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Представяне на проекта 

• Одобрен по 4-та покана на Програма South-East-Europe  

• Водещ партньор: Агенция по ОС, Австрия  

• 14 партньори от всички Дунавски страни  

• Продължителност: Oктомври 2012 – септември 2014 (2 
години)  

• Бюджет: ~ 2,37 Mлн.Eвро  

• Ко-финансиране: ~ 1,8 Mлн. Eвро ERDF, ~ 0,3 Mлн. Eвро IPA  

 

• Основна цел: развитие на устойчива мобилност в 
Дунавски регион за въвеждане на концепцията за 
устойчив туризъм 
 



Целеви регион: Русе  
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Развитие на транспортната система 

• Пътна транспортна система 

• Железопътна система 

• Воден транспорт, пристанищна инфраструктура 

Развитие на туризма  

• Обща информация 

• Основни туристически маршрути 

• Маркетингови стратегии 

• Заинтересовани страни 

• Информационни системи 
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Налични стратегически документи 

• План за развитие на Община Русе 

• Програма за развитие на туризма в Община Русе  

• Програма за развитие на туризма в Община Иваново 

Организационна и правна рамка 

• Определяне на заинтересованите страни в областта на 
устойчивата мобилност  

• Взаимодействие между заинтересованите страни и 
местните власти 



Резултати от проекта 

• Подробен SWOT-анализ на транспортното и 
туристическото развитие в целевия регион 

• Разработка на обща визия за мобилност  

• Регионални планове за действие 

• Дигитална карта, представяща възможностите за туризъм 

• Маркетингова стратегия за развитие на устойчив туризъм 

• Разработка на устойчиви и иновативни туристически 
пакети 
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Добри транспортни връзки с по-големите 
градове и съседните страни 

Потенциал за развитие на туризма 

Трансгранично сътрудничество 

Наличие на финансови схеми за развитие на 
транспортната система и туризма 

 

  

 

 

Амортизирана железопътна транспортна 
система в региона 

Липса на инфраструктура, подходяща за 
употреба на велосипеди 

Недостатъчен туристически поток 

Липса на административен капацитет 

Липса на взаимодействие между  институциите 
и частния сектор 

 

Международно сътрудничество в рамките на 
Дунавската стратегия 

Инвестиции в региона 

Нови транспорти възможности: линии на 
публичния транспорт, велоалеи  и др. 

Партньорство между публичния  и частния 
сектор и местните власти 

Подобрение на транспортната инфраструктура и 
условията за туризъм 

 

 

Промяна на законодателството 

Липса на единономислие между 
представителите на местните власти  

Липса на собствени финансови средства  

SWOT 



GAP 
анализ 

Липса на велоалеи, парко места за велосипеди 

Липса на директни транспортни връзки от Русе 
до туристическите обекти 

Публичните транспортни средства са 
остарели и с неподменени двигатели 

Липса на разнообразни туристически пакети и 
услуги 

Слабо и недостатъчно популяризиране на 
забележителностите и възможностите за туризъм в 
региона 



Извършени дейности  

Изготвяне 
на план за 
действие 

Съставяне 
на списък 
с мерки 

Определяне 
на 

въздействи
ето на всяка 

отделна 
мярка 

Консултаци
и със 

заинтересов
аните 

страни 

Приоритеза
ция на 

мерките и 
отделянето 

на най-
подходящит

е 



Регионална стратегия за развитие 
на устойчивата мобилност в 

туризма 

Устойчива мобилност 

Устойчивата транспортна система отговаря на нуждите за 
безопасен достъп на хората по начин, благоприятен за здравето и 

околната среда 

Устойчивата мобилност е достъпна, ефективна е от гледна точка 
на използваните ресурси и енергия; Предлага избор от различно 

видове транспорт и подкрепя екологично устойчивата икономика 

Намалява вредните емисиите и употребата на невъзобновяеми 
енергийни източници, както и спомага за намаляването на шума 
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Цели на стратегията 

• Насърчаване употребата на алтернативни 
транспортни средства 

• Увеличаване броя на предлаганите 
туристически пакети и услуги 

• Повишаване на информираността на 
потенциални туристи относно 
възможностите за туризъм в региона 

• Засилване на сътрудничеството между 
частния сектор и публичните институции 



Регионалното състояние на 
секторите – фактори за успех 

Партньорство 
между 

институциите 
и частния 

сектор 

По-добри 
възможности 

за 
финансиране 

за частния 
сектор 

Услугите за 
туристи трябва 

да се 
предлагат на 

повече чужди 
езици 

Туристическит
е пакети 

трябва да 
бъдат 

устойчиви и с 
благоприятно 
въздействие 
за туристите 

Мониторинг 
на качеството 

на 
предлаганите 
туристически 

и транспортни 
услуги 

Повече 
информацион
ни и рекламни 

кампании, 
участия в 

туристически 
изложения в и 

извън 
страната 



  www.csdcs.org 
 

Доц. Лучия Илиева 
+359 2 8513558     0888 871208 

mail@csdcs.org 
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