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I. УВОД 

Настоящият проект на Зелена книга поставя за дискусия пред националните 
власти на България и всички заинтересовани страни предложение за комплексна 
интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на 
река Дунав. В обхвата на новоформулираната интегрирана политика за 
пространствено развитие на региона са поставени въздействия в следните 
сектори - регионално развитие и устройство на територията; транспорт и 
логистика; екология и енергетика; селско стопанство и рибарство, горско 
стопанство; туризъм. Дискусията обхваща предложения за варианти на 
секторните политики със съответните нормативни, институционални, 
организационни и финансови елементи. Опциите за секторни политики касаят и 
набор от хоризонтални теми: добро управление; обществена сигурност и 
управление на риска; устойчиво развитие; интелигентна специализация при 
управлението на наличните ресурси; териториално, по-специално трансгранично, 
сътрудничество.  

По своята същност, Зелената книга представлява инструмент за 
стимулиране на дискусии по дадени теми. Тя приканва заинтересованите страни 
да участват в процес на широки консултации, които да генерират предложения за 
по-нататъшни законодателни или структурни изменения/реформи. Настоящият 
проект на Зелена книга за интегрирана политика за пространствено развитие на 
крайбрежните територии на река Дунав в България е изготвена в рамките на 
проект на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ - „Формулиране на 
интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на 
река Дунав в сътрудничество между власти и граждани”, в изпълнение на АДБФП 
№BG05SFOP001-2.009-0171-C01/11.3.2019 г., финансиран от Оперативна програма 
„Добро управление“ по ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.009. 

Авторът на документа, Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, е 
неправителствена организация на местни власти със строга регионална 
идентичност – принадлежност на Дунавския регион в България и ангажимент за 
неговото социално-икономическото развитие. Сдружението е първата регионална 
организация на местни власти, създадена през 1993 г. 25-тата годишнина от 
учредяването на Асоциацията беше отбелязана през 2017 г. с мащабен форум под 
надслов „Споделена визия за Дунавския регион в България“. В рамките на 
събитието бяха обсъдени и приети с консенсус стратегически насоки за развитие 
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на региона. В резултат на това, на 3 май 2018 г. Общото събрание на Асоциацията 
на дунавските общини прие шест стратегически документа, задаващи 
дългосрочни насоки за развитие на Асоциацията до 2030 г., както и приноса ѝ към 
разработването и прилагането на регионални политики по сектори, а именно: 

- Стратегия за подобряване на капацитета на TEN-T мрежата чрез 
подобряване на капацитета на интермодалните възли в 
трансграничния регион Румъния-България 

- Стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация на съвместен 
културно-исторически туристически продукт: маршрут „Римска 
граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ 

- Стратегия за маркетинг и промоциране на съвместен културно-
исторически туристически продукт: маршрут „Римска граница на 
територията на трансграничния регион Румъния-България“ 

- Стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация на съвместен 
природо-туристически продукт: маршрут „Защитено природно 
наследство на територията на трансграничния регион Румъния-
България“ 

- Стратегия за маркетинг и промоциране на съвместен природо-
туристически продукт: маршрут „Защитено природно наследство на 
територията на трансграничния регион Румъния-България“ 

- Стратегия за установяване на институционализирано партньорство за 
управление на риска от прекомерната популация на насекоми в 
трансграничния регион Румъния-България 

Настоящият дискусионен документ стъпва върху направените до момента 
стъпки за отключване потенциала на Дунавския регион в България, като ги 
надгражда и тръгва в посока на развитие на обща, интегрирана политика с 
пространствено въздействие. Проектът на Зелена книга се базира на проучване 
на нормативното, стратегическото и фактическото състояние на пространственото 
развитие на крайбрежието на река Дунав, очертава проблемите и прави 
препоръки за варианти на бъдещи политики. Асоциацията инициира и проведе 
широки консултации със заинтересованите страни за реакция и предложения по 
съдържанието на Зелената книга.  

Формулирането на интегрирана политика за пространствено развитие на 
крайбрежните територии на река Дунав в България трябва да се извърши в 
съответствие със системата от стратегически и планови документи, изискуеми 
съобразно действащото българско законодателство. Пространственото развитие 
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тепърва навлиза в практиката на целеполагането в България. Все още 
съществуват празноти и липса на обвързаност между стратегии за пространствено 
развитие на отделните равнища за управление. Следващият програмен период на 
ЕС (2021-2027 г.) се очертава като ключов по отношение на същинското прилагане 
на принципите на интегрираната политика за пространствено развитие в 
средносрочното и дългосрочно стратегическо планиране по отношение на 
секторните политики с въздействие върху териториите. По подобие на 
Националната концепция за пространствено развитие, настоящият проект на 
Зелена книга се определя като „новина“ в българската практика. Документът не 
налага норми, а има за цел да координира и консултира. Зелената книга 
материализира първата стъпка от дългосрочен процес на коопериране и дизайн 
на политики.  

Интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежните 
територии на река Дунав търси „пространствено въздействие“ и промяна на 
пространствената структура и на възможностите в икономиката и обществото в 
региона. Предложенията са фокусирани върху териториалните и функционалните 
характеристики на региона и надграждайки предимствата на региона, посочват 
фокуса и създават рамка за агентите на развитието. Направените предложения 
открояват оценката на целевите групи за основните проблеми на региона, тяхната 
визия за пространствено развитие, предложения за нова регулативна среда, визия 
за ключови проекти и партньорства за развитието на региона. 

Общите цели на пространственото развитие на дунавското крайбрежие, 
формулирани съвместно от власти и организации на бизнеса и гражданите, са: 
генериране на икономически растеж, социална стабилност и балансирано 
развитие на териториите; развитие и модернизация на инфраструктурата; 
обществена сигурност и безопасност и устойчивост на физическата среда спрямо 
екологичните заплахи и климатичните промени; стимулиране на иновациите, 
научно-развойната дейност, технологиите и конкурентоспособността на региона.  

Политиката за пространствено развитие предлага инструментариум за 
интегриран подход при управлението на крайбрежните територии на река Дунав, 
за капитализиране на ресурсите на територията. Интегрираното управление 
следва да бъде обвързано с принципите на регионалното планиране и да бъде 
прилагано на всички хоризонтални и вертикални равнища. Следва да се търси 
взаимодействието между икономическите дейности и социално-екологични 
изисквания при използването на природните ресурси в района за улесняване на 
процеса на вземане на решения при оценяването на инвестициите.  
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Две характеристики на региона са ключови тук – наличието на река Дунав 
и неговият пограничен характер. Потенциалът на региона за развитие е 
неразривно свързан с река Дунав – транспортна ос, енергиен и екологичен 
коридор, място за туризъм и развитие на индустрии. Като пограничен район, 
крайбрежието на река Дунав има специфични предизвикателства в контекста на 
европейската интеграция. Необходимо е изпълнение на съвместни мерки за 
пространствено развитие от страна на съответните местни, регионални и 
национални власти, особено такива свързани с развитието на трансграничния 
транспорт, съвместната валоризация на културното и природно наследство, 
предоставянето на трансгранични услуги в публичния и частния сектор, 
стимулирането на трансграничната заетост, справянето с трансграничното 
замърсяване и екологичните проблеми, дългосрочното планиране на 
трансгранични структури - конурбации.  

Важно е тази Зелена книга да доведе бързо до конкретни действия. Текстът 
ще бъде представен на Министерски съвет и министерства с компетентност във 
формулиране и изпълнение на секторни политики в обхвата на интегрираната 
политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав, 
а именно: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Министерство на околната среда и водите, Министерство на туризма, 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 
Министерство на енергетиката и Министерство на земеделието, храните и горите. 
Заинтересованите страни, участвали в процеса на формулиране на интегрираната 
пространствена политика „отдолу-нагоре“, ще бъдат ангажирани в прилагането и 
мониторинга на предложената политика. 

II. ДУНАВСКИЯТ РЕГИОН В БЪЛГАРИЯ  

Дунавският регион в България, в тесен смисъл, се дефинира като обхващащ 
23 административни структури на местното самоуправление (общини) с излаз на 
река Дунав. Това са общините, в чиито граници влизат крайбрежните територии 
на река Дунав: Брегово, Ново село, Видин, Димово, Вълчедръм, Лом, Козлодуй, 
Мизия, Оряхово, Долна Митрополия, Никопол, Гулянци, Белене, Свищов, Ценово, 
Борово, Иваново, Русе, Сливо поле, Тутракан, Главиница, Ситово и Силистра. 
Тези общини са част от 7 административни структури на изпълнителната власт: 
областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра. 

Отличителна характеристика на региона е наличието на международната 
река Дунав. Река Дунав е граница за Република България, при все че това е 
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вътрешна граница за Европейския съюз. Дунав е вътрешен воден път, транспортна 
ос и част от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T ). Дунав е и 
екологичен коридор с множество защитени зони и обекти – паркове, резервати, 
НАТУРА 2000 територии и влажни зони.  

Използването на река Дунав в българския ѝ участък с интензивност, която 
да съответства на потенциала на реката, е под условието да се правят инвестиции 
за подобряване на плавателността на реката, за модернизацията на речните 
пристанища; необходимо е подобряване на пристанищните и пътническите 
услуги. Свързаността с румънските съседи също е основен проблем. По 
протежението на 470-километрова речна граница между България и Румъния, 
целият български участък на река Дунав, съществуват два моста и няколко точки 
за преминаване с ферибот.  

Няколко характеристики на използването на крайбрежната територия на 
река Дунав в България следва да се откроят: наличие на много населени места, 
главно малки и средни градове, които губят своето социално-икономическо 
значение и претърпяват рязко обезлюдяване; потенциал за развитие на 
енергетика и земеделие; изключително богатство на обекти на културно-
историческо и природно наследство (паркове, резервати, защитени зони), които 
са условие за развитие на туризма в региона.   

Основна черта от териториалния профил на региона е, че водите на река 
Дунав в границите на България и крайбрежието на река Дунав, граница и воден 
обект със зона за защита - заливаемата ивица и горите в 200-метровата ивица на 
крайбрежието, е публична държавна собственост. Тук режимът на разпореждане 
със собствеността е ограничен и това често е бариера за инвестиции, които са от 
ключово значение за развитието на крайбрежието и за отключване на потенциала 
на региона за социално-икономически растеж, свързан с реката. Необходима е 
проактивност на собствениците, за да се насочат ресурси към региона чрез 
механизми като инвестиции от публични фондове, публично-частно партньорство 
и отдаване на концесии. Друг проблем, който се регистрира, е конфликт във 
връзка със задълженията на собствениците на територията – държава, общини, 
физически и юридически лица в области като финансиране и организация на 
дезинсекционните обработки на територии и водни обекти, поддържане на диги, 
напоителни системи и други. 
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III. КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

Настоящето предложение за Зелена книга за интегрирана политика за 
пространствено развитие на крайбрежието на река Дунав е изработено след 
събирането и обсъждането на идеи - на  местно, областно и впоследствие на 
национално ниво, относно целенасочени политики за Дунавския регион в 
България, инструменти и партньорства, ключови инвестиции, свързани с реката, 
за да се насочат ресурси в развитието на региона и да се засили неговото 
икономическо и културно значение. Подходът „отдолу-нагоре“ даде възможност 
на местните актьори да структурират и формулират предложения.  

Целевите групи, чиито потребности/нагласи/предпочитания по отношение 
на формулирането на интегрирана политика за пространствено развитие на 
крайбрежните територии на река Дунав са консултирани в рамките на 7 фокус-
групи в седемте области с излаз на река Дунав и 30 структурирани интервюта, са 
следните:  

ü Административни структури на изпълнителната власт – 23 общини, които 
включват крайбрежни територии на р. Дунав: Брегово, Ново село, Видин, 
Димово, Вълчедръм, Лом, Козлодуй, Мизия, Оряхово, Долна Митрополия, 
Никопол, Гулянци, Белене, Свищов, Ценово, Борово, Иваново, Русе, Сливо 
поле, Тутракан, Главиница, Ситово и Силистра; представители на съседни 
общини, чието развитие ще бъде повлияно от интервенции, насочени към 
развитието на крайбрежието на река Дунав; 

ü Административни структури на изпълнителната власт – 7 областни 
администрации на области, които включват крайбрежни територии на р. 
Дунав. Това са областните управи на области Видин, Монтана, Враца, 
Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра; 

ü Административни структури на изпълнителната власт - специализирани 
териториални администрации на територията на 7 области с излаз на река 
Дунав – РИОСВ, Басейнова дирекция „Дунавски район“, регионални 
дирекции на Изпълнителната агенция по горите и държавни горски 
стопанства в региона, клоновете на държавно акционерно дружество 
Напоителни системи ЕАД – Видин, Мизия, Среден Дунав, Долен Дунав, 
структури на ДП „Пристанищна инфраструктура“, на Морска администрация, 
на Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“, Изпълнителна агенция 
„Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) и др.;  

ü Организации на бизнеса и такива, опериращи в областите: екология, 
туризъм, транспорт и логистика, енергетика, селско стопанство и 
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рибарство; това са търговско-промишлени палати, клъстери, браншови 
организации, работодателски организации, професионални асоциации, 
които работят по темите на интегрираната пространствена политика и 
регионалното развитие, напр. Камара на архитектите в България - 
регионални колегии, дирекции на природни паркове, туристически 
информационни центрове, регионални музеи;  

ü Граждански организации в Дунавския регион с изградена репутация в 
региона, напр. туристически асоциации, граждански съвети, регионални 
агенции за развитие, местни инициативни групи и др.   

Въпросите и темите в обхвата на консултациите включват: бариери пред 
развитието на Дунавския регион; визия за пространствено развитие на региона; 
елементи на новоформулираната политика: законодателни и институционални 
промени, политически и финансови инструменти, нови и/или усъвършенствани 
партньорства в секторите, включени в интегрираната политика; ключови проекти 
за региона и седемте области в региона. 

IV. ПОСРЕЩАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА  

Предизвикателствата и проблемите пред развитието и капитализирането на 
потенциала на Дунавския регион, идентифицирани единодушно от 
консултираните заинтересовани страни, са три основни групи. 

4.1. Липса на целенасочена държавна политика и на съпътстващите я 
целеви финансови ресурси за отключване потенциала на региона по 
отношение на Дунавския регион в България  

Общините с излаз на река Дунав имат по-неблагоприятни социално-
икономически показатели в сравнение с останалите части на България, например 
по отношение на демография, пазар на труда, брутен вътрешен продукт на глава 
от населението, ниво на преките чуждестранни инвестиции. Тези тенденции се  
регистрират на фона на потенциала на региона за транспортна свързаност с 
различни пазари и предлагане на транспортни и логистични услуги, за развитие 
на традиционни индустрии и селско стопанство. Оценката на всички 
заинтересовани страни е, че това предизвикателство може да се адресира само с 
целенасочена държавна политика по отношение на Дунавския регион. Още 
повече, крайбрежието на река Дунав с 200-метровата ивица по протежението на 
реката е публична държавна собственост. 
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Разбира се, регионалната политика в България, уредена в Закона за 
регионалното развитие, включва цялостен процес на формулиране, изпълнение и 
наблюдение на стратегиите, плановете и програмите за регионалното развитие и 
на планиране на пространственото развитие на територията на национално и 
регионално равнище. Тя има за цел намаляване на междурегионалните и 
вътрешнорегионалните различия в степента на икономическото, социалното и 
териториалното развитие, както и пълноценно интегриране в европейското 
пространство.  

Целенасочените политики по отношение на региони са част от структурната 
политика на ниво Европейски съюз за постигане на икономическо, социално и 
териториално сближаване.  

Рамката за програмиране и изпълнение на политики понастоящем включва 
два района за планиране като част от Дунавския регион: Северопазаден и Северен 
централен. В границите на тази рамка, планирането и изпълнението на 
регионална политика и териториално развитие следва да се усъвършенстват чрез 
организационна адаптация, прилагане на модели „отдолу-нагоре“, „водено от 
общността местно развитие“, междуобщинско сътрудничество, групи за 
изпълнение на проекти. Следва този процес да се лидира от местните общности. 

Настоящият документ е и принос по отношение на стратегическото 
планиране и програмиране на ресурсите, както и сътрудничество на институции 
и организации в процеса на осъществяване на държавната политика за регионално 
развитие и пространствено развитие. Това е особено навременно при 
подготовката на бюджетна рамка на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. 
Търсените интервенции в областта на организационните модели и по отношение 
на партньорствата при планиране и прилагане на регионална политика и 
планиране на територията е необходимо да се фокусират върху постигане на 
децентрализация на правомощия и финансови ресурси, за да се добави стойност 
към елементите на политиката за пространствено развитие; използване на форми 
на междуобщинско сътрудничество в региона за стратегическо планиране и 
имплементиране на социално-икономически политики; създаване на коалиции в 
изпълнение на конкретни проекти. Също така, следва да бъдат обсъждани 
иновативни политически/административни инструменти в процеса на провеждане 
на социално-икономически и регионални политики за стимулиране на инвестиции, 
растеж и иновации; за използване на конкурентните предимства на региона и 
отключване на неговия потенциал.  
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Друго водещо предизвикателство е планирането на развитието на 
трансграничния регион Румъния-България и на структурните фондове, насочени 
към важни проекти, свързващи общностите и властите от двете страни на 
границата. Тук европейски, национални, регионални и местни фондове следва да 
допринасят за общи цели: използването на воден транспорт и 
разработване/въвеждане/експлоатация на нисковъглеродни технологии, 
създаване на по-добри условия за бизнеса да генерира добавена стойност, 
регионален маркетинг в областите инвестиции и туризъм. Организационни форми 
при управление на фондовете, които следва да се насърчават са междуобщинско 
сътрудничество като част от системата за многостепенно управление, 
еврорегиони и европейски групи за териториално сътрудничество, интегрирани 
териториални инвестиции.  

Съществуващите напрежения по отношение разпореждането със 
собствеността на крайбрежните територии – публична държавна собственост, е 
необходимо да се адресират с подходящи решения. Особено релевантни области 
тук са геозащита, укрепване и поддържане на брега, диги и системи за защита от 
наводнения, защита от рискове за общественото здраве, развитие на туризъм и 
т.н. В тези области са необходими организационни реформи на национално ниво, 
за да се гарантира ефективен мониторинг на процесите и поддържане на 
крайбрежната територия. Трябва да се търсят механизми за предоставяне на 
местната власт на възможност да се разпорежда с крайбрежните територии и да 
ги използва за подобряване атрактивността на населените места и стимулиране 
на инвестиции. Необходимо е да  се намери баланс между държавните и 
общински интереси с обществената нужда за нова и екологична градска среда и 
да се преосмисли концепцията за формите за използване на тези територии. 

4.2. Задълбочаваща се демографска криза, намаляване на младото 
население и на хората в трудоспособна възраст и липса на перспектива за 
младото поколение в малките населени места в региона  

Демографските процеси на обезлюдяване и, по-специално, намаляване на 
хората в трудоспособна възраст, обезкървяват общностите в Дунавска България и 
са сериозна бариера пред развитието и растежа на региона.  

Същевременно, национални програми за стимулиране на 
предприемачеството и подкрепа на бизнеса подпомагат продължаващо обучение, 
връзки на бизнес и образователни институции, инвестиции в иновативни процеси 
и продукти. Националната иновационна стратегия идентифицира като 
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потенциални сфери за интелигентна специализация на Северозападен и Северен 
централен райони за планиране „Мехатроника и чисти технологии“ и 
„Здравословен начин на живот и биотехнологии“. В Северозападен район може 
да се развиват и нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, а 
Северен централен район е подходящ за стимулиране на дейности, свързани с 
информатика и информационни и комуникационни технологии. 

Насочените към региона подходящи политики и мерки за адресиране на 
проблема са в широк диапазон от сектори. Те също следва да са построени около 
спецификите на региона. Инициативите за икономически инвестиционни 
фондове, които обединяват множество потоци на финансиране и приходи от 
бизнес ставки и използват капитала на частния сектор, следва да са насочени към 
инвестиции в местни приоритети, напр. във вътрешния воден транспорт, за 
модернизация на корабния парк и пристанищата, за нови мостове по Дунав и т.н. 
Такова насочване на инвестициите може да има и на ниво град. Градовете могат 
да създават самоподдържащи се инвестиционни фондове, които да намалят 
зависимостта от безвъзмездните средства на централното правителство.  

Необходими са инвестиции в мерки за насърчаване на образование и 
обучение на младите хора; необходими са стратегически сътрудничества на 
образователни институции, бизнес и власти. Подходящ подход е създаване на 
местни коалиции с правомощия и лостове за предоставяне на умения и на работни 
места, от които се нуждаят местният бизнес и местните хора. Инструменти, чрез 
които градовете контролират инвестициите в умения, от които се нуждаят 
местните предприятия, са напр. банка за умения - взаимен фонд, притежаван от 
работодател, в който финансирането на публичния сектор и инвестициите от 
частния сектор са равни и това позволява на бизнеса да закупи уменията и 
стажовете, от които се нуждае местната икономика. Друг подобен инструмент е  
фонд за рисков капитал на местно ниво, който събира равно национално 
финансиране и местни вноски, като инвестира тези средства във 
високотехнологични стартиращи и разрастващи се бизнеси.  

За Дунавското пространство в България е особено важно създаването на по-
привлекателна среда за живеене, с възможности за култура, спорт и забавления, 
която е обърната към реката. Това може да бъде осъществено чрез разработване 
и прилагане на системи за подпомагане на пространствени решения. Имоти - 
държавна собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на 
ведомствата и общините при условия и по ред, определени с правилника за 
прилагане на Закона за държавната собственост. Разпореждането на Правилника 
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е, че предоставянето на имоти - публична държавна собственост, за управление 
на общини за изпълнение на техните функции, както и за трайно задоволяване на 
обществени потребности от местно значение, се извършва с решение на 
Министерския съвет, след решение на съответния общински съвет и мотивирано 
предложение на областния управител. Това разпореждане е необходимо да бъде 
подкрепено с консенсусни цели на ниво регион за използването на този 
инструмент.  

4.3. Незадоволително състояние на транспортната инфраструктура и 
липсата на свързаност, изоставане на Дунавска България от Южна 
България, липса на добри транспортни връзки между отделните населени 
места в региона и на добра връзка с Румъния по протежение на цялата 470-
километрова речна граница  

Оценката на местните актьори по отношение на транспортната 
инфраструктура и транспортните услуги, както и транспортната свързаност на 
региона, включително с Румъния, е за незадоволително състояние. Като най-
належащ проект се очертава завършването на автомагистрала „Хемус“, което да 
повиши свързаността на региона и да донесе съответните икономически 
предимства. Също така, необходимо е изграждането на магистрали по 
направленията Русе – Велико Търново и Видин – София.  

Необходима е държавна политика и инвестиции за развитие на 
републиканската пътна мрежа и на железопътния транспорт. Отговорността по 
отношение на изграждането на свързващата инфраструктура с Румъния, като 
изграждането на нови мостове по Дунав и фериботни връзки, е отново на 
държавата, но са необходими и коалиции за изпълнение на тези проекти на частни 
и публични субекти. По отношение на транспортните услуги и обществените речни 
пристанища, ситуацията е различна. Тенденцията за развитие на обществените 
речни пристанища от национално значение е свързана с тяхното концесиониране 
и либерализацията на пристанищните услуги при отчитане на нуждите за 
подобрение на техническите условия на пристанищните инфраструктури и 
акватории. На ниво държава и регион е необходима обща стратегия за мрежата 
от пристанища, включително за използването им за туристически цели. Основен 
приоритет за всички заинтересовани страни следва да бъде подобряването на 
плавателността на река Дунав и постигане на съгласие по отношение на 
инвестиции, които да доведат до това. Създаването на мрежа от интермодални 
терминали в региона също следва да мобилизира публични и частни актьори. 
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Круизният туризъм в Дунавския регион е подсектор с потенциал за растеж. 
Оценката на експертите е, че българските речни пристанища трябва да се свържат 
с летища и друга удобна инфраструктура, за да се превърнат в базови 
пристанища. Коалиция на заинтересовани страни трябва да работи за 
изграждането на българския участък на маршрута ЕвроВело 6.  

Представителите на научната и изследователската общност имат ключово 
място при разработването и въвеждането на интелигентни транспортни решения, 
включително по отношение на системи за градска мобилност и такива свързващи 
общинските центрове с по-малките населени места. Те, заедно с местните власти, 
следва да лидират подготовката на Дунавския регион за преход към 
нисковъглероден транспорт и да участват в международни изследователски 
мрежи.  

V. ВИЗИЯ И ПРИНЦИПИ НА ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО 
РАЗВИТИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА РЕКА ДУНАВ В БЪЛГАРИЯ  

Интегрираното пространствено развитие на крайбрежните територии на 
река Дунав в България има за основна цел засилване на развитието и социално-
културната значимост на Дунавския регион в България чрез разгръщане на 
потенциала на река Дунав и крайбрежието. Тя цели да преобърне негативните 
тенденции, да капитализира наличните ресурси и да катализира развитието на 
региона в основните му измерения – социално, икономическо, екологично, 
транспортно, туристическо и т.н. Търси се преодоляване на изостаналостта на 
Северозападен и Северен централен райони за планиране, създаване на условия 
за вътрешна кохезия между Северна/Дунавска и Южна България, създаване на 
условия за по-бързо сближаване с останалите регион в рамките на Дунавския 
макрорегион и Европа.  

Визията за развитието на региона следва да бъде като транспортен и 
логистичен хъб, място за зелен бизнес, туризъм и култура. Политиките и мерките 
по отношение на региона следва да създават условия за адаптация на местните 
общности към промените на климата, за устойчивост на физическата среда на 
природните заплахи. Следва да се провеждат политики, насърчаващи иновации и 
наука, за преход към кръгова икономика и дигитално общество. Сред 
потенциалните задачи са разработване на интегрирани и иновативни решения за 
крайбрежно пространствено планиране, свързани с крайбрежните екосистемни 
услуги и защитени територии, включително съоръжения за откриване и обмен на 
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данни; разработване на средства за интерактивно управление на много нива; 
междусекторно управление.  

Визията за интегрирано пространствено развитие на региона включва 
следните конкретни цели за преодоляване на гореописаните предизвикателства: 

- Превръщане на Дунавския регион в България в приоритет на централната 
власт и създаване на целенасочени политически/финансови инструменти за 
развитие; 

- Създаване на стимули за оставане и дългосрочна перспектива за младите 
хора; 

- Подобряване на свързаността чрез подобряване и изграждане на 
транспортна инфраструктура по протежение на всички съществуващи оси и при 
използване потенциална на река Дунав; 

- Развитие на сектори с добавена стойност за местните общности чрез 
създаване на възможности за използване на крайбрежните територии (уреждане 
на въпроса с режимите на разпореждане и собственост на дунавското 
крайбрежие); 

- Капитализиране на трансграничния характер на региона. 

Интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежните 
територии следва да формулира цели и мерки в секторите регионално развитие 
и устройство на територията, транспорт и логистика, енергетика и екология, 
селско стопанство и рибарство, горско стопанство, туризъм, които рефлектират 
интересите, предпочитанията и нагласите на заинтересованите страни – 
идентифицираните представители на власти, организации на бизнеса и 
граждански организации, които взеха участие в проведените консултации. 

VI. НОВА РЕГУЛАТОРНА СРЕДА – СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ КАТО ЕЛЕМЕНТИ НА 
ИНТЕГРИРАНАТА ПОЛИТИКА 

Интегрираната политика обхваща секторни политики с въздействие върху 
пространственото развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България. 
Преодоляването на натрупани проблеми/предизвикателства в тези сектори и 
адаптирането им към потребностите/нагласите/очакванията на консултирани 
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заинтересовани страни би следвало да доведе до синергично взаимодействие с 
цел отключване потенциала за развитие на региона.  

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  

Цели и приоритети 

Тази политика е с най-силно изразено пространствено измерение и логично 
следва да формира ядрото на интегрирана политика. Дунавският регион в 
България се характеризира със социално-икономическо изоставане във сравнение 
с южната част на страната. Северозападен и Северен централен райони за 
планиране, попадащи в обхвата на Дунавска България, се причисляват към най-
слабо развитите в икономически план територии в целия Европейски съюз. На 
фона на тези статистически показатели, в Дунавския регион се наблюдават 
дисбаланси в развитието на териториите. Центрове на икономически растеж са 
най-вече областните градове, както и населени места като Козлодуй (АЕЦ 
„Козлодуй“) и агломерацията Свищов - Белене (СА „Д. Ценов“ в гр. Свищов). Ето 
защо е необходимо прилагането на нов подход при развитието на градските и 
селските територии, с цел постигане на балансирано развитие и преодоляване на 
регионалните различия. Пограничността на региона също е предизвикателство, 
което може да се трансформира в актив – в най-западната точка на региона, 
например, се събират три държавни граници, което носи предимства за 
стимулиране на транспорта, мобилността и туризма.  

Съществен проблем за местните общности, най-вече за местните власти, е 
фактът, че крайбрежните територии на река Дунав представляват изключителна 
държавна собственост, което лишава общините от възможността да управляват и 
развиват едни от най-привлекателните си терени. Съществува консенсус, че 
трябва да се намери формат на сътрудничество между централните и местните 
власти за отдаване на повече правомощия към последните за разпореждане с 
държавна собственост по крайбрежието, както и да се стимулира използването на 
публично-частното партньорство при определени условия, най-вече за развитие 
на туризъм и речен транспорт. В обобщение, целта на секторната политика е 
полицентрично развитие и оползотворяване потенциала на крайбрежните 
територии. 
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Процес и структура 

Организационни промени за подпомагане използването на законовата 
възможност за прехвърляне на държавна собственост за използване от общините 
и създаване на регионална структура на заинтересованите страни, която 
експертно да подпомага използването на публично-частното партньорство и 
концесиите като инструменти на местна политика. 

Варианти на политиката и въпроси за по-нататъшно обсъждане 

Варианти на политика  

1. Базиране на регионалното развитие на териториалните и 
функционални характеристики на региона, наличието на река Дунав като 
транспортна артерия, екологичен и енергиен коридор и туристическа 
дестинация.  

2. Регионално развитие чрез засилено и усъвършенствано 
транснационално и трансгранично сътрудничество. Планиране на 
използването на реката и крайбрежието в трансграничен и европейски 
контекст.  

3. Създаване и използване на финансови инструменти – фондове, 
насочени към инвестиции, свързани с река Дунав. Идентифициране на 
няколко ключови проекта, които да бъдат финансирани в комбинация от 
частни и публични фондове в рамките на следващото десетилетие, до 2030 
г. 

4. Развитие на региона като транспортен и логистичен хъб, място 
за зелен бизнес и с културна значимост. 

5. Използването на форми на междуобщинско сътрудничество за 
важните проекти в региона. 

6. Насърчаване на полицентричния модел и формиране на 
няколко, конкурентни помежду си, градски центъра на развитие и 
двигатели на икономически растеж за региона.  

7. Иницииране на промени в Закона за концесиите, които да 
гарантират неутралност на операторите чрез, например, забрана за 
извършване на свързани, пряко и косвено, дейности (търговия, транспорт 
и логистика). 

8. Създаване на възможности за общините да инвестират в 
крайбрежието – малки пристанища, лодкостоянски, туристически обекти, 
рибарски селища. 
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Въпроси 

Следва ли всички оперативни програми за период на планиране 2021 – 2027 г. 
да включват интегрирани мерки, насочени към Дунавския регион? 

Следва ли трансграничната програма Румъния-България през бюджетен период 
2021 – 2027 г. да идентифицира предварително стратегически проекти, които да 
бъдат и управлявани от структури като институционални партньорства, 
трансгранични комитети и др., с история с Програмата? 
 
По какъв начин, дизайнът на регионалните политики ще допринесе за постигане 
целите на договаряната в момента Зелена сделка на ЕС?  

 
Кой вариант би имал по-значителен ефект – създаване на целеви фонд, насочен 
към Дунавския регион от професионални съветници и с комерсиална 
насоченост или създаване и/или мобилизиране на регионални коалиции за 
привличане на финансиране от съществуващи фондове за финансиране на 
ключови проекти за региона? 

 
В коя област местните актьори генерират най-значителна добавена стойност: 

- Установяват стандарти 
- Действат като предприемач 
- Катализират процесите на развитие 
- Установява правна/регулаторна и финансова рамка, за да   

окуражи/стимулира икономическите оператори и гражданското общество 

Трябва ли да бъдат предприемани стъпки на местно ниво, за да се добави 
стойност към елементите на политиката за пространствено развитие? 

Имат ли партньорите от частния сектор значително място в изпълнението на 
интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежието на река 
Дунав? 

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА  

Цели и приоритети: Направените проучвания и консултации със заинтересовани 
страни от публичния, частния и неправителствения сектор показват, че 
състоянието на транспортната инфраструктура и равнището на свързаност в 
Дунавския регион в България не отговарят на наличните предпоставки за 
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развитието на сектор „Транспорт и логистика“. През региона преминава 
Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), има потенциал за развитие на 
мулти- и интермодалност. Ето защо, основната цел на политиката трябва да бъде 
насочена към подобряване на свързаността и оползотворяване на потенциала на 
река Дунав като транспортен коридор. Сред приоритетите се нареждат мерки за 
подобряване на плавателността на река Дунав, модернизация на пристанищни 
терминали за пътнически и товарни превози; проучвания във връзка с 
инфраструктура и услуги по реката; скоростни железници; автомагистрала Хемус, 
магистрали по направленията Русе – Велико Търново и София – Видин; тунел под 
Шипка, Дунавски панорамен път; подготовка на кадри в речния транспорт; 
интермодални връзки.  

Процес и структура 

Създаване на коалиция за законодателни и институционални промени с цел 
стимулиране на речния транспорт. Използване на форми като групи за изпълнение 
на инвестиционни проекти, включително трансгранични, за „блендинг“ на 
фондове за модернизация на инфраструктурата. Коалиции на университети, 
бизнес и власти следва да работят по разработване и внедряване на иновации и 
технологии свързани с прехода към нисковъглероден транспорт. 

Варианти на политиката и въпроси за по-нататъшно обсъждане 

Варианти на политика 

1. Законодателни промени във връзка с интермодалния 
транспорт, използването на вътрешно водните пътища, модернизацията на 
мрежата от пристанища в региона и подобряването на транспортните 
услуги.  

2. Фокус на инвестициите в наука, развойна дейност и иновации 
в Дунавския регион за развитие на транспортната инфраструктура и 
услуги, особено вътрешно водния транспорт и развитие на станции за 
използване на електрически и водородни превозни средства. 

3. Създаване на партньорства в региона за използване на 
финансови инструменти и за инвестиции в транспорта (вътрешно воден, 
пътен, въздушен и железопътен транспорт) и за привличане на преки 
чуждестранни инвестиции. 
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4. Инвестиции в свързващата с Румъния инфраструктура 
(мостове и фериботни връзки) и в подобряване плавателността на река 
Дунав. 

5. Транспортът като катализатор на други сектори – 
корабостроене, енергетика и туризъм. 

6. Разработване на Планове за градска мобилност и развитие на 
интелигентни системи за градска мобилност и такива, свързващи 
общинските центрове с по-малките населени места.  

Въпроси 

Какво трябва да е участието и отговорността на държавата и на регионалните 
субекти в политиката на инвестиции в свързваща с Румъния инфраструктура? 

Трябва ли да се направят инвестиции в хидро-технически съоръжения 
(шлюзове) по река Дунав, каквито проекти са правени в България през 80те 
години на 20 век, за подобряване на плавателността на реката и увеличаване на 
възможностите за товарен/ контейнеров речен транспорт?   

Трябва ли да се дотират от държавата кратките пътнически маршрути по река 
Дунав?  

Какви законодателни и други стъпки трябва да се предприемат за промотиране 
на пазарното ползване на иновативни технологии и управление? 

Необходимо ли е да има задължителни стандарти за концесиите и публично-
частното партньорство или това трябва да бъде по избор? 

ЕКОЛОГИЯ И ЕНЕРГЕТИКА 

Цели и приоритети 

Пограничният характер на регионa неминуемо насочва вниманието към 
трансграничното замърсяване, което е особено чувствителна за местните 
общности тема. Опазването на биологичното разнообразие в река Дунав и в 
крайбрежните територии при същевременното използване потенциала на водите 
за стимулиране на различни сектори е основното предизвикателството, свързано 
с екологията. Приоритетите на секторната политика в Дунавския регион са 
свързани с управление на трансграничното замърсяване; брегово укрепване; 
поддържане и управление на съоръжения за напояване; чистота на въздуха; 
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опазване на биоразнообразието; управление на отпадъците, в т.ч. тези, свързани 
с речното корабоплаване.  

В областта на енергетиката са нужни нови сътрудничества между публични 
и частни актьори за иницииране на иновативни проекти за използване на река 
Дунав като транспортен и енергиен коридор; принос за национални решения за 
„умна“ енергия и решаване на енергийните проблеми на градовете, в т.ч. 
газифициране и промотиране нови източници на енергия. 

Процес и структура 

Да се създаде структура на национално ниво, която да има отговорност за 
поддръжката на дигите/ брега; да има специализирана техника и оборудване. 

Варианти на политиката и въпроси за по-нататъшно обсъждане 

Варианти на политика 

1. Използване на финансови инструменти за стимулиране на 
чисти технологии по река Дунав. 

2. Сътрудничество между власти и бизнес на местно и 
регионално ниво за въвеждане на чисти технологии за топлоенергия.  

3. Обмяна на добри практики в сферата на чистотата на въздуха 
и управлението на отпадъци.  

4. Промяна на законодателството по отношение на ползването на 
минералните води. 

5. Да се насърчават екосъобразни производствa. 
6. Използване на река Дунав за транспортиране на алтернативни 

горива; създаване на месни енергийни мрежи, които да задоволяват 
местните нужди. 

7. Сътрудничество на местните изследователски институции в 
международен контекст за използване на синята енергия. 

Въпроси 

Считате ли, че обществените поръчки в областта на транспортната 
инфраструктура и услуги трябва да включват висок екологичен стандарт? 
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Трябва ли да се построят терминали за втечнен природен газ (LNG) по река 
Дунав? 

Трябва ли да се разработи модел за създаване на местни мрежи за 
топлоенергия? 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО 

Цели и приоритети 

Селското стопанство е сред структуроопределящите сектори в Дунавския 
регион в България. Поради крайречния характер на региона, рибарството също е 
силно застъпено. Към тези два отрасъла на икономиката може да се прибави и 
горското стопанство, което има за задача стопанисването на значимите горски 
ресурси. В крайбрежните територии на река Дунав е необходимо да се постави 
акцент върху подкрепа за използването на залесяване за брегоукрепване, за 
създаване на зелени пояси около населените места, проучвания във връзка с 
използването на напоителни системи, свързани с река Дунав. Също така, 
местните общности изискват създаване на по-добри условия за стопански и 
спортен риболов, тъй като той е неотменима част от идентичността и поминъка 
на региона.  

Процес и структура 

Структури за изпълнение на интегрирани проекти, например свързващи 
напояване в селското стопанство и поддържане на плавателността на реката; 
енергетика и вторични продукти от земеделието, биоземеделие и туризъм. 
Създадените структури следва да идентифицират и осигурят финансиране и 
инвестиции в тези области.  Използване на подхода „водено от общността местно 
развитие“ в селското стопанство и рибарството. Особено релевантни са 
партньорствата на трансгранично ниво за предотвратяване на епизоотии, които да 
надградят съществуващи механизми и партньорства.  

Варианти на политиката и въпроси за по-нататъшно обсъждане 

Варианти на политика 

1. Насърчаване на селскостопански методи и напоителни 
технологии, които да прилагат най-съвременни технологии и да постигат 
постоянен режим на корабоплаване по реката. 
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2. Създаване на синергии с други речни дейности – укрепване на 
бреговете, опазване на биоразнообразието, туризма и др.  

3. Структурна промяна на Министерския съвет за отделяне на 
горския сектор от МЗХГ и образуване на Държавна агенция по горите. 

4. Промяна в начина на управление на планирането и 
управлението на мерките от Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР), касаещи горите и околната среда. 

5. Повече средства в Държавен фонд „Земеделие“ за създаване 
на напоителни системи. 

Въпроси 

Източници за финансиране на подхода „водено от общността местно развитие“? 

Кои актьори следва да са водещи при стимулиране на преработвателния сектор 
в региона, който да използва суровината? 

Трябва ли да има целево финансиране за предприемачески инициативи в 
областта на преработвателната промишленост? 

Следва ли рибарите по реката да могат да купуват правото да извършват 
стопански риболов в определен участък? 

Следва ли да бъде обособен управляващ орган за горските и екологични мерки 
от ПРСР? 

ТУРИЗЪМ 

Цели и приоритети 

Този сектор е обусловен от наличието на множество обекти на културно и 
историческо наследство, от една страна, както и на природни ресурси, от друга. 
Река Дунав е предпоставка за развитие на круизен туризъм. За да се възползва от 
своя потенциал, регионът трябва да следва цялостна стратегия за свързване на 
ресурсите в регионални туристически продукти. В този смисъл, сред 
приоритетите на тази политика се нареждат: създаване на дунавски плажове, 
което е свързано с уреждане проблема за собствеността; изграждане на 
рекреационни зони по крайбрежието на реката; доизграждане и маркиране на 
велосипедния маршрут ЕвроВело 6, изграждане на къмпинги; съхраняване и 
социализиране на културните паметници, в т.ч. и на обектите на римското 
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наследство; изграждане на туристическа и техническа инфраструктура за 
развитие на природен и алтернативен туризъм.  

Процес и структура 

На регионално равнище съществува доброволно сдружение, създадено по 
Закона за туризма, с компетенции за прилагане на туристически политики – 
Организация за управление на Дунавски туристически район. Всички общини, 
попадащи в крайбрежните територии на река Дунав, са част от широкия Дунавски 
туристически район. Организацията е с отворено членство за различни 
юридически субекти, като има за цел генерирането на консенсус, съгласуваност 
и координация между всички заинтересовани страни в сферата на туризма.  

Варианти на политиката и въпроси за по-нататъшно обсъждане 

Варианти на политика 

1. Развитие на екотуризъм, културно-познавателен и круизен 
туризъм чрез инвестиции в техническа инфраструктура. 

2. Промени в регулаторната рамка на собствеността на територия 
с паметници на културата. 

3. Създаване на партньорства за креативно управление на 
културното и природното наследство. 

4. Създаване на партньорства за обучение и професионални 
стандарти в сферата на туризма, свързан с реката.  

5. Регламентиране на квалификацията на туристическите водачи 
във влажни зони. В Наредбата към Закона за туризма са описани три вида 
водачи: планински водачи, екскурзоводи и ски учители. Би трябвало там 
да се уреди и статутът на водач в природна територия. 

6. Общините и проекти на основата на публично-частно 
партньорство да имат право да изграждат съоръжения (напр. фериботни 
връзки) и зони за отдих по брега. 

Въпроси 

Има ли неизползван потенциал на паметниците на културата за икономическото 
развитие на общностите? 
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Какви нови ограничения върху собствеността могат да бъдат въведени, при 
какви условия и кой участва в процеса на вземане на решение? 

Какви промени в регулаторната рамка на собствеността на територия с 
паметници на културата трябва да се направят? 

Препоръки по отношение на участието на граждански и друг организиран 
интерес при планиране и управление на такива територии/форми на 
сътрудничество? 

КЛЮЧОВИ ПРОЕКТИ ЗА РЕГИОНА  

Сред споменатите по време на фокус групите и структурираните интервюта 
ключови проекти за региона и седемте области в региона могат да бъдат откроени 
следните: 

- Изграждане на мостове на река Дунав (при Оряхово – Бекет; Свищов 
– Зимнич; Русе – Гюргево; Никопол – Турну Мъгуреле; Силистра – 
Кълъраш)  

- Доизграждане на автомагистрала „Хемус“; 
- Изграждане на пътя между Мездра и Ботевград; 
- Изграждане на тунел под Шипка; 
- Изграждане на четирилентов път между Видин и Монтана; 
- Изграждане на магистрала Русе – Велико Търново; 
- Изграждане на скоростни жп линии;  
- Изграждане на Дунавски панорамен път; 
- Възстановяване на речния транспорт; 
- Картографиране и укрепване на дунавския бряг; 
- Изграждане на дунавски плажове; 
- Подобряване на фериботните връзки; 
- Изграждане на интермодални центрове; 
- Инвестиции в напоителни системи; 
- Инвестиции в културно-историческо наследство; 
- Изграждане на къмпинги. 

 
VII. ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

Значителни финансови ресурси са необходими за активиране потенциала 
на крайбрежните територии на река Дунав в България и реализирането на 
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интегрираната политика за пространствено развитие. Освен общинските 
бюджети, има нужда от целенасочено финансиране от страна на държавата за 
изпълнение на ключовите за региона проекти. По-голямата част от тях са 
широкомащабни и изискват голям финансов ресурс. 

Източниците за финансиране на интегрираната политика за пространствено 
развитие са Структурните и инвестиционни фондове на ЕС, европейски и 
международни донорски програми, националният бюджет на Република България, 
местните бюджети на общините. 

Консултациите със заинтересованите страни в 7-те области в Дунавския 
регион в България достигнаха до формулирането на консенсус относно 
необходимостта от засилване използването на публични-частното партньорство 
като инструмент за отключване потенциала на региона. Освен това, реализацията 
на широкомащабните регионални проекти изисква проява на далновидност и 
структуриране на портфейл от възможности, в т.ч. и чрез използване на финансов 
инженеринг и микс от източници на финансиране. 

Настоящият документ формулира няколко предложения, свързани пряко с 
процеса на финансиране на пространственото развитие в Дунавския регион: 

- Създаване на държавен фонд за целенасочено финансиране на регионите 
в страната (Може да се формират три национални фонда: Дунав (за двата 
най-слабо развитите планови райони), Черно море, Тракия. Тези фондове 
ще отчитат местните специфики и ще обхващат по два района за 
планиране. Целта е постигането на вътрешна кохезия, преодоляването на 
проблема с конвергенцията, генерирането на механизми за вътрешно 
догонване. Освен това, необходимо е ясно приоритизиране на 
инвестициите – по сектори, но и по години. 

- Необходимо е инвестиционно планиране в урбанизираните територии, а не 
проектно финансиране. Може да се предложи въвеждането на модулно 
проектиране – национална програма за развитие на отделните сектори. 

- Удачна идея би било създаването на фонд за мостово финансиране, чиято 
цел е да осигурява финансиране в началото на проектния цикъл. 

- Трансграничните и регионални програми трябва да придобият повече 
бизнес смисъл - да се подкрепят повече публично-частни партньорства и 
конкретни мерки с изявен икономически и социален ефект за региона и 
съставляващите го области. 

- Оперативните програми за новия програмен период на ЕС може да имат 
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регионална тематика и регионална адаптация – това би засилило 
регионалните ефекти и би довело до изпълнението на приоритетни за 
целия регион проекти.  
 
 

VIII. ПАРТНЬОРСКО УПРАВЛЕНИЕ (ВЛАСТИ – ГРАЖДАНИ – БИЗНЕС)    

Формулирането на визия за интегрирана политика за пространствено 
развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България е възможно само 
при условие, че то се извършва в широко сътрудничество с всички заинтересовани 
страни, описани по-напред в настоящата Зелена книга. Това е изискване по 
презумпция, свързано с интегрирания характер на политиката и с прилагането на 
водещия принцип за добро управление.  

Първоначалните консултации със заинтересованите страни и извършеното 
картографиране на основните проблеми/бариери/предизвикателства пред 
балансираното развитие на региона доведоха до няколко извода и свързаните с 
това предложения за по-нататъшно обсъждане: 

- Необходимост от подобряване на координацията и взаимодействието 
между централната и местната власт. За оптимизиране на 
сътрудничеството между отделните равнища на управление с фокус върху 
региона е нужно разработването на национална Стратегия за Дунавския 
регион в България. 

- Необходимост от подобряване на сътрудничеството между отделните 
общини, особено в сектори с регионално значение (напр. туризъм, 
транспорт, екология). То може да се катализира чрез участие в регионални 
организации или съвместни усилия за организиране на събития в 
регионално въздействие. Подобна идея е институционализирането на 
формат на инвестиционен форум на Дунавския регион, който да свързва 
местната власт с потенциални инвеститори, популяризирайки наличните 
ресурси и възможности на региона. 

- Подсилване на съществуващите и създаване на нови партньорства с 
институции/организации в Румъния. Пример за това е нуждата от 
взаимодействие по отношение на ежегодните кампании по дезинсекция от 
двете страни на река Дунав.  
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