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Справяне със замърсяването на водите
Рибарска група FLAG: Пеи д’Оре
Бретан, Франция

Преглед на проекта
Този проект подкрепя действия за намаляване 
на замърсяването на водите — сериозен про-
блем за местните производители на стриди. 
CAP 2000 е сдружение, което обединява 
рибари, производители на черупкови морски 
животни и фермери, имащo за цел подобря-
ване на качеството на водите и цялостната 
устойчивост на крайбрежните първични дей-
ности. 

В миналото липсата на координация между дейностите на различни местни заинтересовани страни е довела 
до конфликти между фермерите и производителите на черупкови морски животни, а също така е подкопала 
въздействието на различните институции, участващи в измерването на замърсяването. Сдружението CAP 
2000 е получило подкрепа по линия на Ос 4, за да сформира местни групи, които обединяват професионали-
сти в областта на рибарството, местни органи и други заинтересовани страни, с цел да се координират опи-
тите за откриване и намаляване на източниците на бактериално замърсяване, които оказват влияние върху 
местните райони за развъждане на черупкови морски животни. По специално проектът ще улесни достъпа 
до информация за качеството на водите във всеки воден басейн за развъждане на черупкови морски животни. 
Впоследствие местните групи ще получат напътствия за това как да оценяват тази информация и ще извърш-
ват допълнителни анализи, за да открият по-добре източниците на замърсяване. Крайната цел е да се помогне 
на местните власти да разработят планове за действие за борба с откритите източници на замърсяване, като 
се определят конкретните отговорности от сектора. В тази връзка след потвърждаване на източниците на 
замърсяване за отговорните лица може да се създаде спомагателен пътеводител, както и икономически сти-
мули или дори да се инициират правни действия. 
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Основни поуки
 > Съответствие с темите на мрежата FARNET: Околна среда и сътрудничество/координация между 

рибарския сектор и другите местни обществени и частни заинтересовани страни.

 > Резултати: Все още е много рано да се говори за резултати, свързани с намаляването на бактериалното 
замърсяване. Въпреки това вече имаме основания да се надяваме, че участващите местни заинтересо-
вани страни по-добре ще разбират проблемите, които допринасят за замърсяването в района, а участва-
щите рибари все повече ще осъзнават ролята, която могат да изиграят при определянето и намаляването 
на това замърсяване. Изключително важно е, че проектът поставя рибарите на едно стъпало с местните 
участници, в това число обществените органи, които обикновено участват в борбата срещу замърсява-
нето. Той демонстрира значението на по-добрата комуникация, сътрудничество и съвместно решаване на 
проблемите както за рибарския, така и за обществения сектор.

 > Приложимост на друго място: Проблемите, свързани с качеството на водите, касаят много рибарски 
райони в цяла Европа. Този проект предлага модел за рибарските райони, които страдат от замърсява-
нето на водите, и в частност, за онези райони, в които при оценката на качеството на водите липсва сис-
темна координация и отговорно участие на съответните заинтересовани страни.

 > Заключителен коментар: Този проект успява да мобилизира партньорството между различните сектори 
с чувство за солидарност и импулс за промяна на дългогодишните и некоординирани работни практики. 

Общ размер на разходите и финансиране по линия на ЕФР
 > Общ размер на разходите по проекта: 14 400 евро
 > Ос 4 на ЕФР: 7 200 евро
 > Национално съфинансиране: 3 200 евро
 > Други/частни: 3 200 евро (1 600 евро от Région Bretagne, 1 600 евро от Conseil Général du Morbihan)

Информация за проекта
Заглавие: Справяне със замърсяването на водите 
Продължителност: Стартиран през април 2011 г. 
Дата на конкретния пример: декември 2011 г. 

Вносител на проекта
Асоциация CAP 2000
Пиер-Ив Русел
assocap2000@wanadoo.fr  
+33 2 97 40 34 66
www.cap2000.jimdo.com

Информация за рибарската група FLAG
Пеи д’Оре, Франция
hirsch-pays-auray@orange.fr
+33 2 97 56 41 74 
www.pays-auray.com 
Справочник за рибарската група FLAG

Редактор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, Генерален директор.

Отказ от отговорност: Въпреки че Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ носи отговорност за цялостното изготвяне на този документ, тя не носи  
отговорност за съдържанието и не гарантира точността на информацията.
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