
София, 24.02.2015 

“Прилагане на дейности от Националния 

план за действие за есетровите риби с цел 

подобряване състоянието и опазване на 

есетрите в България” 

 
Заключителна среща на  

Консултативния съвет по проекта 

(Междуведомствен и Научен съвет) 

 

 



Източник на финансиране 

Оперативна програма „Околна среда“2007-2013 г.на Министерство на 

околната среда и водите съ-финансирана от Европейския фонд за 

Регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност 

Номер на договора: 5103020–С-012, Номер на проекта: 5103020-23-666, 

Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие” 

Общ бюджет : 1 349 933,59 лева  

Бенефициент: WWF – България 

Продължителност: 38 месеца (януари 2012 – март 2015), вероятно 

изпълнение до м. май-юни 2015 

 

 



Обща цел на проекта 

 

Прилагане дейности от Националния план за действие за есетровите 

риби в българската акватория на Черно море и р. Дунав (2005-2014). 

• Опазване на есетровите риби в българския участък на река Дунав и 

подобрение на техния природозащитен статус.  

• Подобряване на ефективността на опазването и прилагане на преки 

природозащитни мерки за укрепване на есетровите популации, 

заложени в Плана за действие за есетровите риби 

 



Специфични цели 

Подобряване на нормативната база; 

Допълване на наличната научна информация (ключови хабитати, места за 

размножаване) като база за изработка на ефективни мерки за защита 

(охрана на ключови места и т.н.); 

Укрепване на Дунавските популации на есетрите, чрез преки 

консервационни мерки (зарибяване); 

 

Повишаване на капацитета на заинтересованите страни – работа с 

институциите, местните общности и научите среди; 

 

Повишаване осъзнаването на проблемите на есетровите риби сред 

заинтересованите страни и обществеността. 

 
 



 

Територия на проекта 

 

Преките консервационни дейности (теренни проучвания и зарибявания) се 

извършват в българския участък на река Дунав.  

 

Останалите дейности се  изпълняват на национално и международно 

ниво (работа по законодателството, тристранни мерки, работата с 

институциите, публичност). 

 
 



Проектни дейности 

Подобряване съществуващите нормативни и поднормативни 

документи и препоръки за актуализиране на Плана за действие за 

есетровите риби в българските акватории на река Дунав и Черно 

море. 

 Aнализ на нормативната уредба 

 Препоръки за подобряване на нормативната уредба 

 Препоръки за актуализиране Плана за действие за есетровите риби  

 

 

Теренни изследвания на реалните размножителни хабитати. 

 Методика за извършване на теренните проучвания 

 Теренни проучвания проведени в рамките на два полеви сезона, 2013-

 2014 г. 

 



Осигуряване на минимална популационна численост за оцеляване на 

видовете до възстановяване на естественото възпроизводство чрез 

разселване на хетерогенно потомство личинки на застрашени 

видове есетри с доказан произход от дунавските популации.  

 

 Научнообоснована програма и методика за производство, маркиране 

 и разселване на хетерогенно потомство от автохтонни за р. Дунав 

 есетри 

 Определен изпълнител за производството и разселването на личинки 

 Производство на зарибителен материал и разселване 

 Осигуряване на контрол, прозрачност и публично присъствие на 

 зарибяванията (присъствие на институции, заинтересовани, медии) 

 Изработване на тениски 
 

Проектни дейности 



Изработване на тристранни мерки за управление за осигуряване 

възпроизводството на есетровите риби. 

 Годишни и дългосрочни заповеди 

 Обявяване на Рамсарски места 

 Анализ и предложения за оптимизация на националната мрежа от защитени 

територии 

 

Съвместни дейности със заинтересовани страни.  

 Консултативен съвет по проекта (Научен и Междуведомствен съвет) 

 Образователна дипляна 

 Информационни материали – календари, флаш-памети 

  

Проектни дейности 



Създаване на електронна база данни и онлайн портал за есетровите 

риби.  

 База данни включваща – нормативни и стратегически документи, научни статии, 

проучвания и публикации.  

http://www.wwf.bg/what_we_do/rivers/sturgeons/  

Управление на проекта 

Осигуряване публичност на проекта 

2 пресконференции 

Връзка с медиите 

Дипляна 

Комплект стикери 

 

 

Проектни дейности 

http://www.wwf.bg/what_we_do/rivers/sturgeons/


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.” 

www.ope.moew.government.bg 

Благодаря Ви за вниманието! 


