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Трансданюб.перли
Мрежа за устойчива мобилност край река Дунав



Проект „Трансданюб.перли“
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Създаването на мрежата Трансданюб.перли е посветено да устойчивата мобилност в туризма

Съвременни добри 

практики
Обща визия

Регионални планове 

за действие 

&Проучвания

Туристически 

обиколки

Трансданюб

Тестване на услугите за мобилност между и в перлите Осигуряване на информация за мобилност – онлайн, 

печатна или на място

Обучени мениджъри по устойчива мобилност, обменено ноу-хау чрез общи семинари

SRTMPs



Мрежа Трансданюб.перли

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls 4

Дестинации, предлагащи услуги за устойчива мобилност, чрез които да 

стигнете до тях, да се разходите и да продължите към следващата перла

© CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60129



Какво е “перла”?
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Туристическа дестинация, която: 

• Може да бъде достигната чрез устойчив транспорт

• Предлага устойчиви туристически услуги

• Предлага адекватни мобилни услуги, базирани на сътрудничество 

между администацията, частния сектор и НПО

• Предлага адекватна информация за туристическите и мобилни 

възможности

• Рекламира активно устойчивия туризъм по Дунав

• Сътрудничи си с останалите “перли” по Дунав

© CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60129



Услуги за устойчива мобилност
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Да стигнете до ….

Bike

Source: Friedwagner nach Zehetgruber



Услуги за устойчива мобилност

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls 7

Да се разходите и да разгледате…
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Услуги за устойчива мобилност
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Да продължите към следващата перла

© Ayzek—istockphoto.com

Source: Friedwagner nach Zehetgruber



Информация за мобилност
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© Ayzek—istockphoto.com



Информация за мобилност
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Регионален център по мобилност, 

Бургенланд, Австрия

Регионален център по 

мобилност Понгау, Австрия

© Verracon

© Regionalmanagement Burgenland



Мениджъри по устойчива мобилност
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устойчива 
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Обучени мениджъри по устойчива мобилност, обменено ноу-хау чрез общи семинари

© Transdanube



Българските перли край Дунав
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ПРОБЛЕМИ С МОБИЛНОСТТА В НАШАТА ПЕРЛА

• Няма традиции в управлението на мобилността. Няма проучвания и стратегии

за мобилност.

• Tуристическите зони имат голям трафик по време на летния сезон.

• Tуристическите места имат проблеми с паркирането.

• Tранспортната инфраструктура е амортизирана

• Перфектните условия за развитие на велосипедна инфраструктура край реката

не се използват

• Общественият транспорт не е добре развит и няма мулти-модалност

• Mного от малките селища с перфектни антропогенни ресурси нямат

транспортни връзки с големите градове.

• E-мобилността е непозната



Общ регионален план на дунавската перла Русе –
Свищов – Силистра - Тутракан

Всички заинтересовани страни трябва да се съгласят с 

предложената местна визия, например:

“ПО-АТРАКТИВНА И ЕКОЛОГИЧНА КРАЙБРЕЖНА 

ЗОНА ЧРЕЗ УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ И ТУРИЗЪМ”

Основната цел може да бъде:

• Да се въведе управление на мобилността в региона

• Да се разяснят и рекламират ползите от развитие на

устойчив транспорт и туризъм.

За постигането на тези цели трябва да се разработи SRTMP 

14



Транспортно планиране на перлата

SRTMP /План за регионална устойчива мобилност в туризма/ -

трябва да прави връзки между различните начини на транспорт 

и да ги съгласува според установената  йерархия



РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ В ТУРИЗМА
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РАЗРАБОТКА НА SRTMP

1.Определяне на обхвата: колко селища, защо са избрани –

кои настоящи или бъдещи атракции са взаимо-свързани.

2.Определяне на настоящото състояние и SWOT-aнализ:

извеждане на нуждите и липсите. Тук е необходима широка

обществена консултация с всички заинтересовани страни.

3. Определяне на обща визия и цели и съгласуване с всички

заинтересовани страни.



РАЗРАБОТКА НА ЕФЕКТИВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ 
ПАКЕТИ И МОБИЛНИ МЕРКИ

Tова е основната задача. Тук трябва да се тушират негативните страни

на региона и да се подчертаят предимствата. Туристическите

забележителности трябва да станат достъпни за посещение без коли!

Туристическите планове се фокусират върху поддръжката и

рехабилитацията на туристическите дадености /природни и

антропогенни/. Тук трябва да се намалят паркингите и да се увеличат

пешеходните зони и вело-алеите, да се осигурят гъвкави транспортни

услуги /електробуси или е-коли, еко-влакчета, воден транспорт, висок

клас автобуси и др./



Планът се нуждае от подреждане на мерките по приоритет,

начини за финансиране, мониторинг и оценка.

По време на изпълнението му се осъществява сътрудничество

между всички заинтересовани страни.
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Мобилни мерки - Русе Приоритет 

/висок, среден, 

нисък/

Времева рамка 

/кратко-, 

средно-, дълго-

срочна/

Необходимо 

Финансиране

Отговорен 

орган

1.Инфо-център за туризъм и мобилност среден краткосрочна 210 хил. лева Община Русе,

ОП “Русе Арт”

2.Велоалеи, свързващи Дунав мост с 

центъра на гр. Русе, както и гр. Русе с 

Басарбовския Манастир и с Лесопарк 

Липник

среден средносрочна 6,1 млн. лева Община Русе

3.Гъвкава транспортна услуга –сезонни 

микробуси/автобуси (по възможност с 

електрическо задвижване)

висок краткосрочна 1,4 млн. лева Община Русе

4.Велосипеди под наем, вкл. 

съпътстващата тази услуга инфраструктура 

за контрол

среден средносрочна 280 хил. лева Община Русе

5.Еко-пътека към Лесопарк Липник висок краткосрочна 1,6 млн. лева Община Русе, 

Кметство Николово

6. Мобилни информационни услуги, в т.ч. 

мобилно приложение и електронни

информационни табели

висок краткосрочна 308 хил. лева Община Русе



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВИ МОБИЛНИ МЕРКИ на Община Силистра
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Мобилни мерки -

Силистра

Приоритет 

/висок, среден, 

нисък/

Времева рамка 

/кратко-, 

средно-, дълго-

срочна/

Необходимо 

Финансиране

Отговорен 

орган

1.Инфо-център за туризъм и мобилност висок 12 месеца 10 хил.евро Общинска

администрация

2.Велоалея, свързваща Дунавски парк , 

ГКПП Силистра и площад „Албена“

среден 3 год. Около 600 хил. 

евро

Общинска 

администрация, 

фирми и НПО

3.Гъвкава транспортна услуга –сезонен 

речен транспорт „речен автобус“ и речна 

гара

висок 1- 2 год. 2 500 хил. евро Общинска

администрация, 

фирми

4. Велосипеди под наем и вело-стоянки среден 2 год. 45- 50 хил. евро Общинска 

администрация, 

фирми и НПО

5.Еко-пътека около биосферен парк 

„Сребърна“

среден 12-18 месеца Около 18 хил. евро Общинска 

администрация, 

фирми и НПО

6. Транспорт на повикване – Микробус

/хибриден или електрически със зарядна

станция/

висок средно Около 200 хил.евро Общинска 

администрация, 

фирми и НПО

7. Мобилни информационни услуги висок 12 месеца 7- 10 хил.евро Общинска 

администрация, 

фирми и НПО
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Мобилни мерки - Свищов Приоритет /висок, 

среден, нисък/

Времева рамка 

/кратко-, средно-, 

дълго-срочна/

Необходимо 

Финансиране

Отговорен орган

1.Инфо-център за туризъм и мобилност Висок 6-8 месеца 3-8 хил. евро Общинска 

администрация

2.Велоалея, свързваща Западната и 

Източна рекреационни зони около 

Свищов

Среден Дългосрочно – 3-8 

г.

Трудно 

определимо, но в 

р/р на ок. 60-80 

хил. Евро

Общ. 

администрация + 

фирми+ НПО

3.Гъвкава транспортна услуга –сезонен 

микробус и или корабче

Среден Дългосрочно – 3-8 

г.

50 – 150 хил. евро Общ. 

администрации + 

фирми

4.Велосипеди под наем Висок Краткосрочно – 6-

18 месеца

5 – 20 хил. евро Общ. 

администрация + 

фирми+ НПО

5.Еко-пътека към Възвишения, южно от 

Свищов – панорамен поглед към гр. 

Свищов, р. Дунав и Румъния – „от високо“

Среден Кратко и средно-

срочно– 1-3 г.

До ок. 20 хил. Евро Общ. 

администрация +  

НПО

6.Еко-влакче към точки по различни 

маршрути

Среден Средно-срочно - 2-

4 г.

50 -100 хил. евро Общ. 

администрации + 

фирми

7. Транспортна инфраструктура –

туристически спирки;

Яхтен или друг подходящ пристан

Среден Дългосрочно – 3-8 

г.

500 хил. – 5 млн. 

Евро

Държ. И Общ. 

администрации + 

фирми

8. Мобилни информационни услуги Висок Краткосрочно - 6-

18 месеца

5 – 20 хил. Евро Общ. 

администрация + 

фирми+ НПО
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Мобилни мерки -

Тутракан

Приоритет 

/висок, 

среден, нисък/

Времева рамка 

/кратко-, 

средно-, дълго-

срочна/

Необходимо 

Финансиране

Отговорен орган

1.Инфо-център за туризъм и мобилност-

назначаване на 1 квалифициран човек

висок краткосрочно 3-8 хил. евро Община Тутракан

Може да се комбинира 

с екипите на 

МИГ/МИРГ

2.Велоалея, свързваща Центъра на 

Тутракан със ЗМКБ

висок Средноср. 60-80 хил. Евро Община

3.Гъвкава транспортна услуга –сезонен 

микробус

среден Средноср. 50 – 150 хил. евро Частна инициатива; 

Община; НПО

4.Велосипеди под наем висок Краткоср. 5 – 20 хил. евро Частна инициатива; 

Община; НПО

5.Еко-пътека към остров Тутракан в 

месеците с ниски води  - мобилна 

инфраструктура за достъп

висок краткосрочен 5-20 хил. Евро Община; НПО-

стопанисване

6. Транспорт на повикване... среден Средноср. 500 хил. – 5 млн. 

Евро

Частна инициатива; 

Община

7. Мобилни информационни услуги висок краткосрочен 5 – 20 хил. Евро Частна инициатива; 

Община; НПО



Цифри и факти
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Водещ партньор:

Агенция по околната среда - Австрия

Партньори:

15 проектни партньори от 9 държави + 

24 асоциирани стратегически партньори

Финансираща програма на ЕС:

Транснационална програма Дунав

Приоритетна област:

По-добре свързан и енергийно отговорен 

Дунавски регион

Продължителност на проекта:

01.01.2017 – 30.06.2019

Общ бюджет: 

2.94 млн. €

Финансиращи фондове:

Eвропейски фонд за регионално развитие

(ERDF)

Инструмент за предприсъединителна 

помощ (IPA)

Съфинансиране от ЕС (85% от общите 

допустими разходи):

ERDF: 2.19 млн €

IPA: 308.205 €



Партньори
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Контакти
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Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“

mail@csdcs.org

www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls

www.facebook.com/Transdanube

http://www.facebook.com/Donauportal

