни организми се 
удостоверява за съответната календарна година 
чрез издадено от ИАРА удостоверение.
***

Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., доп., бр. 59 
от 2012 г.) При извършване на стопански риболов 
се води риболовен дневник, в който се вписват 
данни за улова по видове и количества.

(2) Риболовният дневник се издава от ИАРА. 
Образецът на риболовния дневник за всяка 
риболовна дейност и реда за воденето му 
се определят с наредба на министъра на 
земеделието и храните.

(3) В риболовния дневник се нанасят данните 
за улова по видове и количествен състав, както 
следва:

1. за калкана – в бройки и по размерни групи в 
килограми;

2. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) за есетровите 
риби – по видове, пол, тегло и размери за всяка 

поотделно;

3. за останалите риби и други водни организми – 
по видове и количества в килограми, включително 
и допустимия прилов. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 56. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., 
бр. 36 от 2008 г., бр. 59 от 2012 г., доп., бр. 102 от 
2012 г.) Който извършва стопански риболов без 
разрешително или във воден обект, различен от 
Черно море и река Дунав, в нарушение на чл. 17, 
се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 
г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от 
юридическо лице или едноличен търговец, му се 
налага имуществена санкция в размер от 2000 до 
4000 лв.

Чл. 57. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 
2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, 
което не съхранява разрешителното за стопански 
риболов и удостоверението за придобито право 
за усвояване на ресурс от риба и други водни 
организми в нарушение на чл. 18г, ал. 3, се 
наказва с имуществена санкция в размер от 400 
до 1000 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., отм., бр. 59 от 2012 
г.).

Чл. 57а. (Нов – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) Едноличен 
търговец или юридическо лице, което не уведоми 
в срок териториалното звено на ИАРА за 
обстоятелствата по чл. 46а, ал. 5 или чл. 46д, ал. 
4, се наказва с имуществена санкция в размер 
от 400 до 1200 лв., ако не подлежи на по-тежко 
наказание.

ИЗВАДКИ ОТ НОРМАТИВНИ 
УРЕДБИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО 
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО 
И АКВАКУЛТУРИТЕ 

НА ЕСЕТРОВИ РИБИ 
В БЪЛГАРИЯ
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено 
повторно в едногодишен срок от влизане в сила на 
наказателното постановление, с което на лицето 
е наложено наказание за същия вид нарушение, 
регистрацията на лицето се прекратява.

Чл. 58. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., отм., бр. 59 от 
2012 г.).

Чл. 58а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Изм. – 
ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва риболов в 
нарушение на чл. 18г, ал. 1 или 4, се наказва с 
глоба от 500 до 1000 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато 
нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо 
лице или едноличен търговец, се налага 
имуществена санкция в размер от 600 до 1200 лв.

Чл. 58б. (Нов – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Едноличен 
търговец или юридическо лице, което не 
предостави на ИАРА обща информация и 
икономическа статистика за риболовния кораб, 
както и данни за броя на наетите лица и за 
риболовната дейност в нарушение на чл. 18е, ал. 
9, се наказва с имуществена санкция в размер от 
500 до 750 лв.

Чл. 59. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 
59 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо 
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, се наказва с имуществена 
санкция в размер от 800 до 1600 лв.

Чл. 60. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 
г.) Едноличен търговец или юридическо лице, 
което предава улов от един кораб на друг, без да 
го впише в риболовния дневник, в нарушение на 
чл. 19, ал. 6, се наказва с имуществена санкция в 
размер от 1000 до 2000 лв.

Чл. 61. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Изм. – 
ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Едноличен търговец или 
юридическо лице, което не представи за проверка 
риболовния дневник, дневника на продажбите и 
дневника за първа продажба в нарушение на чл. 
19, ал. 7, чл. 27, т. 5 или чл. 46ж, ал. 1, се наказва 
с имуществена санкция в размер от 600 до 1200 
лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Наказанието по 

ал. 1 се налага и на едноличен търговец или 
юридическо лице, което не предостави декларация 
за произход в нарушение на чл. 20, ал. 1 и чл. 27, 
т. 4.

Чл. 62. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 
2012 г.) Който лови риба и други водни организми в 
зоната на действие на специализираните уреди за 
риболов в нарушение на чл. 21, ал. 5, се наказва:

1. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2012 
г.) при извършване на любителски риболов – с 
глоба от 100 до 400 лв.;

2. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2012 
г.) при извършване на стопански риболов – с глоба 
от 600 до 1200 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 
г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от 
юридическо лице или едноличен търговец, му се 
налага имуществена санкция в размер от 800 до 
2000 лв.

Чл. 63. (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който 
промени параметрите и зоната на действие на 
специализираните уреди за риболов в нарушение 
на чл. 21, ал. 5, се наказва с глоба от 600 до 1200 
лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато 
нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо 
лице или едноличен търговец, му се налага 
имуществена санкция в размер от 800 до 2000 лв.

Чл. 88а. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2012 г.) (1) 
Физическо лице, което наруши разпоредбата на 
чл. 18г, ал. 3, чл. 18е, ал. 9, чл. 25в, ал. 2, чл. 27, 
т. 1, 6, 7 или 8, чл. 46а, ал. 5, или чл. 46д, ал. 4, се 
наказва с глоба в размер от 400 до 800 лв.

(2) Физическо лице, което наруши разпоредбата 
на чл. 19, ал. 1, 3, 4, 5 или 7, чл. 20, ал. 1, чл. 27, т. 
3, 4 или 5, или чл. 46ж, ал. 1, се наказва с глоба в 
размер от 500 до 1200 лв.

(3) Физическо лице, което наруши разпоредбата на 
чл. 19, ал. 6, чл. 46в, ал. 1 или чл. 47 се наказва с 
глоба в размер от 1000 до 1500 лв.

(4) Физическо лице, което наруши разпоредбата на 
чл. 45, ал. 1 или ал. 3, се наказва с глоба в размер 
от 2000 до 3000 лв.

СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 
Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 65 от 
2006 г., бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 
59 от 2012 г.) Стопански риболов във водите 
на Черно море и река Дунав се извършва от 
юридически лица и еднолични търговци след 
издаване на разрешително за стопански риболов 
и придобиване на право за усвояване на ресурс от 
риба и други водни организми.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Правото за 
усвояване на ресурс от риба и други водни 
организми е възмездно.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм., бр. 
102 от 2012 г.) Придобитото право за усвояване 
на ресурс от риба и други водни организми се 
удостоверява за съответната календарна година 
чрез издадено от ИАРА удостоверение.

Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., доп., бр. 59 
от 2012 г.) При извършване на стопански риболов 
се води риболовен дневник, в който се вписват 
данни за улова по видове и количества.

(2) Риболовният дневник се издава от ИАРА. 
Образецът на риболовния дневник за всяка 
риболовна дейност и реда за воденето му 
се определят с наредба на министъра на 
земеделието и храните.

(3) В риболовния дневник се нанасят данните 
за улова по видове и количествен състав, както 
следва:

1. за калкана – в бройки и по размерни групи в 
килограми;

2. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) за есетровите 
риби – по видове, пол, тегло и размери за всяка 
поотделно;

3. за останалите риби и други водни организми – 
по видове и количества в килограми, включително 
и допустимия прилов. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 56. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., 
бр. 36 от 2008 г., бр. 59 от 2012 г., доп., бр. 102 от 
2012 г.) Който извършва стопански риболов без 
разрешително или във воден обект, различен от 
Черно море и река Дунав, в нарушение на чл. 17, 
се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 
г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от 
юридическо лице или едноличен търговец, му се 
налага имуществена санкция в размер от 2000 до 
4000 лв.

Чл. 57. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 
2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, 
което не съхранява разрешителното за стопански 
риболов и удостоверението за придобито право 
за усвояване на ресурс от риба и други водни 
организми в нарушение на чл. 18г, ал. 3, се 
наказва с имуществена санкция в размер от 400 
до 1000 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., отм., бр. 59 от 2012 
г.).

Чл. 57а. (Нов – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) Едноличен 
търговец или юридическо лице, което не уведоми 
в срок териториалното звено на ИАРА за 
обстоятелствата по чл. 46а, ал. 5 или чл. 46д, ал. 
4, се наказва с имуществена санкция в размер 
от 400 до 1200 лв., ако не подлежи на по-тежко 
наказание.

ИЗВАДКИ ОТ НОРМАТИВНИ 
УРЕДБИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО 
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО 
И АКВАКУЛТУРИТЕ 
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ВАЖНИ КОНТАКТИ
ИАРА - ОТДЕЛИ НАЧАЛНИК - ОТДЕЛ МОБИЛЕН НОМЕР

ИАРА Благоевград Иван Попов 0887 212 834

ИАРА Бургас Антонио Кръстев 0885 111 898

ИАРА Варна Бейхан Хасанов 0886 610 052

ИАРА Велико Търново Емил Георгиев 0885 616 308

ИАРА Видин Милен Методиев 0887 212 144

ИАРА Враца Тошко Павлов 0889 858 535

ИАРА Габрово Красен Колев 0886 610 518

ИАРА Добрич Атанас Чолаков 0887 213 535

ИАРА Кърджали Рушен Фейзула 0879 497 775

ИАРА Кюстендил Анета Иванова 0887 213 338

ИАРА Ловеч Захари Велев 0887 212 399

ИАРА Монтана Руси Русинов 0885 111 881

ИАРА Пазарджик Георги Ненчев 0887 213 713

ИАРА Перник Михаил Божилов 0884 687 173

ИАРА Плевен Иван Кожухаров 0887 212 666

ИАРА Пловдив Емин Гуне 0888 005 900

ИАРА Разград Левент Бамов 0887 212 421

ИАРА Русе Айдоан Джелил 0887 213 065

ИАРА Силистра Алев Сали 0889 838 555

ИАРА Сливен Борислав Бояджиев 0887 212 474

ИАРА Смолян Хайри Садъков 0888 124 454

ИАРА София Румяна Младенова 0879 497 796

ИАРА Стара Загора Есин Вълева 0887 213 219

ИАРА Търговище Милослав Сребров 0887 212 156

ИАРА Хасково Милчо Милчев 0887 212 999

ИАРА Шумен Музафер Ехлиманов 0885 111 870

ИАРА Ямбол Петър Левков 0887 213 183

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
signali@iara.government.bg; Телефон 02/805 1657; Мобилен 0885 111 830

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Телефон 02/940 6000; www.moew.government.bg

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ
Телефон 02/940 6427; www.riew-sofia.org

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „РИБАРСТВО И КОНТРОЛ” - ИАРА 
http://iara.government.bg

Сигнали за бракониерски набези и нарушения при риболов може да подавате на следните 
мобилни телефони на отделите на ИАРА в страната:

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, 
АКО...
 СЛУЧАЙНО УЛОВИТЕ ЕСЕТРА
• ОСВОБОДЕТЕ РИБАТА ВНИМАТЕЛНО, ЗА ДА НЕ НАРУШАВАТЕ ЗАКОНА И 

ДА НЕ ВИ БЪДАТ НАЛОЖЕНИ ТЕЖКИ ГЛОБИ. 

• ДОКОСВАЙТЕ РИБАТА КОЛКОТО МОЖЕ ПО-МАЛКО И НЕ Я СТИСКАЙТЕ.

• НЕ ЗАДЪРЖАЙТЕ РИБАТА, ЗА ДА Я ОСВОБОДИТЕ ПО-КЪСНО. 
ТОВА НАМАЛЯВА ШАНСА Й ДА ОЖИВЕЕ. 

• КАТО ОСВОБОЖДАВАТЕ ЕСЕТРИТЕ, ВИЕ ИМ ПОМАГАТЕ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ 
В ДИВАТА ПРИРОДА.  

ЗАБЕЛЕЖИТЕ НЕЩО ПОДОЗРИТЕЛНО 
ИЛИ НЕЗАКОННО
НАРУШАВАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА Е СЕРИОЗНО 
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. ОБАДЕТЕ СЕ НА  ИНСТИТУЦИИТЕ И ДАЙТЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ – ДАТА, ЧАС, МЯСТО, РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА 
ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО (КОЛА ИЛИ ЛОДКА), КАКВО ТОЧНО СЕ Е СЛУЧИЛО. 
ПОМОГНЕТЕ НИ ДА СПРЕМ БРАКОНИЕРИТЕ, КАТО СИГНАЛИЗИРАТЕ ЗА 
НАРУШЕНИЯТА ПРИ РИБОЛОВ. 
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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

САМО 2 СТРАНИ В ЕС - 
БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ - 

ВСЕ ОЩЕ ИМАТ ЖИЗНЕНИ 
ПОПУЛАЦИИ НА ДИВИ 

ЕСЕТРОВИ РИБИ

ЕСЕТРИТЕ МОГАТ ДА 
ДОСТИГНАТ ВЪЗРАСТ 

ОТ 100 ГОДИНИ

EСЕТРИТЕ СА СЕ ПОЯВИЛИ 
ПРЕДИ ОКОЛО 200 МИЛИОНА 
ГОДИНИ 

ПРЕЗ 2011 Г. ДОКЛАД НА TRAFFIC 
РАЗКРИ 14 СЛУЧАЯ НА ИЗЗЕТ 
НЕЗАКОНЕН ХАЙВЕР С ПРОИЗХОД 
БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

2

100
14

200 милиона

ДУНАВСКИТЕ 
ЕСЕТРИ В ЦИФРИ ОПАЗВАНЕ НА ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ

ESETRI.WWF.BG
 ©

 n
at

ur
ep

l.c
om

 / 
Fr

ei
 / 

A
R

C
O

 / 
W

W
F-

C
an

on


