
Кои са приоритетите на Регионалния план за действие за дребномащабния 

риболов в Средиземно и Черно море 

 

Кога е приет Регионалният план за действие за дребномащабния риболов 

и за какъв периода ще се прилага? 

 

Регионалният план за действие за дребномащабния риболов в Средиземно и Черно 

море e официално приет в Малта през 2018 г. на конференция, организирана от 

Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) към 

организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO).  Планът е подписан от 18 

държави вкл. и България, и съдържа конкретни дейности, които да бъдат изпълнени 

за период от 10 години (2018-2028 г.)  

 

Как трябва да се подпомогне и насърчава дребномащабния риболов в 

Средиземно и Черно море? 

 

Регионалният план за действие за дребномащабния риболов в Средиземно и Черно 

море предлага действия по девет ключови теми: 

• Научни изследвания 

• Данни за дребномащабния риболов 

• Мерки за управление на дребномащабния риболов 

• Подобряване на веригата на стойността 

• Участие на дребномащабния риболов в процесите на вземане на решения 

• Изграждане на капацитет 

• Достойна работа 

• Засилване ролята на жените 

• Климат и околна среда 

 

Планът предвижда във възможно най-кратки срокове приемане на единни 

характеристики за дребномащабния риболов в Средиземно море и Черно море, 

които да отразяват неговото социално и икономическо значение и специфични 

особености, на база набор показатели (размер на плавателния съд, използвано 

оборудване, продължителност на едно плаване с цел риболов, риболовни 

дейности, независими от плавателния съд и др.) 

 

Какви конкретни действия по деветте ключови теми съдържа 

Регионалният план за дребномащабния риболов? 

  

А.  Научни проучвания 

 



1. Начало на цялостни регионални проучвателни дейности с цел събиране на 

точна, валидна и пълна информация относно стойността и социално-

икономическото въздействие на дребномащабния риболов; 

 

2. Разработка на научни проучвания за разширяване на познанията относно 

взаимодействието между дребномащабния риболов и морските 

екосистеми, както и относно неговото въздействие върху морските ресурси. 

Където е приложимо, включване на рибарите в научните дейности по 

проследяване и контрол, при отчитане на техните традиционни познания, като 

се гарантира, че те са информирани относно резултатите от тези проучвания; 

 

3. Разработка на научни проучвания за разширяване на познанията относно 

взаимодействията между любителския риболов и дребномащабния 

риболов; 

 

4. Разработка и прилагане на пилотни и иновативни проекти, обхващащи 

всички аспекти на дребномащабния риболов; 

 

5. Включване на оценката на дребномащабния риболов като фактор при 

прогнозните проучвания относно адаптацията към климатичните промени, 

включително неговия потенциал за свързване с въглерода; 

  

Б.  Събиране на данни за устойчивия дребномащабен риболов (УДР) 

  

6. При използване на всички подходящи инструменти, разработката на системи за 

събиране на информация и данни, които включват действащите лица в 

дребномащабния риболов в събирането на данни на регионално ниво относно 

флота и риболовните дейности, включително запис на всеки улов; 

 

7. Изграждането на национални регистри за риболовен флот, в които се 

записват плавателните съдове за дребномащабен риболов; 

 

8. Прилагане на традиционните познания в областта на екологията на 

дребните рибари при управлението на риболова;                 

  

В.  Мерки за управление на устойчивия дребномащабен риболов (УДР) 

  

9. Прилагане, където е приложимо, на планове за управление на риболова, 

които установяват конкретни правила, чиято цел по-специално е да гарантират 

преференциален достъп на устойчивия дребномащабен риболов със слабо 

екологично въздействие в крайбрежните зони; 

 



10. При отчитане на мерките за управление и тяхното въздействие върху ресурсите, 

осигуряване на равнопоставен достъп до живите морски ресурси, който 

трябва да се основава на устойчивия риболов и неговата социално-

икономическа роля; 

 

11. Подкрепа на инвестициите в дребномащабния риболов, сред които 

подобряване на селективността, опазване на биологичното разнообразие, 

минимизиране на случайния улов и взаимодействието с уязвимите 

видове и хищници и подкрепа на енергийната ефективност; 

 

12. Гарантиране на добър и справедлив достъп до места за акостиране и 

гарантиране, че те имат съответното оборудване за улесняване на 

дейностите на дребномащабния риболов (напълно обслужвани зони за 

товарене и разтоварване, привързване, хладилен склад, питейна вода, 

машини за лед и др.); 

13. Насърчаване намаляването на случайния улов чрез подобряване на 

селективността на оборудването, обучение на рибарите, заздравяване на 

състоянието на спасителните центрове за първа помощ и др.; 

 

14. Насърчаване на това дребномащабният риболов да бъде напълно оборудван с 

ефикасни средства за комуникация, навигация и оборудване за 

съхраняване на улова на борда съгласно изискванията на държавата на 

регистрация на плавателния съд; разработване на програми за обучение на 

дребномащабните рибари относно оптималното приложение на тези 

технологии; 

 

15. Поощряване на проследимостта на плавателните съдове в 

дребномащабния риболов чрез използване на технологии, базирани на 

радиочестоти, сателити или интернет приложения; 

 

16. Подпомагане проследимостта на оборудването, използвано от дребните рибари, 

по-специално чрез маркировка на риболовното оборудване; 

 

17. Насърчаване, където е приложимо, на взаимното наблюдение в рибарската 

общност, по-специално по отношение на идентифицирането на практиките на 

незаконния, недокладван и нерегулиран риболов; 

 

18. Заздравяване на контрола и надзора на всички риболовни дейности, 

включително други видове търговски и любителски риболов, както в открито 

море, така и на сушата, като се полагат усилия за избягването на практиките на 

незаконния, недокладван и нерегулиран риболов; 

 



19. Подкрепа за възстановяване и опазване на основните зони за дребномащабен 

риболов, хабитати на морските видове, потенциално включвайки изграждането 

на изкуствени рифове съгласно Практическите насоки на Генералната 

комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ) за изкуствените 

рифове в Средиземно и Черно море и при опазване на околната среда; 

стриктно се избягва използването на неподходящи материали и 

изхвърлянето на отпадъци; 

 

20. Изготвяне на насоки с най-добри практики с цел споделяне и добавяне на 

допълнителни успешни практики на регионално ниво; 

         

Г.  Верига на стойността при устойчивия дребномащабен риболов (УДР) 

  

21. Поощряване създаването или заздравяването, създаването на организации на 

производители или други колективни организации, с цел подобряване на 

достъпа до пазара за продукти от дребномащабен риболов и увеличаване 

на наличностите от храна с местен произход в крайбрежните общности; 

22. Изготвяне на регионални планове за организации на дребномащабните 

производители с цел увеличаване на тяхната производителност и 

подобряване на качеството и проследимостта на техните продукти; 

23. Оказване на засилена подкрепа на директните продажби на прясна риба в 

съответствие с националните разпоредби; 

24. Организиране на информационни кампании и/или кампании за 

повишаване на осведомеността сред потребителите относно важната роля 

на отговорното потребление на местните продукти, ролята на късите 

вериги на стойността за гарантиране на свежестта на продуктите и 

относно консумирането на по-малко известни и недостатъчно използвани 

видове, с цел увеличаване на разнообразието на улова; 

25. Подпомагане създаването на сертифицирани етикети за морски дарове и 

марки рибни продукти, които да окуражат икономическите оператори и 

потребителите да купуват местна риба и морски дарове от устойчиви 

източници; поощряване на създаването на достъпни сертифицирани марки 

би следвало да подпомага отговорния дребномащабен риболов и да 

повиши осведомеността сред потребителите относно местния риболов; 

26. Поощряване извършването на първата преработка при разтоварване от 

самите рибари, техните кооперативи или производителски организации, с цел 

удължаване срока на съхранение и годност на продуктите; 



27. Гарантиране на проследимост на продуктите от дребномащабен риболов, 

с което се гарантира, че местната продукция, изкарана на пазара, е с добро 

качество и е екологично устойчива; 

  

Д.  Участие на устойчивия дребномащабен риболов в процесите по 

вземане на решения         

  

28. Включване на дребномащабния риболов в създаването и прилагането на 

стратегии за морско развитие и стратегии за местно развитие; 

29. Интегриране на дребномащабния риболов чрез подходи на участие в 

определянето и управлението на защитените морски територии с цел 

постигане на по-голяма ангажираност и по-добро съответствие с правилата 

на заинтересованите страни, ангажираност в процесите по разрешаване 

на конфликти и устойчиво управление чрез интегрирано управление, 

основаващо се на екосистемен подход в съответствие с научните 

препоръки; 

30. Гарантиране, че стратегическото планиране на морските зони на 

национално и местно ниво взема под внимание дребномащабния 

риболов, както и че той е представляван в целия процес; 

31. Поощряване на системите на представителното управление, като например 

органи на съвместно управление, при които могат да бъдат изготвени и 

прилагани мерки за управление на риболова и съпътстващите ги социално-

икономически програми; 

32. При необходимост на национално ниво засилен анализ на законодателните 

и институционални механизми, които гарантират разпознаването на 

съответните дребномащабни риболовни организации и тяхното 

включване във всички дейности, свързани с устойчивото развитие в 

сектора; 

33. Изготвяне на пътни карти и/или планове, които позволяват създаването на 

положителна синергия между дребномащабния риболов и останалите 

свързани морски икономически организации и инициативи, по-специално 

крайбрежен и екологичен туризъм, морски биотехнологии, морски 

защитени зони и аквакултури; 

34. Тези планове би трябвало да доведат до конкретни ползи за отговорния 

дребномащабен риболов, като например споделена инфраструктура, 

доставчици и/или работници, възможности за директна продажба, 

дейности с повече от една цел, доставка на новоизлюпени риби за 

аквакултури, събиране на морски организми за морски технологии, по-



добро проследяване и разбиране на морските екосистеми за устойчив 

риболов; 

35. Организиране на структури за оказване на подкрепа с цел адресиране на 

конфликтни ситуации, които могат да възникнат между дребномащабния 

риболов и останалите взаимодействащи си сектори; 

36. Поощряване на доброто сътрудничество между дребномащабния риболов и 

любителския риболов;         

         

Е.  Изграждане на капацитет         

  

37. Изграждане на регионална платформа за ангажиране и поощряване на 

сътрудничеството между асоциациите за дребномащабен риболов 

(включително женски организации) в Средиземно море и Черно море. Тази 

платформа се очаква да надгражда и подсилва съществуващите местни и 

национални платформи, с цел установяване на механизми за обществено 

участие в обмена на познания, сътрудничеството, ангажираността на 

заинтересованите страни, представителство на действащите лица в дребния 

риболов в процесите по вземане на решения и разпространението на най-добри 

практики; 

38. Подкрепа при изграждането на капацитет на представителите на 

дребномащабния риболов с отделяне на приоритетно внимание върху 

финансовата помощ, която да улесни тяхното участие в процесите по 

вземане на решения и да гарантира еднакви правила за всички, по-

специално чрез следните действия:  

а.  Създаване и подсилване на техническата и финансова подкрепа 

(директни/косвени стимули, схеми за банкови заеми и др.); 

б.  Подкрепа за дребните рибари и женски организации с цел 

улесняване на техния достъп до институционални фондове и 

гарантиране на техния преход към дълготрайна селективност и 

устойчивост на риболовните практики; 

в. Подкрепа за устойчивото развитие на дребномащабните риболовни 

организации и изградените от тях мрежи; 

г.   Осигуряване на достъп до консултантски услуги и 

д.   Създаване на по-лесно достъпни възможности за образование и 

обучение за мъже и жени в риболовния сектор, като например летни 

университети, чиято цел е изграждането на специфични за риболова 

умения, познания относно политиките (риболов, околна среда) и по-

специално познания относно иновативните решения и развитието на 

технологиите;         

         



39. В контекста на развитието на местната общност, внедряване на местни 

схеми за диверсификация, които са в помощ на дребномащабния риболов 

(включително жени в риболовния сектор) за диверсификация на техните 

дейности (например, обучение по предприемачество и лидерство, 

мореплавателен и екологичен туризъм, рециклиране на отпадъци от 

морето, научни мисии за събиране на проби от морето); 

40. Горепосочените мерки са приложими за дребните рибари и техните 

семейства, като особено внимание се обръща на жените и младите рибари; 

41. Разработване на регионална програма, която има за цел да предостави 

подкрепа и техническа помощ, по-специално в развиващите се страни, за да 

се изгради капацитет в рамките на дребномащабния риболов; 

42. Поощряване на местната и държавна администрации да разпространяват 

и съобщават информация относно последните развития в риболовните 

политики, включително нововъведения и технологии; 

43. Поощряване създаването на възможности за професионално обучение за 

рибари с цел улесняване на смяната на поколенията;                 

  

Ж.  Достоен труд         

  

44. Подкрепа на достойния труд, подобряване на работните условия и 

социална защита за всички работници в дребномащабния риболов; 

 

45. Организиране до 2019 г. с помощта на Генералната комисия по рибарство за 

Средиземно море на конференция по въпросите на социалното развитие, 

заетостта и достойния труд във връзка с дребномащабния риболов;       

  

З.  Ролята на жените 

  

46. Подкрепа на проекти, посветени на създаването на възможности за 

жените да предприемат дейности, свързани с дребномащабния риболов; 

 

47. Осигуряване на равно участие на жени при вземането на решения относно 

политиките, насочени към дребномащабния риболов; 

 

48. Поощряване разработването на по-добри технологии, подходящи за работа 

на жени в дребномащабния риболов;         

         

И.  Климат и околна среда 

  



49. Прилагане на познанията и експертизата на действащите лица в 

дребномащабния риболов при разработката на политики и планове, 

адресиращи климатичните промени и риболова, по-специално планове за 

адаптация и смекчаване на негативните последици, включително в рамката на 

национално определените вноски, заложени в Парижкото споразумение; 

50. Подпомагане и подкрепа на общностите на дребните рибари, засегнати от 

климатичните промени или от природни и антропогенни бедствия; 

51. Поощряване иновативни решения за повишаване на стойността и 

използването на неместни видове; 

52. Поощряване активното участие на дребните рибари в кръговата 

икономика, например чрез изготвяне на планове за обезвреждане и 

рециклиране на възвърнати от морето мрежи, с цел ограничаване на 

негативното въздействие от призрачния риболов; тези планове могат да 

включват схеми за възнаграждение за събирането на морски отпадъци; 

53. Включване на дребномащабния риболов в определянето и управлението 

на защитените морски зони с цел поощряване на употребата на устойчиви 

риболовни практики в съответствие с техните цели по опазване на околната 

среда и повишаване на осведомеността относно ползите от здравата 

океанска среда за продуктивния риболов; 
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54. ГКРСМ предоставя техническа помощ на развиващите се държави за 

разработване на планове за управление на участието и сътрудничеството на 

дребномащабния риболов; 

55. ГКРСМ ще създаде на своята четиридесет и втора сесия график, посочващ 

краткосрочни и средносрочни цели за изпълнение на действията, изброени в 

Регионалния план за действие за дребномащабния риболов в Средиземно 

и Черно море 

56. ГКРСМ ръководи и координира действията, за да осигури прилагането на 

Регионалният план за действие за дребномащабния риболов в 

Средиземно и Черно море и предоставя годишен доклад за изпълнението на 

действията, посочени в регионалния план, отразяващ доклади, предоставени от 

крайречните държави; 

57. ГКРСМ се приканва да работи в тясно сътрудничество със съответните 

организации за прилагането на Регионалният план за действие за 



дребномащабния риболов в Средиземно и Черно море, където е приложимо 

чрез съществуващите меморандуми за разбирателство; 

58. ГКРСМ ще организира междинна конференция през 2024 г., за да оцени 

напредъка в прилагането на Регионалния план за действие за дребномащабния 

риболов в Средиземно и Черно море.  

 

Какви инструменти в изпълнение на Регионалния план вече са 

създадени?  

 

Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ) към 

организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO) е създала полезен 

инструмент за отбелязване на проекти - интерактивна карта, в която всеки може да 

отбелязва свои текущи или отминали проекти в подкрепа на дребномащабния 

риболов и да намира информация за други такива. Интерактивната карта е 

налична  ТУК. 

 

В изпълнение на Регионалния план е създаден Университет за дребномащабен 

риболов. Повече информация за дейностите и възможностите, които 

Университетът предлага можете да намерите ТУК. 
 

http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/small-scale-fisheries/mapping-tool
http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/small-scale-fisheries/ssfuniversity/en/
http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/small-scale-fisheries/ssfuniversity/en/
https://nrmbg.com/universitet-za-drebnomashtaben-ribolov-misiya-deinosti-i-predstoyashti-kursove

