
 
 

 

Бюлетин на проект „Трансданюб” 01/2013 
 

ТРАНСДАНЮБ ВИ ПРИВЕТСТВА! 
 

ТРАНСДАНЮБ – Устойчив 
транспорт и туризъм по 
поречието на Дунав – е проект на 
Австрийската агенция за околна 
среда с 13 партньори от 6 
държави. Целта на проекта е да 
подобри достъпността и да 
популяризира концепцията за 
устойчивата мобилност и туризма 
в целия Дунавски регион. Чрез 

този проект вярваме, че ще допринесем за постигането 
на целите на европейските политики и стратегии и ще 
подобрим междудържавното сътрудничество на всички 
нива. Подчертаният интерес към проекта ТРАНСДАНЮБ 
на международно, национално и регионално ниво се 
доказва от участието на над 35 асоциирани партньори и 
наблюдатели. 

Удовлетворени сме, че внесеното от нас предложение 
беше одобрено от Програмата за транснационално 
сътрудничество за Югоизточна Европа. Изпълнението на 
проекта започна от октомври 2012 година. Чрез този 
бюлетин ние бихме искали да ви запознаем с 
партньорите си, както и с информация за напредъка на 
проекта. 

 Гюнтер Лихтблау,  Австрийска агенция за околна среда, 
ръководител на дирекция „Транспорт и шум”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Kick-Off Meeting in Vienna 
 Изпълнението на проекта започна на 1 октомври 2012 г. 
Официалната среща за оповестяване на началото беше и 
първата партньорска среща, която се състоя във Виена на 
10-12 декември 2012 г. В нея участваха също 
заинтересовани страни като министерства – 
стратегическите проектни партньори, а също така и 
наблюдатели.  

 
В продължение на два дни интензивна работа 
проектните партньори се представиха и обсъдиха някои 
аспекти на  дейностити в различните работни пакети на 
проекта.  

Първата среща беше последвана от посещение в ново 
преустроената и най-голяма  жп гара във Виена “Wien 
Hauptbahnhof”. Там водещият партньор даде интервю за 
проекта, неговите цели и партньорското участие. 

ТРАНСДАНЮБ в интернет 
Областна администрация на Бургенланд, един от 
партньорите, създаде корпоративния дизайн на проекта 
и интернет страницата, която официално стартира през 
март 2013 г. Моля, посетете www.transdanube.eu , за да 
се информирате за проекта в по-големи подробности и 
да проследите неговия напредък.  

Партньорът от Германия – Дунавският офис в Улм, е 
администратор на фейсбук профила на проекта, който е 
онлайн от януари 2013 . Моля, посетете нашия профил на   
www.facebook.com/transdanube. 

 

Какво е ТРАНСДАНЮБ? 
Река Дунав пресича десет държави по пътя си към 
Черно море. Тя е подчертано международна 
река, носител на историческото минало и важна 
връзка между регионите в Югоизточна Европа – 
въпреки дългогодишния упадък на нейната роля 
като транспортен коридор. 
 

Целта на ТРАНСДАНЮБ е да се преустанови  
лошата достъпност в Дунавския регион и ниското 
качество на транспортните услуги като пречки за 
икономическото развитие. Чрез установяването 
на устойчиви предложения за мобилност 
проектът ще подобри достъпността и ще 
популяризира концепцията за устойчив туризъм в 
целия Дунавски регион, който ще извлече ползи 
от добавената стойност на устойчивия транспорт 
и от улеснения достъп до туристическите 
дестинации около реката.  

Първа партньорска среща във Виена 

http://www.transdanube.eu/
http://www.facebook.com/transdanube
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Как  проектът се вписва в 
европейските инициативи?  
Няколко инициативи ясно посочват необходимостта от 
сътрудничество за развитието на Дунавския регион. С 
подкрепата на Дунавската стратегия (април 2011) 
страните членки декларираха волята си за съвместни 
действия. ТРАНСДАНЮБ ще допринесе за успешното й 
осъществяване в приоритет 1 „Подобряване на  
мобилността и мултимодалността” и в приоритет 3 
„Насърчаване на дейностите в областта на културата и 
туризма и преките контакти между хората».  

 

 

 

Чрез насърчаване на развитието и практическото 
прилагане на концепцията и мерките за постигане на 
устойчив транспорт и мобилност по поречието на Дунав 
проектът ще допринесе също за Общоевропейската 
програма за транспорт, здраве и околна среда (PEP). 
Регионалните бюра на програмата работят като 
консултативен съвет на проекта.  В ТРАНСДАНЮБ 
партньорите се стремят да постигнат регионалните 
приоритети на Амстердамската декларация. 

 

„Устойчивият туризъм се нуждае от устойчива 
достъпност и мобилност: с нула вредни емисии, 

благоприятни към 
околната среда и 
човешкото здраве, 
енергийно ефективни, 
удобни и с гъвкави решения 
от дома до хотела”. 

Робърт Талер, Австрийско 

министерство на селското 

стопанство, горите, 

околната среда и водите, ръководител на направление „Транспорт, 

мобилност, селища и шум”, председател на PEP 

 

Обща основа за 
изпълнение 

Съвместната дейност трябва да започне с общо 
разбиране на целите и с работна програма на експертно 
ниво. Една от първите стъпки беше подготовката на Общ 
методически доклад, съставен от водещия партньор,  
Комуникационен план, дело на мениджъра по 
комуникациите  (НПО за регионално и  икономическо 
развитие Западна Панония) и Концепция за 
сътрудничество, разработена от Дунавската 
туристическа комисия – документална основа за 
привличане на заинтересованите страни на всички нива. 

 

 

 
 
Партньорите вече разпространяват проектната идея на 
различни събития в техните региони.  

По време на Международната туристическа борса в 
Берлин – водещо световно събитие, проектът беше 
представен от партньорите Дунавска туристическа 
комисия, Дунавски офис Улм и Дунавски център по 
компетенции  в Белград.  

Германският партньор – Дунавски офис в Улм, по време на 

Международната туристическа борса..  

 

 

 

 

 

 

 

 

Следващи стъпки 
Въз основа на общия методически доклад партньорите 

започнаха да подготвят обстоен преглед на състоянието 

на устойчивата туристическа мобилност в регионите 

покрай Дунав. Партньорите получиха насоки, които ги 

подпомагат в набирането и обобщаването на данните за  

Анализ на състоянието и Примери за добри практики на 

регионално ниво. Изводите ще бъдат обобщени в 

транснационален аналитичен доклад за устойчивата 

туристическа мобилност в Дунавския регион. 

 

Резултатът от всичко това ще бъде основа за развитието 

на обща визия за меки мерки за мобилност, включваща 

основни принципи на концепцията за устойчива 

туристическа мобилност и прилагането й в Дунавския 

регион. Визията ще бъде публично представена по време 

на конференцията в Братислава. 

Предстоящи събитие 
16-17 април 2013 Втора партньорска среща във Видин 

Септември  2013 Трета партньорска среща и  
  конференция в Братислава 

Моля, вижте всички събития на адрес ww.transdanube.eu 

  

Събитията на ТРАНСДАНЮБ 

 



 
 

 

 

The Partnership 

Водещ партньор – Австрийска агенция за околна среда 
Австрийската агенция за околна 
среда, в качеството си на водеща 
експертна организация, е важна 

европейска институция в сферата на екологичното 
консултиране. Тя прилага интердисциплинарен подход към 
проблемите и решенията за околната среда и обществото. В 
центъра на нейните дейности е превантивната екологична 
защита като фактор за устойчиво развитие. Икономическите 
субекти и публичният сектор на национално и регионално 
ниво се възползват от нейното ноу-хау. 
 

ЕФРР ПП1 – Дунавска туристическа 
комисия 
 Създадената през 1970 г. Дунавска 
туристическа комисия обединява страните 

Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, 
Румъния и Молдова. Страните са представени от своите 
национални туристически организации, привличащи към 
своите действия и представители на частния сектор. 
Организацията се издържа изцяло от членски внос.  
Ангажиментът на комисията е да укрепи и да подобри 
условията за туризъм и да създаде обща платформа за 
маркетинг на Дунавския регион, като привлича средства за 
развитието на туристическия сектор в държавите членки. 
 

ЕФРР ПП2 – Областна администрация на Бургенланд 
Областната администрация на 
Бургенланд, Австрия, е отговорният 
орган за развитието на регионалната 

транспортна система. Бургенданд е заинтересован от 
бъдещото икономическо развитие и сътрудничество със 
съседните региони. Благодарение на дългогодишния си опит в 
изпълнение на проекти, особено в сферата на решенията за 
устойчива мобилност, Областна администрация Бургенланд е 
много ценен проектен партньор.  

 
ЕФРР ПП3 - Независима регионална дирекция по 
управление на проекти и стратегии Братислава  
 

Макар и най-малък сред осемте региона 
на Словакия, регион Братислава е 
национален икономически първенец с 
най-високи средни доходи и най-ниско 

равнище на безработица. Братислава посреща огромна част от 
туристите на страната. Доминирана от сектора на услугите, 
регионалната икономика също така се основава и върху добра 
промишленост, а напоследък и върху знанието и науката. 
Партньорът работи за развитието на следните сектори – 
транспорт , образование, младежки дейности и спорт, туризъм 
и култура, социални услуги, здравеопазване, европейско 
териториално сътрудничество и развитие. 
 

ЕФРР ПП4 – Дружество за регионално и икономическо 
развитие Западна Панония 

 Мисията на организацията е да подкрепя 
инициирането и изпълнението на 
партньорски процеси за регионално 

икономическо развитие на Западна Трансданубия. Дейностите 
са ориентирани към изграждане на местните общности, а също 
така към партньорства в национални и международни мрежи. 
Целта е да се насърчи сътрудничеството между общините, 
фирмите и НПО на местно, областно и регионално ниво чрез 
чрез засилване на ефикасността на програмите за развитие и 
подобряване на ефективността на подготовката за плановия 
период 2014-2020. Седалището е в Сомбатхей, Унгария. 
 

 
 
ЕФРР ПП5 – Регионално дружество за туризъм Бакон 

и Балатон 
Организацията работи за 
туристическото развитие на региона, 
като промотира т.нар. бавен туризъм, в 
който хората се придвижват пеш, на 
кон, велосипед или с обществен 

транспорт. В рамките на един проект тя създава мрежа за 
наемане на велосипеди с множество станции. Организацията 
сътрудничи с местна автобусна компания и с унгарската 
национална жп компания MAV. Заради местоположението си 
до езерото Балатон тя също така има натрупан опит във водния 
транспорт. 
ЕФРР ПП6 – Областна администрация Видин 
 Според българския Закон за администрацията областният 
управител е едноличен орган на изпълнителната власт в 
региона, който осъществява държавното управление на местно 
ниво и осигурява съответствието между националните и 
местните интереси при провеждането на регионалната 
политика. В упражняването на неговата законова власт и 
функции областният управител е подпомогнат от областна 
администрация, публична власт на ниво NUTS IIІ.  
ЕФРР ПП7 – Клуб „Устойчиво развитие на гражданското 
общество” 

Организацията е основана през 1997 г., за да   
обедини усилията на университетски 
преподаватели, експерти и студенти за 

въвеждане принципите на устойчивото развитие във всички 
сфери на обществото – екологична, социална и икономическа. 
Осъществила е над 30 проекта, основно в сферата на околната 
среда и транспорта, организирани от националния 
координатор на EPOMM-мрежата в България и контактна точка 
по SUMP. 
 

Партньорите 



 
 

 

 

ЕФРР ПП8 – Национален изследователски институт за 
развитие на туризма 

 Институтът е спомогнал за установяването 
на различни туристически институции в 
Румъния чрез постоянна специализирана 

подкрепа. Той осъществява проекти, целящи увеличаването 
на стойността и развитието на туристическия потенциал на 
различни региони, курорти и местности чрез бизнес планове и 
изследвания, маркетинг проучвания, стратегическо планиране 
и политики за туристически услуги. Институтът има установени 
партньорства в рамките на различни международни 
програми: Програмата за Югоизточна Европа,  INTERREG IVC, 
Калипсо и др.  

ЕФРР ПП9  Агенция за развитие на Югоизточния регион 
Нейната мисия е да подкрепа устойчивото социално-
икономическо развитие в Югоизточния регион на Румъния. 

Агенцията е отговорна за създаването и 
прилагането на политики за местно развитие.  
Тя управлява прилагането на Регионалната 
оперативна програма 2007-2013 и секторната 

оперативна програма „Нарастване на икономическата 
конкурентоспособност” на Югоизточния регион. Агенцията  
осъществява проекти, финансирани от програма INTERREG IVC 

и Програмата за Югоизточна Европа. 
 
ЕФРР ПП10 – Словашки велосипеден клуб 
Това е гражданска организация, която работи в Словакия, а от 

1997 г. е колективен член на Европейската 
колоездачна федерация в Марибор. Притежава 
държавна лицензия от Министерството на 
образованието за експертиза при маркиране на 
велосипедните алеи. Основните дейности и 

цели на клуба са: подкрепа за колоезденето и създаването на 
маркирани вело маршрути в Словакия, както и координация 
на тези дейности. Клубът представя интересите на Словакия в 
тази сфера в чужбина и свърза страната с колоездачните 
мрежи в съседните държави.  

ЕФРР 20% ПП1 – Дунавски офис  
Дунавският офис в Улм/Нови Улм е моделът, по който са 
създадени 15-те агенции за развитие от мрежата, покриваща 

региона от Улм до делтата на Дунав. Това 
е нестопанска организация, основана от 
градските управи на Улм и Нови Улм.   

Заедно с партньорските офиси той функционира като агенция 
за проекти и гражданска платформа за различни институции, 
свързани с регионалното развитие, по поречието на Дунав. 
Дунавският офис е създал множество инициативи и проекти в 
сферата на науката, образованието, екологията, културния и 
институционален обмен. Дунавският офис организира 
провеждания веднъж на две години Международен дунавски 
фестивал - 10-дневно културно събитие на музиката, 
литературата и кулинарията на Дунавския регион, а също така 
и на политическите конференции от двете страни на реката -   
който привлича 300 000 посетители. За  повече информация: 
www.donaubuero.de. 

ИПА-І ПП1 – Дунавски център по компетенции 
Центърът цели създаването и 
подкрепата на мрежи от туристически 
институции в целия Дунавски регион 
чрез инвестиране в уменията на 

хората, разширяване на транснационалното сътрудничество и 
промоциране на взаимния интерес. Като сдружение на 
членове от публичния, частния и неправителствения сектор 
Дунавският център по компетенции подкрепя маркетинг 
инициативи, целящи създаването и популяризирането на обща  
туристическа марка на Дунавския регион. 

ИПА-I ПП2 – Регионална агенция за развитие на Източна 
Сърбия 

 Агенцията е основана през 2007 г. от осем 
органи на местното самоуправление в 
Източна Сърбия, Търговската камара, 

фирмите „Водоградня” и „Страбаг”, Клуб Тимок и Факултета по 
мениджмънт. Нейната визия е за балансирано регионално 
развитие в Сърбия. Целите на агенцията са да подкрепя 
инициативи, основани върху работата в мрежи, с цел устойчиво 
развитие на Източна Сърбия. Основните дейности на агенцията 
са: идентификация, подготовка и осъществяване на регионални 
проекти, популяризиране и работа в мрежа, лобиране и 
застъпничество, обучения. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Водещ партньор 
Австрийска агенция за околна среда 
Agnes Kurzweil / Klara Brandl 
T: +43 1 31304 5554 

_________________________________ 

Проектна и техническа координация 
Prisma Solutions 
Cornelia Draxler / +43 2236 479751 

Verracon GmbH 
Andreas Friedwager / +43 664 2412924 

_________________________________ 

Електронна поща: office@transdanube.eu 
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