
Правила и изключения при въвеждане в Европейския съюз (ЕС) на застрашени 

видове от дивата флора и фауна, части и деривати от тях, попадащи в обхвата на 

Вашингтонската конвенция за международна търговия със застрашени видове от 

дивата флора и фауна /Конвенция CITES/  и  Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета 

от 9.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез 

регулиране на търговията с тях  

 

Изисквания, приложими при въвеждане в ЕС на пратки със застрашени екземпляри  

от дивата флора и фауна, части и деривати от тях 

 

Застрашени екземпляри от 

видове, части и деривати от тях, 

попадащи в обхвата на 

Конвенция CITES и 

приложенията на Регламент (ЕО) 

№ 338/97 

Изисквани документи при 

въвеждане в ЕС 

Приложение I на Конвенция CITES/ 

Приложение А на Регламент (ЕО) 

№ 338/97 

- Ветеринарен/ Фитосанитерен 

сертификат, 

- оригинал на разрешително за внос 

по CITES, издадено от 

ръководното ведомство по 

прилагане на Регламент (ЕО) № 

338/97 на държавата по 

местоназначение на пратката  

- оригинал на разрешително за 

износ/ сертификат за реекспорт, 

издадени от съответната трета 

страна на износ/реекспорт 

Приложение II на Конвенция 

CITES/ 

Приложение А/В на Регламент (ЕО) 

№ 338/97  

- Ветеринарен/ Фитосанитерен 

сертификат, 

- оригинал на разрешително за внос 

по CITES, издадено от 

ръководното ведомство по 

прилагане на Регламент (ЕО) № 

338/97 на държавата по 

местоназначение на пратката  

- оригинал на разрешително за 

износ/ сертификат за реекспорт, 

издадени от съответната трета 

страна на износ/реекспорт 

Приложение III на Конвенция 

CITES/ 

Приложение C на Регламент (ЕО) 

№ 338/97  

- Нотификация за внос по CITES, която 

се попълва и отпечатва от вносителя, 

като за нея не се прави заверка от 

ръководното ведомство на държавата 

членка, 

- Оригинал на разрешително за износ 

или сертификат за реекспорт по 

CITES, издадени от съответната трета 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:31997R0338
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:31997R0338


2 
 

страна в качеството й на износител 

или реекспортьор 

Приложение D на Регламент (ЕО) 

№ 338/97 

 

Забележка:  

В него са включени и екземпляри, 

които не попадат в обхвата на 

Конвенция CITES.  

Нотификация за внос по CITES, която 

се попълва и отпечатва от вносителя, 

като за нея не се прави заверка от 

ръководното ведомство на държавата 

членка 

 

 

Допълнение:  

Следва да се има предвид, че от 17.10.2019 г. е в сила Регламент за изпълнение (ЕС) 

2019/1587 на Комисията от 24.09.2019 г. относно забрана на въвеждането в Съюза на 

екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора в съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез 

регулиране на търговията с тях. 

Въвеждането в Съюза на екземпляри от видовете от дивата фауна и флора, включени 

в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1587, от посочените в същото 

приложение държави на произход е забранено. 

 

Изключения от приложимите изисквания за предоставяне на разрешителни  

за внос/износ/сертификати за реекспорт  

 

Застрашени екземпляри от видове, 

части и деривати от тях, попадащи 

в обхвата на Конвенция CITES и 

приложенията на Регламент (ЕО) 

№ 338/97 

Разрешен лимит за екземпляри от 

застрашени видове/части и 

деривати от тях, попадащи в 

обхвата на Конвенция CITES и 

приложенията на Регламент (ЕО) 

№ 338/97, за който не се изисква 

представяне на разрешително за 

внос 

- Хайвер от есетрови риби 

(Acipenseriformes spp.) 

 

125 грама на човек, в контейнери, 

които са маркирани индивидуално в 

съответствие с изискванията на член 

66, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 

865/2006 на Комисията от 4.05.2006 

г. за установяване на подробни 

правила за прилагане на Регламент 

(ЕО) № 338/97 относно защитата на 

видовете от дивата фауна и флора 

чрез регулиране на търговията с тях  

 

„Рейнстик“ от стебла от семейство 

Кактусови кактуси (Cactaceae spp.) 

До 3 броя на лице 

  Обработени мъртви екземпляри от 

видове от семейство Крокодили 

(Crocodylia spp.), с изключение на 

До 4 броя на лице 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32006R0865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32006R0865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32006R0865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32006R0865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32006R0865
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месо и ловни трофеи 

 

Раковини от Розов стромбус 

(Strombus gigas) 

До 3 броя на лице 

Морски кончета (Hippocampus spp.) До 4 мъртви екземпляри на лице 

чер Черупки от Тридакни (Tridacnidae 

spp.) 

до    До 3 екземпляра на лице, които общо 

не надвишават 3 килограма, като под 

екземпляр се разбира една цяла 

черупка или две съответни половини 

 

Екз Екземпляри от Агарови дървета 

(Aquilaria spp. и Gyrinops spp.) 

До   До 1 кг дървени стърготини, 24 мл 

масло и два наниза или броеници 

(или две колиета или гривни) на 

лице. 

 

 

 


