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Стратегията за устойчив риболов и аквакултура в Средиземно и
Черно море (GFCM 2030 Strategy) предлага обща визия и
ръководни принципи за постигане на устойчив риболов и
аквакултура в региона, обединявайки всички усилия за
изпълнение на национални, регионални и глобални
ангажименти .

FAO, 2021

General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
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Идентифицирани нужди
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Мерките за управление на рибарството, включително технически и пространствено-времеви мерки, трябва да бъдат
разширени за всички основни видове риболов, включително дребномащабния и любителския риболов.

 Намаляване и смегчаване на изхвърлянeто и случайният улов на уязвими видове

 Спешно разглеждане на въздействия, предизвикани от антропогенност, като изменение на климата, неместни
видове и замърсяване във всички негови форми, включително еутрофикация и подводен шум, 

 Цялостно прилагане на мерките за управление, заедно със засилени мониторинг, контрол и наблюдение, за 
ограничаване на незаконния, недеклариран и нерегламентиран риболов

 Производството на аквакултури - да отговаря на търсенето и да расте устойчиво, като се възползва от 
иновациите, дигитализация и споделяне на знания, както и повишаване на неговата привлекателност за 
инвестиции

 По-голяма социална подкрепа и достойни условия на труд, за да се подпомогне застаряващата работна сила и 
насърчаване на заетостта на младите хора, като се гарантира адекватен баланс между ресурсите и капацитет
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GFCM 2030 се занимава с приоритетите на Средиземно и
Черно море като цяло, но предвижда интервенции,
съобразени с местните нужди и специфики чрез
подрегионален подход.

В това отношение подрегионалните технически звена на
GFCM играят критична роля, като организират местни
действия, споделят опит и координират работата по
техническа помощ.
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Поле на въздействие
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Запазване на наследството на рибарството и аквакултурите като
стълбове за поминъка на средиземноморските и черноморските
крайбрежни общности, като гарантира превръщането им в
продуктивна и устойчива хранителна система, която допринася за
процъфтяващи икономики и здрави екосистеми.
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Цел 1: РИБОЛОВ И ЕКОСИСТЕМИ: ЗДРАВИ МОРЕТА И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕН РИБОЛОВ
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◉ Средиземно и Черно море - прекомерна експлоатация на ресурсите
и заплахите за биоразнообразието на тези два полузатворени
басейна остават предизвикателство

◉ Цел 1 се занимава с устойчивостта на рибарството, като интегрира
социални, икономически и екологични принципи, с цел постигане
на експлоатация при максимален устойчив добив, като
същевременно се обръща внимание на опазването на биологичното
разнообразие. Постигането на тази цел е подкрепено от четири
очаквани резултата
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Очаквани резултати от изпълнението на цел 1 (1)
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◉ 1. Подобрен капацитет за събиране, мониторинг и анализ на данни, свързани с
рибарството, на национално, субрегионално и регионално ниво

◉ улеснява формулирането на разумни съвети за устойчиво управление на рибарството.
◉ оценка на запасите и симулациите върху биологичните и социално-икономическите

въздействия на алтернативните сценарии за управление, включително фокус върху ситуации с
ограничени данни и дребномащабни риболовни дейности.

◉ използва многовидови подходи и интегрирани оценки на екосистемите

◉ 2. Адаптивно рибарство и управление на екосистемите, основано на доказателства
◉ разработване и прилагане на ефективни многогодишни адаптивни планове за управление,

насочени към ключови риболовни дейности в Средиземно и Черно море, основани на научни
съвети и комбинация от правила за количествен контрол на улова
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Очаквани резултати от изпълнението на цел 1 (2)
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◉ 3. Ефективни мерки за опазване на биологичното разнообразие и повишаване на
производителността на морските живи ресурси

◉ идентифициране на нови зони с ограничен риболов, подобряване на тяхната ефективност и мониторинг с цел
управление на значителните неблагоприятни въздействия на риболова върху уязвимите видове, екосистеми и
основни местообитания на риба

◉ използването на други мерки за управление, базирани на района, както и технически мерки за намаляване на
прилова и въздействието, например подобряване на селективността на риболова, възпиране на
хищничеството и намаляване на смъртността на случайно уловени уязвими видове

◉ 4. Предотвратени и смекчени заплахи за рибарството и морската среда, включително пластмасово
замърсяване, изменение на климата и разпространение на неместни видове

◉ намаляване до минимум и смекчаване всяка форма на замърсяване, произтичащо от дейностите на риболовния
сектор, по-специално изоставени, изгубени или изхвърлени по друг начин риболовни уреди, inter alia чрез
включване на сектора в тестване на нови технологии за отстраняване на отпадъци, по-специално пластмаси, от
морската среда

◉ консолидиране работата по изменението на климата и неместните видове, подобрявайки първоначалните
оценки на потенциалните въздействия на тези заплахи върху сектора, засилвайки програмите за мониторинг и
интегрирайки адаптивни мерки в плановете за управление
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Цел 2: ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НЕЗАКОННИЯ, НЕДЕКЛАРИРАН И 
НЕРЕГУЛИРАН РИБОЛОВ
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◉ край на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов
чрез засилване на спазването и прилагането, както и напредък в
областта на наблюдението, контрола и надзора по координиран и
прозрачен начин.
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Очаквани резултати от изпълнението на цел 2 (1)
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◉ Резултат 2.1 предоставя на Комитета за съответствие с GFCM необходимите
средства за изравняване на условията в областта на приложение на GFCM, като
използва съществуващия механизъм за солидарност за предоставяне на 
техническа помощ на договарящите се страни и сътрудничещите
недоговарящи страни, за които е установено, че не спазват решенията на 
GFCM.

◉ 2.2. идентифициране и намаляване основните рискове от потенциални
незаконни дейности в критично важни морски зони и улеснява прилагането на 
обща система за правоприлагане от договарящите се страни и 
сътрудничещите недоговарящи страни, въз основа на общата методология за 
оценка на ННН риболов. Принос към този резултат идва и от напредъка, 
постигнат в прилагането на мерките за управление на рибарството, особено
многогодишните планове за управление.
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Очаквани резултати от изпълнението на цел 2 (2)
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◉ 2.3. Създаване и тестване на централизирана/регионална система за наблюдение на плавателни
съдове и свързаната с нея система за контрол за укрепване и разширяване на мониторинга, 
контрола и наблюдението в целия регион на модулна основа и като се вземат предвид
регионалните специфики:

◉ чрез най-новите технологични постижения, се планира интегриране на решения за проследяване, за да 
следи присъствието на риболовни кораби, опериращи във или в близост до зони с ограничен риболов, и да 
подкрепя допълнително договарящите се страни и сътрудничещите недоговарящи страни при 
използването на пространствено-времеви данни за архивиране на научната работа на GFCM.

◉ 2.4. признава важността на разрешаването на пазарен достъп само на законно уловени рибни
продукти, регулиране на дейностите по добив и наблюдение на веригата на стойността, 
следвайки подхода „от стръв до чиния“. Той насърчава междуведомствената координация за 
обмен на подходяща информация за подобряване на сертифицирането, проследимостта и 
пазарно-ориентирани действия за регулиране на сектора.
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Цел 3: АКВАКУЛТУРА: УСТОЙЧИВ СЕКТОР, РАЗРАСТВАЩ СЕ ДО 
ПЪЛНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ
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◉ гарантиране устойчивото развитие на аквакултурата и нейния
принос към устойчивите хранителни системи в съответствие със
Стратегията на GFCM за устойчиво развитие на аквакултурата в
Средиземно и Черно море, като се работи за устойчивостта на
сектора срещу глобални предизвикателства като изменението на
климата и замърсяването
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Очаквани резултати от изпълнението на цел 3 (1)
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◉ 1. Създаване на ефективна и ефикасна рамка за управление на аквакултурите:
◉ за привличане на инвеститори, които гледат отвъд краткосрочната финансова

възвръщаемост и заемат отговорна позиция по отношение на цялостното въздействие на 
своите инвестиции, по-специално социалната и екологичната устойчивост

◉ насърчаване засилено сътрудничество с договарящите се страни и сътрудничещите
недоговарящи страни за разработване на регулаторни и административни рамки, основани
на отговорно производство и надлежна проверка, както и на устойчиви и въздействащи
инвестиции.

◉ 2. Синя трансформация на индустрията на аквакултурите чрез екосистемен подход и 
чрез базирани на наука и природата решения, ефективни инструменти за 
пространствено планиране, дигитализация и иновации

◉ фокус върху диверсификацията към аквакултура с по-ниско въздействие върху околната
среда, алтернативни храни, намаляване на използването на пластмаса и предоставяне на 
екологични услуги, насърчавани чрез демонстративните центрове за аквакултури на GFCM
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Очаквани резултати от изпълнението на цел 3 (2)
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◉ 3. Гарантиране на конкурентоспособност, устойчивост и социална приемливост на 

сектора на аквакултурата, чрез предоставяне на потребителите лесен и достъпен
избор на здравословни и устойчиви протеини, като същевременно подобрява имиджа 
на аквакултурата и нейните продукти:

◉ фокфокус върху осведомеността за ползите за здравето на синята храна, информацията и 
разбирането на потребителите за екологичната стойност на аквакултурата с ниско
въздействие, сертификати, както и нови бизнес решения и възможности

◉ гаранции, че секторът е справедлив и приобщаващ - предоставя възможности за дребните
фермери във веригата на доставки, подкрепя овластяването на жените и младежите и 
насърчава по-доброто интегриране на дейностите по аквакултура в местните общности.

◉ 4. Предоставяне на всички необходими инструменти и информация за производство, 
търговия и пазари на аквакултури

◉ улеснено предоставяне на надеждни данни за вземане на решения, като се възползва от 
иновативни, гъвкави и достъпни технологии – в подкрепа на устойчив, пазарно ориентиран
сектор.
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Цел 4: ДОСТОЙНА ЗАЕТОСТ И АНГАЖИРАНИ РИБАРИ КЪМ 
ПЕЧЕЛИВШ РИБОЛОВ
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◉ интегрирано разглеждане на въпросите за заетостта, социално-
икономически знания, вериги на стойност и вземане на решения с
участие за постигане на устойчив поминък, основаващ се на
рибарство
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Очаквани резултати от изпълнението на цел 4 (1)
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◉ 1. Насърчаване на достойни условия на труд, включително стандарти за ЗБР, както и 

възможности за продуктивна заетост за мъже и жени в сектора на рибарството, 
особено за младежта:

◉ достъп до програми за социална закрила и финансови услуги като инструмент за подготовка 
и реакция при кризи

◉ насърчаване връзките с други сектори на синята икономика в подкрепа на 
диверсификацията на поминъка, включително чрез специфични програми за обучение, 
повишаване на квалификацията и преквалификация.

◉ 2. Повишаване разбирането за социално-икономическото въздействие на 
рибарството, включително любителския риболов, по веригата на стойността

◉ Подобрено събиране и анализ на социално-икономически данни за взимане на оптимални
решения, вкл. за брой заети, участие на жените в риболова, подготовката за него, работа с 
улова
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Очаквани резултати от изпълнението на цел 4 (2)
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◉ 3. идентифициране и прилагане иновативни решения за повишаване на 

рентабилността на рибарството, по-ефективни вериги на стойност и отговарящи на 
търсенето на пазара, и гарантира продоволствена сигурност и лесен достъп до пресни
местни продукти:

◉ иновации за улесняване на устойчиви директни продажби, минимизиране на разхищаването
на храни, подобряване на проследимостта, насърчаване на сертифицирането на местни и 
устойчиви продукти, повишаване на информираността на потребителите и подобряване на 
интеграцията на рибарството в кръговата икономика.

◉ 4. Повишаване капацитета на всички организации на производители, по-
специално дребномащабните рибарски организации

◉ интегрира рибарите в дейности за изграждане на знания, отчитайки местните им екологични
познания, възможност за заявяване на нуждите им чрез управленски консултации, 
партньорство с тях за въвеждане на модели за управление на участие, споразумения за 
съвместно управление
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Цел 4: РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТ: ТЕХНИЧЕСКО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО, СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ И ЕФЕКТИВНИ 

ПАРТНЬОРСТВА В ПОДРЕГИОНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА
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◉ Основава се на предишни постижения в техническата помощ и
успешни механизми за сътрудничество, като се възползва от
прилагането на подрегионалния подход към управлението на
рибарството, както и от опита на ad hoc проекти за техническа
помощ на GFCM. Широките и приобщаващи партньорства са в
основата на всеобхватния принцип на солидарност
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Очаквани резултати от изпълнението на цел 5 (1)
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◉ 1. техническа и научна подкрепа на място, предоставяна чрез подрегионалните

технически звена на GFCM, адаптирана към различните нужди на всеки подрегион:
◉ адаптира развитието на капацитета и подпомага договарящите се страни и сътрудничещите

недоговарящи страни при реализирането на техния неизползван потенциал

◉ 2. Участие на изследователски програми и консолидирани научни мрежи за 
развитие знанията по специфични междусекторни теми, като се възползва от 
изследванията на по-широката общност от учени и заинтересовани страни, 
работещи в рибарството, аквакултурата и опазването на морските
екосистеми

◉ ускорява иновациите и рентабилните интервенции за подобряване на поминъка и 
конкурентоспособността в секторите на рибарството и аквакултурите
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Очаквани резултати от изпълнението на цел 5 (2)
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◉ 3. Разширено и засилено сравнителното предимство на стратегическото

сътрудничество между GFCM и неговите настоящи и потенциални партньори, 
включвайки държави, международни организации и програми, академични и 
изследователски институции, организации на гражданското общество, 
професионални асоциации и кооперации, както и частния сектор:

◉ интегриране на рибарството и аквакултурата в по-широка перспектива чрез изграждане на 
съюзи, насочени към общи екологични, икономически и социални приоритети


