ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Проект: Проучване на възможностите за намаляване на
използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион
Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и
пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за
подкрепа на интермодалните връзки, 15.1.1.010

Фондация
„Група за екологична
инициатива и
устойчиво развитие”

Асоциация на
дунавските общини
„Дунав”

www.interregrobg.eu
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Трансевропейска транспортна
		 мрежа (TEN-T)
Основни транспортни
коридори

Легенда
Балтийско-aдриатически

Изток/Източно
Средиземноморие

Атлантически

Северно мореБалтийско море

Скандинавскосредиземноморски

Северно мореСредиземно море

Средиземноморски

Рейнско-алпийски

Рейн-Дунав
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Българо-румънски трансграничен регион

7

Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево,
Кълъраш, Констанца за територията на Румъния

окръга

Наводари
Меджидиа
Кълъраш
Дробета Турну Северин

Слатина

Мангалия

Силистра
Росиори де Веде

Каракал

Крайова

Черна
вода Констанца

Тутракан

Гюргево

Дулово

Добрич
Балчик

Александриа
Турну Мъгуреле
Видин

Русе

Калафат
Свищов
Оряхово

Лом

Плевен
Горна
Оряховица

Червен бряг
Монтана
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Враца

области

Велико
Търново

Мездра

Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе,
Силистра, Добрич за територията на България

Легенда
TEN-T пристанища
(основни)

TEN-T пристанища
(широкообхватни)

TEN-T летища
(широкообхватни)

Основна TEN-T
мрежа (пътища)

Дунавски
коридор

Широкообхватна
TEN-T мрежа
(пътища)

Град
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Програма Interreg V-A
Румъния-България 2014-2020 г.

Обща информация за Програмата
Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. е финансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и съфинансирана
от държавните бюджети на Румъния и България, както и от бенефициентите на
съответните проекти.
Целта на Програмата е да се развие граничната зона между двете страни чрез
финансиране на съвместни проекти.
Програмният документ, изготвен съвместно от двете страни, благодарение на
широкото партньорство със заинтересовани страни на национално, регионално и
местно ниво, е одобрен от Европейската комисия на 12 февруари 2015 г.

Стратегическа рамка на Програмата
Програмата има за цел да предостави нови перспективи за регионално развитие, да
постигне конкретни и измерими резултати и да превърне региона в предпочитано
място за живеене, учене, работа, посещение и инвестиране. Програмата трябва
да поддържа процеса на създаване на конкурентоспособни и устойчиви общности,
чрез ефективно използване на ресурсите и оползотворяване на възможностите за
растеж, свързани с принадлежността към Дунавския и Черноморския региони.

Бюджет на Програмата
За програмен период 2014-2020 г. общият бюджет на Програмата Interreg V-A
Румъния-България е 258 504 126,00 евро (от които 215 745 513,00 евро от ЕФРР).
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Приоритетни оси
Програмата функционира чрез 5 приоритетни оси и приоритетна ос „Техническа
помощ“:
1.

Добре свързан регион

2.

Зелен регион

3.

Безопасен регион

4.

Квалифициран и приобщаващ регион

5.

Ефикасен регион

6.

Техническа помощ

Приоритетна ос 1: Добре свързан регион
Специфична цел 1.1: Подкрепа за планирането, разработването и
координирането на трансгранични транспортни системи за подобряване
връзките с TEN-T транспортната мрежа.
Тя е насочена към подобряване на свързаността на селските райони,
второстепенните и третостепенните възли с TEN-Т инфраструктурата чрез
прилагане на подход, използващ потенциала на река Дунав.

Специфична цел 1.2: Повишаване на нивото на координация по отношение на
транспортната безопасност.
Тя е насочена към оползотворяване на транспортния потенциал на река Дунав и
Черно море чрез стимулиране на съвместни мерки и инвестиции за подобряване
на пътническия и товарен транспорт.
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Представяне на проекта

Обща информация за проекта
Проект: Проучване на възможностите за намаляване на използването на
TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране
на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за
подкрепа на интермодалните връзки, 15.1.1.010
Програма: Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.
Общ бюджет: € 1 428 765,73
Съфинансиране от ЕФРР: € 1 214 450,87
Съфинансиране от държавните бюджети на Румъния и България: € 185 739,54
Собствен принос на бенефициентите: € 28 575,32
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: Значително да подобри процеса на планиране, разработване и
координация на трансграничните транспортни системи за по-добро свързване
с TEN-T мрежата в трансграничния регион чрез използване на капацитета на
интермодалните възли.
Целеви групи: Институции и организации, ангажирани с планирането,
формулирането и изпълнението на транспортни политики, както и с управлението
на транспортния сектор в двете държави; представители на бизнеса и на
неправителствения сектор; местни власти в трансграничния регион; потенциални
инвеститори.
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Основни дейности в обхвата на проекта:
•

Провеждане на предварително проучване на състоянието на интермодалните възли и на потенциала им да оптимизират и усъвършенстват TEN-T мрежата в региона;

•

Разработване на съвместна стратегия за усъвършенстване на TEN-T
мрежата чрез използване на капацитета на интермодалните възли;

•

Консултации със заинтересовани страни и експертната общност в
рамките на 4 кръгли маси в Румъния и 4 в България.
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Значимост на проекта

Описание на проблема
Транспортната система в българорумънския трансграничен регион е
поставена пред множество предизвикателства, чието преодоляване е в
състояние да допринесе за значителен социално-икономически растеж.
На първо място, липсва ефективна
транспортна свързаност в региона, а
достъпът до трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) е силно ограничен. Връзките между четирите вида
транспорт (воден, въздушен, пътен и
железопътен) не са оптимизирани, а
това води до затруднения и икономически загуби за бизнеса и хората. На
второ място се откроява проблемът с
преобладаващото използване на пътната инфраструктура както за транзитни, така и за вътрешни превози.
Създават се предпоставки за интензивен трафик в трансграничния регион, който понижава ефективността на
бизнеса и вреди на околната среда.
Това, от своя страна, поражда и тревоги, свързани с осигуряване безопасността на придвижването.

В
действителност,
броят
на
пътните инциденти, включително с
фатални последици, е много висок.
Неоползотвореният
потенциал
на „зеления“ транспорт води до
по-високи въглеродни емисии в
трансграничния регион.
С цел устойчивото преодоляване на
посочените предизвикателства, е
необходимо планирането на една
по-ефективна, достъпна, сигурна и
екологична транспортна система, с
модернизирана инфраструктура и оптимизирани интермодални връзки в
трансграничния регион. Решението,
което настоящият проект предлага, е
базирано на принципите на експертност, устойчивост и включване на заинтересованите страни.
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начало
на проекта
03.02.2016 г.

85% ЕФРР
8,6%

България

4,4%

Румъния

2,0%

Бенефициенти

предварително
проучване

4.77 млн. жители

66%
RO
34%
BG

кръгли
маси

Администрация,
НПО, бизнес

4 в България
4 в Румъния

транспортни
политики

второстепенни
възли

обща
стратегия

TEN-T

оптимизиране на
транспортната свързаност
в трансграничния регион

третостепенни
възли

край на
проекта
02.02.2018 г.

10

Водещ партньор

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
сдружение на общинските власти в
крайдунавския регион в България. Организацията последователно разширява дейността си и увеличава броя
на своите членове, като през 2016 г. те
са 37 с население над 800 000 души.
Мисията на Асоциацията е да работи
за създаването на обща концепция за
развитието на региона и съвместното
осъществяване на политики за социално-икономически растеж, както и
да сътрудничи с всички заинтересовани страни, регионални и национални
власти, частни и неправителствени
организации на територията на Дунавския регион в България. Асоциацията се утвърди като успешен модел за
представителство на интересите на
дунавските общини.

С
дейността
си
организацията се стреми да намери решения
на общи проблеми, да спомогне
да създаването на трансгранични и транснационални мрежи за
партньорство, да привлече чуждестранни инвестиции и да популяризира потенциала на региона. Така АДО
изпълнява едновременно функциите
на регионална организация на местната власт и на агенция за регионално
развитие. Асоциацията на дунавските
общини има за цел да разраства своя
капацитет в услуга на общините-членки и региона.
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Задачи:
•

Ангажира се със стратегическо планиране, заедно с общините-членки и
заинтересованите страни;

•

Занимава се с идентифициране и изпълнение на значими проекти, свързани с развитието на Дунавския регион;

•

Активно популяризира региона и мобилизира подкрепа за инвестиции;

•

Сътрудничи си с власти и институции,
заинтересовани страни и международни организации;

•

Работи на местно, национално, европейско и международно ниво, в т. ч. и
трансгранично.

Асоциацията реализира успешно 8 значими проекта, финансирани по Програмата
за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., чрез които подпомогна процеса на социално-икономическо развитие, стратегическо планиране,
подобряване на местния капацитет (администрация и бизнес), популяризиране на
потенциала на региона, насърчаване на
чужди инвестиции и позитивна регионална
идентичност, подобряване на механизмите
за съвместно управление на риска и други.
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Партньор

Фондация „Група за екологична инициатива
и устойчиво развитие“ (Румъния)
www.giedd.ro
Фондация „Група за екологична
инициатива и устойчиво развитие“
(ГЕИУР) е неполитическа, независима
неправителствена
и
нестопанска
организация, основана на 30 август
2005 г.
Организацията е учредена, за да
даде принос за устойчивото развитие
и опазването на околната среда
в Румъния. ГЕИУР цели принос
за развитието на конкурентна и
динамична икономика, основана на
знание и способна да осъществява
устойчив
икономически
растеж,
устойчива социална кохезия и да
увеличава
информираността
за
нуждата от здравословна среда.
ГЕИУР
осигурява
взаимодействие
между политическия и научния
сектор в Румъния в контекста на
устойчивото развитие и прилагането
на политики за опазване на околната
среда и устойчиво адаптиране към
климатичните промени.

Фондацията е важен фактор в
инициативите за развитие на Дунавския
регион в Румъния и в трансграничната
зона. Благодарение на това, че
изпълнителният й председател участва
в Консултативния съвет на Стратегията
на ЕС за региона на река Дунав, тя
изпълнява своята роля: генериране
и мобилизиране на подкрепа за
инвестиции; привличане на външни
средства; сътрудничество с властите
и институциите, заинтересованите
страни
и
международните
организации;
работа на местно,
регионално, национално и европейско
ниво. ГЕИУР разполага с нужната
експертиза и знание в областта на
рисковете, свързани с климата,
климатичните промени и критичната
инфраструктура, ядрената енергетика,
както и управлението и координацията
на извънредни ситуации. Форумът
на
ГЕИУР
осигурява
постоянна
подкрепа за бъдещото развитие на
ядрената електроцентрала Черна вода
и за стратегията за управление на
радиоактивни отпадъци.
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ГЕИУР има значимо партньорство с други важни и активни НПО, но също и с
академичните среди и изследователски институти, местни власти, органи на
правителството и международни организации, работещи на полето на устойчивото
развитие, околната среда и промяната в климата за разработване на съвместни
инициативи, проекти и действия.
Един от значимите е проектът OrientGate по програма „South-East Europe”. ГЕИУР
участва и във важни клъстери, занимаващи се с устойчиво развитие, екология,
сигурност, предприемачество и И&Т и чрез своите членове има постоянно
присъствие в румънски и европейски НПО и в изследователските среди, работещи
за популяризирането на усилията на местно ниво, които могат да подобрят
околната среда, икономиката и качеството на живота на гражданите и да покажат,
че винаги има начин за справяне с проблемите.
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Резултати и устойчивост
на проекта

Резултати
Изпълнението на целите, които
проектът си поставя, следва да
допринесе за добре планирано и
устойчиво развитие на транспортната
инфраструктура и организация на
транспортните мрежи по отношение
на четирите вида пътнически и
товарен транспорт: пътен, воден,
въздушен и железопътен. Краен
резултат от проекта е оптимизирането
на транспортната свързаност на
целия трансграничен регион, както
и подобряването на съвместните
действия на румънските и българските
институции при формирането на
транспортни политики и при вземането
на решения за инвестиции.

Устойчивост
Документите, изработени в рамките
на проекта, ще бъдат предоставени
на всички заинтересовани страни и ще
бъдат достъпни за широката общественост. Очаква се резултатите от проекта
да окажат въздействие върху процеса
на формулиране на транспортни политики, планирането на развитието на
сектора и инвестициите в него, като
се използва пълният потенциал на интермодалните възли в трансграничния
регион.
Проектът ще допринесе за общото
икономическо и социално развитие
на трансграничния регион. По-интелигентна, по-бърза, по-сигурна и „позелена“ транспортна инфраструктура
и свързаност са ключови за икономически растеж и повишена заетост.
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Транспортна политика в ЕС
Целите, които си поставя Програма
Interreg V-A Румъния-България 20142020 г. в областта на транспорта, кореспондират с общоевропейската политика и визия за развитието на Съюза
до 2020 г.
Транспортната инфраструктура в Европа е неравномерно развита. Дисбалансът е както географски, така и силно
изразен по отношение на пътния и железопътния транспорт. Освен необходимостта от изграждане на липсващи
връзки, инфраструктурата в Европа се
нуждае от разширяване и модернизиране.

Политиката на ЕС в областта на
транспорта допринася за по-чист,
ефикасен, безопасен и сигурен
транспорт и подобрява свързаността
между регионите и държавите.
Свързването на транспортните мрежи
във всички страни от Съюза включва
изграждане на липсващи връзки и премахване на множество технически и
административни пречки, затрудняващи движението на хора и стоки и създаващи предпоставки за усложнен трафик. Необходимо е сближаване между
националните транспортни политики,
с цел гарантиране на конкуренцията,
както и премахване на пречките пред
достъпа до пазара. Крайната цел на
транспортната политика на ЕС е създаване на единно европейско транспортно пространство и оптимизиране на
ефективността на целия транспортен
сектор.
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Транспортна политика в ЕС

Транспортна инфраструктура – състои се от мрежи на автомобилния и
железопътния транспорт, вътрешни водни пътища, морски магистрали,
пристанища и вътрешни речни пристанища, летища и други свързващи точки
между отделните типове мрежи.

Трансевропейски мрежи (TENs) - трансевропейските мрежи свързват
държавите в Европа в областта на транспорта, енергетиката
и
телекомуникациите. Тези мрежи са инструменти, целящи да допринесат
за развитието на вътрешния пазар и заетостта, като същевременно се
преследват целите за опазване на околната среда и постигане на устойчиво
развитие.

Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) - изграждане на транспортна
мрежа, която може да улесни потока от стоки и хора между държавите от
ЕС. Целта е да се гарантира, че до 2050 г. повечето европейски граждани и
предприятия ще се намират на не повече от 30 минути път от тази мрежа.

Итермодалност - Използване на няколко видове транспорт при транспортиране
на стоки или хора.

Мултимодален транспорт (комбиниран транспорт) - превоз на товари и
хора с най-малко два различни вида транспорт.
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Основната трансевропейска транспортна мрежа
функционира чрез 9 транспортни коридора:
•

Балтийско-aдриатически коридор;

•

Коридор „Северно море — Балтийско море“;

•

Средиземноморски коридор;

•

Коридор „Изток/Източно Средиземноморие“;

•

Скандинавско-средиземноморски коридор;

•

Коридор „Северно море — Средиземно море“;

•

Рейнско-алпийски коридор;

•

Атлантически коридор;

•

Kоридор „Рейн-Дунав”.

През територията на българо-румънския трансграничен регион преминават два
от деветте транспортни коридора, а именно:
•

Коридорът „Изток/Източно Средиземноморие“ свързва Северно,
Балтийско, Черно и Средиземно море, като оптимизира използването на
съответните пристанища и морски магистрали;

•

Kоридорът „Рейн-Дунав”, чийто гръбнак са реките Майн и Дунав, свързва
централните региони около Страсбург и Франкфурт с Виена, Братислава,
Будапеща и накрая Черно море, като преминава през Южна Германия.

Основната мрежа ще свърже:
•
•
•
•

94
38
15
35

главни европейски пристанища с железопътни и шосейни връзки;
ключови летища с железопътни връзки към големите градове;
000 км железопътни линии, модернизирани за висока скорост;
трансгранични проекта, насочени към намаляване на пречките.
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Състояние на транспортната мрежа
в трансграничния регион
Въздушен транспорт
Въздушният транспорт е сектор от стратегическо значение, който има значителен
принос за заетостта и икономиката в ЕС. В
авиацията пряко и непряко са заети 5,1 милиона души, а приносът към европейския
БВП е 365 милиарда евро или 2,4 %.
На територията на трансграничния регион
има три международни летища (две в Румъния и едно в България) и осем по-малки,
които се използват предимно за целите на
селското стопанство, за летателни и рали
писти.

Пътен транспорт
Пътният транспорт остава основният начин
за превоз на пътници и товари в Европа,
като делът му нараства равномерно през
последните десетилетия.
Същото се отнася и за трансграничния регион Румъния-България, въпреки че гъстотата на обществената пътна мрежа (22.95
км/100 кв. км) е значително по-ниска в
сравнение със средното европейско равнище (110 км/100 кв. км). Липсата на
свързаност между крайдунавския регион
и вътрешността на страната е основната
пречка за развитието на логистични центрове и пристанища, следователно и за
икономическото развитие на трансграничния регион.
Проблемите могат да бъдат решени чрез
задълбочаване на сътрудничеството между заинтересованите страни в България и
Румъния. Необходима е координация, която да доведе до създаването на стратегии,
инструменти и стандарти за решаване на
общите проблеми, отнасящи се до транспортната свързаност на региона и до градската мобилност (създаване на устойчиви
планове за градска мобилност, планове за
интегрирано градско развитие и др.).

Железопътен транспорт
В трансграничния регион железопътният
транспорт изостава от европейските тенденции за сектора. Гъстотата на действащата железопътна мрежа е приблизително
46.1 км на 1000 кв. км в Румъния и 38.9 км
на 1000 кв. км, като и двата статистически
показателя са под средното равнище за
страните от ЕС (65 км на 1000 кв. км). Докато в Румъния железопътният транспорт
е все по-широко разпространен за товарни
стоки от 2007 г. насам, този вид транспорт
е по-слабо застъпен в България за същия
период (относителният дял на използване
на жп мрежата е намалял с близо 50%).
Европейските железопътни линии са сред
най-безопасните в света. Освен безопасността, политиките на ЕС се стремят към
поддържане на високи стандарти и хармонизиране на изискванията в цяла Европа.

Воден транспорт
Река
Дунав
е
ценен
фактор
за
регионалното
икономическо
развитие
и за трансграничното сътрудничество в
региона. Чрез развитието на комбиниран
речен и морски транспорт (река Дунав и
Черно море), пристанищните градове в
трансграничния регион имат потенциала
да се превърнат в значими логистични
центрове и да допринесат за социалноикономическия растеж на региона. Освен
това, Стратегията на ЕС за Дунавския
регион е насочена към оползотворяване на
потенциала на реката като воден път и към
увеличаване на обема на транспорта по нея
с 20%. Основният проблем е свързан с
ниското ниво на Дунав в определени месеци
от годината, което силно затруднява и дори
прекъсва водния транспорт. През 2012 г.
между България и Румъния е подписан
Меморандум за разбирателство, чиято цел
е подобряване на плавателността по реката.
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Асоциация на дунавските общини „Дунав“
Адрес на управление:

Телефони:

гр. Белене, п.к. 5930, пл. „България“ 23, ет. 7

+359 82 52 05 29
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Адрес за кореспонденция:
гр. Русе, п.к. 7000, бул. „Генерал Скобелев“ 31,
бл. „Българска роза“,ет. партерен

e-mail: adodunav@abv.bg

България

Фондация „Група за екологична инициатива и устойчиво развитие“
Адрес:

Телефони:

гр. Крайова, п.к. 200771,
ул. „Каля Северинулуи“ 1
окръг Долж

+40 74 00 55 221
+40 25 14 14 000 (факс)

Румъния

e-mail: fundatiagiedd@gmail.com
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