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„Към енергийно отговорни места: създаване на пешеходни градове в 

региона на река Дунав“ по Програма за транснационално 

сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. 

Акроним: CityWalk 

Наименование:  

„Към енергийно отговорни места: създаване на пешеходни градове в региона на река Дунав“  

Програма:  

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. 

Продължителност на проекта:  

(30 месеца) 

Бюджет на Община Варна:  

165 000 евро (322 711,95 лева) 

Водещ партньор:  

Научно-изследователски център (Scientific Research centre), Словения 

Партньори:  

- Първа Унгарска асоциация за иновации, Унгария; 

- Център за развитие на Словения, Словения; 

- Индустриален парк Нирегихаза ООД, Унгария; 

- Cassovia Life Sciences, Komenskeho 1339, 02401, Kysucke Nove Mesto, Slovakia; 

- Община Вараждин, Хърватска; 

- Община Орадеа, Румъния; 

- Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, РБългария; 

- Регионална агенция за развитие на регион Пилзен, Чехия; 

- Община Вайз, Австрия; 

- Община Варна, РБългария; 

- Град Валево, Сърбия; 

- Търговско-индустриална камара на Сърбия, Сърбия. 

Основна цел на проекта:  

Проектът CityWalk подпомага градовете в Дунавския регион за намаляване на 

въглеродните емисии, шума и увеличаване на безопасността, за да се превърнат в по-добри 

места за живеене чрез подобряване на възможностите за разходки.   

Увеличаване на емисиите на парникови газове и градското натоварване са 

отрицателни странични ефекти на урбанизацията. Ключово предизвикателство за градовете 

е да подобрят транспортната система и достъпността чрез екологично чист подход.  

Проектът се фокусира върху комбинирането на транспортни средства – с акцент върху 

ходене/вървене. В процеса на реализацията му се помога на градовете в Дунавския регион 

да идентифицират пречките за превръщане на градовете в по-добро място за живеене, както 

и да разработят и изпълнят План за решаване на тези пречки. За постигане на тези 

резултати, настоящото партньорство осъществи набор от инструменти (ръководство за 
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ходене, индекс и онлайн инструмент), както и изготви маршрути за разходки, 

които се реализираха пилотни дейности и представиха различни стратегии, насочени към 

градското придвижване пеш. 

Постигнати резултати: 

Основният резултат от проект CityWalk е ориентиран към хората, градския транспорт, 

мобилността и подобряване на проходимостта в градските зони в градовете от Дунавския 

регион. Тези промени допринесат за подобряване начина на живот, създаване на 

здравословни и безопасни места в региона, където ходенето е положително преживяване.          

Интелигентното интегриране на обществения транспорт, разходките и колоезденето да 

станат конкурентна и по-здравословна алтернатива на индивидуалния автомобилен 

транспорт, като по този начин се допринесе за развитието на по-добре свързани оперативно 

съвместими екологични градски транспортни системи,  по-добре организирани обществени 

транспортни връзки и други устойчиви начини за придвижване във функционални градски и 

селски райони. Основаният ефект е подобряване на транспортните връзки.  

По време на реализацията на поекта са разработени две стратегии:  

- “Повишаване нивото на пешеходната безопасност, чрез разработване на пешеходни 

маршрути по проект „CityWalk” и  

- “Разработване на план за пешеходна допустимост на територията на район „Одесос“. 

Стратегиите са обсъдени и представени пред обществеността на Варна на работни срещи, в 

които участие са взели над 150 души с различни интереси, организации и  професии.   

Общо пет пилотни дейности са разработени и реализирани по време на проекта, а 

участие в тях са взели хора от целия град на възраст от 5 до 75 години: 

1. „Организиране на пешеходно събитие по проект „City Walk” и обучение на 

пешеходците по безопасност на открито“; 

2. „Измерване и анализ в определена зона на човекопотока – пешеходци и 

велосипедисти“; 

3. „Повишаване на информираността за безопасност на движението на деца по 

проект City Walk“; 

4. „Движението-това е здраве“; 

5. „Повишаване на заинтересоваността на движението на деца по проект  CityWalk“.  

Като част от иновативния проект CityWalk бе създадено мобилното приложение 

Walk'n'Smile. Апликацията може да бъде изтеглена безплатно. Целта й е да насърчава 

ходенето и здравословния начин на живот, като дава информация за пешеходните маршрути 

във Варна, има крачкомер и калкулатор на калориите.  

Три работни партньорски срещи са осъществени през периода на действие на 

проекта:   

- До гр. Вайз - Австрия – от 23.04.2018 г. до 26.04.2018 г.; 

- До гр. Пилзен – Чехия - от 01.11.18 г. до 30.11.18 г.;   
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- До гр. Орадея – Румъния - от 25.03.2019 г. до 28.03.2019 г. 

 

По време на работните срещи с патньорите са обсъдени темите: „Пешеходни 

градове“ и „Устойчива мобилност“, „Какво прави градовете устойчиви и екологосъобразни“, 

„Грдаско устройствено планиране за устойчивост“ и „Архитектура и градски дизайн и 

устойчива мобилност, както и са представени презентации: „Уличен дизайн и пешеходна 

инфраструктура“, „Повишаване на осведомеността и образование“ и „Политики и правила“.  

Статус на проекта:  Приключен.   

  


