Стратегическа цел Е – Подобряване на прилагането
чрез обществено планиране, управление на знанията и
укрепване на капацитета.
Цел 17: До 2015 г. всяка Страна да разработи, приеме,
като политически инструмент и започне прилагането на
ефективна, обществена и осъвременена национална
стратегия за биоразнообразието и план за дейс твие.
Цел 18: До 2020 г. традиционните знания, нововъве
дения и практики на коренните и местните общнос ти,
отнасящи се до опазването и устойчивото използване на
биоразнообразието, както и обичайното използване на
биологичните ресурси, да се признават, да са предмет
на националното законодателство и съответни меж
дународни ангажименти, и напълно да се интегрират
и отразят при прилагането на Конвенцията, с пълното и

ефективно участие на коренните и местните общности, на
всички съответни нива.
Цел 19: До 2020 г. да се подобрят, споделят широко и да се
предадат и приложат, познанията, научната база и техно
логиите, по отношение на биоразнообразието, неговите цен
ности, функционирането, състоянието и тенденциите, и после
диците от неговата загуба.
Цел 20: До 2020 г., но не по-късно, значително да се уве
личи спрямо текущите нива мобилизирането на финансови
ресурси от всички източници за ефективното прилагане на
Стратегическия план за биоразнообразието 2011-2020, в
съответствие с одобрения и съгласуван процес в Стратегията
за мобилизиране на ресурсите. Тази цел ще е предмет
на промени, в зависимост от оценката на необходимите
ресурси, която трябва да бъде направена и докладвана от
страните.

МОСВ пое своите политически ангажи
менти за изпълнение целите от Аичи
и за постигане на успех и устойчивост
на Стратегическия план за биологично
разнообразие 2011-2020!
Опазването може да бъде ефективно, само ако в него активно и отговорно се включим
всички – младежи, учени, правителствени и неправителствени организации, частен
сектор, природолюбители и със съвместни действия формираме отношение към
българската природа, към опазването на видовете от дивата флора и фауна и
техните местообитания!
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Концепцията на Стратегически план за биологичното разнообразие е един свят, в който„Да живеем в хармония
с природата“, в който„До 2050 г. да се цени значението на биоразнообразието, да се опазва, възстановява и използва рационално,
поддържащо за екосистемните услуги, здрава планета и предоставяйки жизненоважни за всички хора ползи.“
Стратегическият план включва постигането на 20 водещи цели до 2015 или 2020 г. („Целите от Аичи за биоразнооб
разието“), групирани в пет стратегически цели. Целите и задачите предвиждат както (i) стремеж за постигане в глобален
мащаб, така и (ii) гъвкава рамка за определяне на национални или регионални цели. Страните се приканват да разработят
свои собствени цели в тази рамка, като се вземат предвид националните нужди и приоритети и в същото време се взема
предвид и националният принос към постигането на глобалните цели. Не е задължително всички страни да
разработват национална цел за всяка една глобална цел. За някои страни глобалният праг, установен
с конкретни цели може да е вече постигнат. Други цели може да не са практически приложими в
контекста на дадена страна.

Мисията на Стратегическия план е „да се предприемат ефективни и спешни мерки, за спиране на загубата
на биологично разнообразие, за да се гарантира до 2020 г. устойчивостта на екосистемите, които да продължат
да предоставят жизненоважни услуги, осигурявайки по този начин разнообразието на живота на планетата и
допринасяйки за благосъстоянието на човечеството и премахването на бедността. За тази цел, да се намали
натиска върху биоразнообразието, да се възстановят екосистемите, биологичните ресурси да се използват
устойчиво, а ползите, произтичащи от използването на генетичните ресурси да се разпределят по справедлив и
равнопоставен начин; да се осигуряват достатъчно финансови средства, да се подобри капацитетът, да се отчитат
въпросите и ценностите на биоразнообразието, ефективно да се прилагат подходящите политики, а вземането на
решения да се основава на солидни научни изследвания
и на превантивен подход“.

Стратегически цели и целите от Аичи
за биоразнообразието
Стратегическа цел D – Да се увеличат ползите от
биоразнообразието и екосистемните услуги за всички.

Стратегическа цел В – Да се намали прекият натиск
върху биоразнообразието и да се насърчава устойчивото
ползване.
Стратегическа цел А – Справяне с основните причини
за намаляване на биоразнообразието, чрез интегри
ране на биоразнообразието в работата на правител
ството и обществото.
Цел 1: До 2020 г., но не по-късно, хората да са информирани,
относно ценностите на биоразнообразието и стъпките, които
могат да предприемат за неговото опазване и устойчиво из
ползване.
Цел 2: До 2020 г., но не по-късно, ценностите на биораз
нообразието да са интегрирани в стратегии и процеси на
планиране за национално и местно развитие и за намаляване
на бедността, и да са включени в националната отчетност,
когато е необходимо, и системите за докладване.
Цел 3: До 2020 г., но не по-късно, стимулите, включително
вредните за биоразнообразието субсидии да са елиминирани,
поетапно отменени или изменени, с цел да се минимизира
или избегне тяхното негативно въздействие и да бъдат
създадени и приложени положителни стимули за опазването
и устойчивото използване на биоразнообразието, съгласно и
в съответствие с Конвенцията и други съответстващи между
народни задължения, като се вземат пред вид националните
социално-икономически условия.
Цел 4: До 2020 г., но не по-късно, правителствата, бизне
сът и всички заинтересувани страни на всички нива, да са
предприели стъпки за постигането, или вече да са приложи
ли планове за устойчиво производство и потребление и да са
запазили нивата на вредното въздействие от използването
на природни ресурси в рамките на безопасните екологични
ограничения.

Цел 5: До 2020 г., темпото на загубата на естествените мес
тообитания, включително горите, да се намали най-малко на
половина и където е възможно, да бъде сведено до нула, а
унищожаването и фрагментацията значително да се намалят.
Цел 6: До 2020 г., запасите от риба, безгръбначни живот
ни и водни растения да се управляват и събират устойчиво,
законосъобразно и да се прилагат екосистемни подходи,
така че прекомерният риболов да бъде избягван, да се въ
ведат планове и мерки за възстановяване на изчезващи
те видове, риболовът да няма значителен неблагоприятен
ефект върху застрашените видове и уязвимите екосистеми, а
въздействието на риболова върху запасите, видовете и еко
системите да е в безопасни екологични граници.
Цел 7: До 2020 г. селскостопанските райони, водните стопан
ства и горите да се управляват устойчиво, като се гарантира
запазването на биоразнообразието.
Цел 8: До 2020 замърсяването, включително от излишни
хранителни вещества, да се сведе до ниво, безопасно за фун
кционирането на екосистемите и биоразнообразието.
Цел 9: До 2020 г. да се идентифицират и степенуват по приори
тет инвазивните чужди видове и пътищата за проникването им,
приоритетните видове да се контролират или унищожават, като
се вземат мерки за управление на пътищата им за проникване, с
цел предотвратяване на тяхното навлизане и установяване.
Цел 10: До 2015 г. да бъдат сведени до минимум мно
гостранните антропогенни въздействия върху кораловите
рифове и други уязвими екосистеми, засегнати от изменението
на климата или увеличението на киселинността на океаните,
за да се запази тяхната цялост и функциониране.

Стратегическа цел С – Да се подобри състоянието
на биоразнообразието, чрез опазване на екосистемите,
видовете и генетичното разнообразие.
Цел 11: До 2020 г. да бъдат съхранени поне 17% от сухо
земните и вътрешните водни площи, както и 10% от край
брежните и морски райони, особено тези, с особена важност
за биоразнообразието и предоставянето на екосистемни ус
луги, чрез ефективно и справедливо управление, екологично
представителни и добре свързани помежду си системи от за
щитени територии, и приемане на други ефективни природо
охранителни мерки на районен принцип, които да бъдат ин
тегрирани в по-широки ландшафти и морски райони.
Цел 12: До 2020 г. да бъде предотвратено изчезването на
познатите застрашени видове, а състоянието на тяхното опаз
ване, особено на тези пред изчезване, да се подобри и под
държа.
Цел 13: До 2020 г. да се запази генетичното разнообразие
на култивираните растения, селскостопанските и домашни
животни и на техните диви родственици, включително и на
ценните от социално-икономическа и културна гледна точка
видове, като се разработят и приложат стратегии за свеж
дане до минимум на генетичната ерозия, и опазване на тях
ното генетично разнообразие.

Цел 14: До 2020 г. да бъдат възстановени и опазвани
екосистемите, които предоставят жизненоважни услуги,
включително такива, свързани с вода, които допринасят за
здравето, прехраната и благосъстоянието, като се вземат
предвид нуждите на жените, коренните и местни общности,
бедните и уязвимите слоеве от населението.
Цел 15: До 2020 г. да бъдат повишени устойчивостта на
екосистемите и приносът на биоразнообразието към на
трупването на въглеродни запаси, чрез запазване и възста
новяване, включително възстановяването на поне 15% от
деградиралите екосистеми, допринасяйки по този начин за
смекчаване на вредното въздействие от изменението на кли
мата, адаптацията и борбата с опустиняването.
Цел 16: До 2015 г. да влезе в сила Протоколът от Нагоя за
Достъп до генетичните ресурси и честното и справедливо раз
пределяне на ползите от тяхното използване, в съответствие с
националните законодателства.

