
ПРОЕКТ: РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОМОЦИРАНЕ  НА 
СЪВМЕСТЕН ПРИРОДО-ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ: 
МАРШРУТ „ЗАЩИТЕНО ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН 

РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ“,15.2.1.068  

www.interregrobg.eu



Източници на информация: http://bulgariatravel.org; „Обща стратегия за устойчиво 
териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България“ (SPATIAL)2



Фотограф: Станислав Станев 3
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Общ бюджет: 754 518,55 евро

Съфинансиране от ЕФРР: 641 340,77 евро
Съфинансиране от държавните бюджети 
на Румъния и България: 98 087,41 евро
Собствен принос на бенефициентите:  
15 090,37 евро

Дата на започване на проекта: 03.02.2016 г.
Дата на приключване на проекта: 
02.02.2018 г.
Продължителност на проекта: 24 месеца

Цел на проекта: Да се увеличи устой-
чивото използване на общото природно 
наследство в рамките на трансграничния 
регион чрез развитие и промоциране на 
интегриран туристически продукт в об-
ластта на природното богатство: Маршрут 
„Защитено природно наследство в транс- 
граничния регион Румъния-България“.

Целеви групи: Директори на природни 
паркове и защитени територии, природо-
защитници, академична общност, изсле-
дователски центрове, училища, медии, 
музеи, туристически агенции и туропера-
тори, местни и национални власти, други 
представители на туристическия бранш.

Основни дейности в обхвата на 
проекта:

• Изготвяне на предварително проуч-
вaне на обектите на природното на-
следство в трансграничния регион с 
различни режими на управление;

• Разработване на стратегия за разви-
тие и усъвършенстване на продукта, 
както и на стратегия за маркетинг на 
туристическия продукт;

• Дизайн и изработка на промоционал-
ни материали на маршрута;

• Консултации със заинтересованите 
страни и експертната общност: кръг-
ли маси (4 в Румъния и 4 в Бълга-
рия); една двудневна конференция 
(в България и в Румъния).

Резултати на проекта:
• Един интегриран туристически про-

дукт;
• Две общи стратегии;
• Увеличаване на очаквания брой по-

сещения с 40 000;
• Увеличаване на нощувките с 40 000.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Проект: Разработване и промоциране на съвместен приро-
до-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно на-
следство на територията на трансграничния регион Румъ-
ния-България“

Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.
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Асоциация на дунавските
общини „Дунав“

(България)

www.adodunav.org

Асоциацията на дунавските общини 
„Дунав“ е регистрирана в началото на  
1993 г. от 9 общини-учредителки като сдру-
жение на общинските власти в крайдунав-
ския регион в България. Организацията по-
следователно разширява дейността си и 
увеличава броя на своите членове, като 
през 2016 г. те са 37 с население над  
800 000 души.

Асоциацията е успешен модел за пред-
ставителство на интересите на дунавски-
те общини. Тя се утвърди като контактна 
точка за сътрудничество между регио- 
нални и национални власти, частни и не-
правителствени организации на терито-
рията на Дунавския регион в България.

Асоциацията реализира успешно 8 значи-
ми проекта, финансирани по Програмата 
за трансгранично сътрудничество Румъ-
ния-България 2007-2013 г., чрез които 
подпомогна процеса на социално-иконо-
мическо развитие, стратегическо плани-
ране, подобряване на местния капацитет 
(администрация и бизнес), популяризи-
ране на потенциала на региона, насър-
чаване на чужди инвестиции и позитивна 
регионална идентичност, подобряване на 
механизмите за съвместно управление 
на риска и др.

Фондация
„Жива природа“

(Румъния)

www.fundatianaturavie.ro

Фондация „Жива природа“, гр. Кълъраш 
(Румъния), е регистрирана през 2003 г. 
като неправителствена организация.

Фондацията работи активно за опазване 
на околната среда и общественото здра-
ве в трансграничния регион, подпомага-
не на образованието, професионалното 
развитие и прилагане на активни мерки 
за заетост. Тя участва активно при фор-
миране на регионалните и местните по-
литики за опазване на околната среда.

С дейността си фондацията има сериозен 
принос за развитието на икономическите 
партньорства на регионално, национално 
и международно ниво.

Фондацията реализира успешно проекти, 
свързани с опазване на околната среда, 
финансирани по ФАР ТГС България-Румъ-
ния и Програма за трансгранично сътруд-
ничество Румъния-България 2007-2013 г.

Проектите са насочени към превенция и 
преодоляване на риска от замърсяване 
в трансграничния регион, формиране на 
екологосъобразно поведение сред насе-
лението, повишаване на атрактивността 
на района чрез опазване и популяризи-
ране на природното наследство на Кълъ-
раш, Дунав и др.

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР ПАРТНЬОР
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ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКTА

Такива мерки ще допринесат за иконо-
мически растеж, създаване на работни 
места и подобряване качеството на жи-
вот. Регионът притежава значителен по-
тенциал за развитие на екотуризъм, бла-
годарение на преминаващата през него 
река Дунав, създаваща предпоставки за 
наличието на специфични екосистеми и 
впечатляващо биоразнообразие. На тери-
торията на региона съществуват множест- 
во природни обекти със защитен статут, 
които представляват интерес за любители 
и познавачи. Освен това, специфичният за  
долното поречие на Дунав ландшафт 
предлага условия за развитието на раз-
нообразни видове екотуризъм: разходки 
сред природата, колоездене, спортен, 
приключенски и познавателен туризъм.

Тези природни дадености имат потенциа-
ла да привличат различни групи туристи, 
които искат да се наслаждават на алтер-

нативни начини за прекарване на свобод-
ното време и да изследват природата и 
биоразнообразието.

Въпреки добрите предпоставки в българо- 
румънския трансграничен регион, този 
потенциал не е напълно оползотворен. 
Липсва интегриран туристически про-
дукт, който да промоцира природното бо-
гатство на региона и да насърчава устой-
чивото развитие на екосистемите.

Настоящият проект адресира този проб- 
лем, като създава концепция за съвмес-
тен трансграничен продукт, позовавай-
ки се на експертно мнение и активно 
включване на местните общности, при-
родозащитници, управи на резервати 
и защитени местности и др. Прилага се 
стратегически подход, като се съблюда-
ват действащото законодателство и осо-
беностите на специалните режими.

За развитието на българо-румънския трансграничен регион 
са необходими целеви инвестиции в ключови области като 
туризъм и, в частност, екотуризъм.

Фотограф: Станислав Станев 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

Реализацията на проекта ще гарантира 
устойчиво трансгранично сътрудничест-
во и обмен на добри практики между  
заинтересованите страни, в т.ч. дирек-
тори на природни паркове и защитени 
територии, природозащитници, универ-
ситети, изследователски центрове, учи-
лища, медии, туристически агенции и 
туроператори, местни власти.

Изпълнението на целите, които проектът 
си поставя, ще доведе до развитие на 
природния туризъм с очакван резултат ― 
общ туристически продукт в областта на 
природното наследство, който ще бъде 
най-добрият способ за пълно оползотво-
ряване на природните активи на региона.

С разработването на стратегии за раз-
витие и маркетинг на туристическия 
продукт ще се постигне устойчиво на-
растване на туристическия поток, ръст 
на приходите от туризъм в рамките на 
трансграничния регион и ръст на турис-
тическите посещения в парковете и ре-
зерватите. Това ще стимулира развитие-
то на секторите, подпомагащи туризма: 
хотелиерство, ресторантьорство, местни 
занаяти и други бизнеси. В резултат на 
това, ефектът от първоначалните инвес-
тиции ще генерира добавена стойност и 
ще демонстрира ясно устойчивостта на 
планираните резултати.

Проектът ще допринесе за общото икономическо развитие на 
българо-румънския трансграничен регион и за социално-ико-
номическото му сближаване с другите региони в Европа.

Фотограф: Борислав Белушев
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ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
Общият бюджет на Програмата е 258 504 126 евро 215 745 513 евро от Европейски фонд за регионално развитие
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(8 области) Видин, Враца, 
Монтана, Плевен, Велико 
Търново, Русе, Силистра, 
Добрич за територията на 
България

(7 окръга) Мехединци, Долж, 
Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъ-
раш, Констанца за територията 
на Румъния.

57.75% от територия-
та на трансграничния 
регион принадлежи 
на Румъния

Населението на трансграничния регион 
възлиза на 4.77 милиона жители.

43.25% от територия-
та на трансграничния 
регион принадлежи 
на България

19.8% от територия-
та на двете държа-
ви (69 285 км2).

BG
RO

Границата между двете партниращи държави е с дължина 
610 km, от които 470 km е водната граница по река Дунав.

66% 34%

3.16 милиона (66%) в Румъния

1.61 милиона (34%) в България

Пет приоритетни оси и приоритетна ос „Техническа помощ“

Целевите групи от национални, регионални и местни власти до 
публични организации, което е предпоставка за повишаване на 
знанията и усвояването на добри практики от българските и румън-
ските организации, с цел усъвършенстване на провежданите от тях 
регионални и местни политики за развитие

Стратегия на ЕС за развитие на Дунавския регион и Стратегия на ЕС 
за Син растеж

Управляващ орган

Сертифициращ орган

Одитен орган

Национален партниращ орган

Съвместен секретариат —
Кълъраш, офис в Русе

13% публично и 2% 
частно съфинансира-
не (собствен принос 
на бенефициентите).

Финансовият ресурс на Програмата е разпределен и по приоритетни оси:

ПО 1 (Добре свързан регион) - 38%

ПО 2 (Зелен регион) - 25 %

ПО 3 (Безопасен регион) - 19%

ПО 4 (Квалифициран и приобщаващ регион) - 7%

ПО 5 (Ефикасен регион) - 5%

ПО 6 (Техническа помощ) - 6% 
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ЦЕЛЕВИ РЕГИОН

Трансграничният регион Румъния-Бъл-
гария заема територия от 69 285 кв. 
км и включва северния бряг на река  
Дунав (между платото Мехединци, Румън-
ската равнина, Делтата на Дунав и Черно 
море в Румъния) и южния бряг на река 
Дунав (между Стара планина и Дунавската 
равнина до Черно море в България).

Регионът е обитаван от повече от 4,7 ми-
лиона жители. Той е съставен от следните 
административно-териториални единици:

Румъния ― седем окръга: Мехединци, 
Долж, Oлт, Телеорман, Гюргево, Кълъ-
раш и Констанца.
България ― осем области: Видин, Враца, 
Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, 
Силистра и Добрич.

Трансграничният регион Румъния-България се вписва в насоката на поли-
центричното развитие, инициирано през 1956 г. с Римския договор, допри-
насяйки за това със списък от политики и проекти, водещи до създаване на 

отворени и постигащи резултати общности със силни институции.

Със своето географско разположение и условията на достъп-
ност, създадени от елементите на природната среда (Черно 
море и река Дунав), трансграничният регион Румъния-Бълга-
рия е естествена връзка между Европа и Изтока.

МЕХЕДИНЦИ

ВИДИН

МОНТАНА
ВРАЦА ПЛЕВЕН

ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

РУСЕ

РУМЪНИЯ

ДОБРИЧ

КОНСТАНЦА

СИЛИСТРА

КЪЛЪРАШ

ГЮРГЕВО
ТЕЛЕОРМАНОЛТ

ДОЛЖ

БЪЛГАРИЯ
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Трансграничният регион Румъния-България е територия, характеризираща се с реди-
ца предизвикателства от гледна точка на социално-икономическите показатели: БВП, 
намиращ се под средното равнище в Европейския съюз и устойчиви тенденции за 
намаляване на числеността и застаряване на населението.

През 2011 г. нивото на урбанизация в трансграничния регион e 52,67% - показател под 
средните равнища за Румъния (54,9%), България (71%) и Европейския съюз (67%).

Фотограф: Борислав Белушев

През периода 2004-2013 г., броят на населението намалява с близо  
410 000 души. Този спад е по-силно изразен в българската част на региона  

(с близо 15%) спрямо румънската част, където спадът е близо 5%.
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Дунав е единствената голяма река в Евро-
па, която тече от запад на изток. Извира в 
планината Шварцвалд (Германия) и чрез 
три ръкава се влива в Черно море. Раз-
стоянието от извора до устието е 2 852 км.

Река Дунав преминава през 10 държави: 
Германия, Австрия, Словакия, Унгария, 
Хърватия, Сърбия, България, Румъния, 
Молдова и Украйна.

Реката е част от VII-ми паневропейски 
транспортен коридор (Рейн–Майн–Дунав), 
който чрез Черноморския канал свързва 
пристанище Констанца (Румъния) с про-
мишлените центрове в Западна Европа и 
с пристанище Ротердам (Холандия). От 
своя страна, той се пресича от два TEN-T 
коридора, свързващи Централна и Север-
на Европа с югоизточната част на конти-
нента и Близкия изток. 

РОЛЯТА НА РЕКА ДУНАВ

Река Дунав е естествена природна преграда между Румъния 
и България, като формира 75% от граничната линия.

Фотограф: Станислав Станев 
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На 29 юни 1994 г. в 
София е подписана 
Конвенция за сътру- 
дничество при опаз-
ването и устойчи-
вото използване на 
река Дунав, извест-
на като Конвенция 
за опазване на река 
Дунав. 
Този документ иг-
рае важна роля в 
международното 
сътрудничество за 
опазването и устой-
чивото използване 
на една от най-зна-
чимите европейски 
реки.

Речното корито на 
река Дунав е най- 
голямата заблатена 
територия в Европа. 
В делтата на Дунав,  
1 700 кв. км са обрас-
ли с тръстика, което 
я превръща в зоната 
с  най-голямо коли-
чество тръстика в це-
лия свят.

Дунав е определя-
щият природен еле-
мент в трансгранич-
ния регион. Реката е 
дом за много расти-
телни и животински 
видове.

Фотограф: Борислав Белушев
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Природните зони от национално значение 
в румънската част са: три природни парка 
― Геопарк „Плато Мехединци“, Природен 
парк „Железни Врата“ и Природен парк 
„Комана“, покриващи площ от 190 548 ха. 
В региона се намира и Национален парк 
„Домоглед – Долина Черней“, заемащ  
198 768 ха.

В българската част има 3 природни пар-
ка: Природен парк „Врачански Балкан“, 

който е втори по големина в България; 
Природен парк „Персина“; Природен 
парк „Русенски Лом“.

В трансграничния регион се нами-
рат три биосферни резервата: част от 
Делтата на река Дунав – морски ра-
йон (в Румъния); Чупрене и Сребър-
на (Рамсарско място) с обща площ от  
2 344 ха (в България).

Трансграничният регион се характеризира с голямо биораз-
нообразие и разнообразие на природния ландшафт.

Биосферният резерват е строго охранявана територия с уникална
флора, фауна и други природни ценности с голямо значение,

които служат за еталон на първичното състояние на екосистемата.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Фотограф: Борислав Белушев
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На територията на българо-румънския трансграничен регион 
се намират два обекта, попадащи в списъка на световното 
културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Природен резерват „Сребърна“
Заради редките и изчезващи видове пти-
ци, които гнездят или почиват тук по пътя 
си на юг, през 1983 г. езерото Сребърна 
е включено в Списъка на световното при-
родно и културно наследство на ЮНЕСКО. 
Целта е да се запази уникалното биоло-
гично разнообразие, с което езерото е из-
вестно сред българската и европейската 
научна общност още от началото на ХХ век.

Биосферният резерват край с. Сребърна е 
разположен на 2 км южно от река Дунав и 
на 16 км западно от гр. Силистра, на площ 
от 600 хектара. Обхваща езерото Сребър-
на и териториите край него. Славата му 
е свързана с това, че се намира точно на 
пътя на прелетните птици от Европа към 
Африка–Via Pontica, което е причина за 
уникалните и разнообразни видове водо- 
плаващи птици в него. Едни от най-инте-
ресните видове, които обитават езеро-
то, са: къдроглавият пеликан (Pelecanus 
crispus), малка белочела гъска (Anser 
erythropus), патици (Anatidae), мустакат 
синигер (Panurus biarmicus), голяма бяла 
чапла (Ardea alba), ням лебед (Cygnus olor).

„Ивановски скални църкви“
През 1979 г. в Списъка на ЮНЕСКО е вклю-
чен комплексът от скални църкви до село 
Иваново в Природен парк „Русенски Лом“, 
който е популярна дестинация за екотури-
зъм и наблюдение на птици. В близост се 
намира красивата пещера Орлова чука.

ОБЕКТИ ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО

Фотограф: Борислав Белушев
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На територията на българо-румънския 
трансграничен регион се намират 21 Рам-
сарски места.

В румънската част има 15 Рамсарски места:
• Езерото Текиргьол; 
• Природен парк „Железни Врата“;
• Природен парк „Комана“ и др.

На територията на България има 6 Рам-
сарски места:

• Природен парк „Персина“ ― най-го-
лямото Рамсарско място в България  
(6 898 ха); 

• Природен парк „Сребърна“;
• Езеро Дуранкулак; 
• „Комплекс Беленски острови“; 
• Остров Ибиша; 
• Езеро Шабла.

Рамсарско място е влажна зона от международно значение (Wetlands of 
International Importance), определена от Рамсарската конвенция от 1971 г.

РАМСАРСКИ МЕСТА

Фотограф: Петър Михов
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В румънската част, екологичната мрежа Натура 2000 e представена от 54 специални 
зони за опазване и 46 специални зони за опазване на птиците. В България има 92 спе-
циални зони за опазване и 40 специални зони за опазване на птиците.

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони,  
целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните  

и застрашени видове и местообитания за Европа, в съответствие  
с основните международни договорености в областта на опазването  

на околната среда и биологичното разнообразие.

НАТУРА 2000

Фотограф: Станислав Станев

Фотограф: Борислав БелушевФотограф: Борислав Белушев
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