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Въведение

От древни времена Дунав е транспортен и 
търговски път, граница и връзка, обединяваща 

нации, място на среща и едновременно съдбовна 
река.  Въпреки че Дунавският регион е пълен с 
контрасти и миналото е исторически богато на 
конфликти, реката винаги е постигала баланс 
между различните нации, религии и култури. 
Особено след разширяването на Европейския 
съюз река Дунав се превърна в обединяваща 
връзка, свързваща градове и региони в район с 
население над 200 милиона души. В същото време 
икономическото развитие и появата на нови 
пазари водят до повишаване на транспортните 
потоци, които не са равномерно балансирани по 
отношение на видовете транспорт, изразяващо 
се в частично негативно въздействие върху 
икономическото развитие на регионите.

Ето защо е важно да се подкрепят крайбрежните 
региони на река Дунав и Черно море, за да 

се превърне в привлекателен вход за морския 
и вътрешноводния транспорт между Централна 
Европа и Черно море, Каспийския регион и 
Далечния изток, като се улесни сътрудничеството 
между регионите, пристанищата и техния 
хинтерланд. Съвместните усилия ще подобрят 
достъпността и развитието на регионите и ще 
засилят оперативната съвместимост между 
морските и вътрешните водни пътища, както и 
връзката с техния хинтерланд.

Предистория

Дунав е втората по дължина река в Европа и 
представлява главния транспортен коридор 

по вътрешните водни пътища, свързващ Западна 
и Източна Европа през канала Рейн, Майн и Рейн-
Майн-Дунав. Тя свързва Северно море с Черно 
море, преминавайки през Германия, Австрия, 
Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, 
България, Молдова и Украйна. По поречието 
на река Дунав се намират около 70 вътрешни 
пристанища, които са основни претоварни възли 
в регионите както за товарен, така и за пътнически 
транспорт и по този начин са от съществено 
значение за развитието на пристанищата, техния 
хинтерланд и целия регион.   

В миналото бяха създадени много мрежи/
инициативи, свързани с Дунав, съсредоточени 

главно върху транспорта и използването на реката 
като алтернатива на автомобилния /железопътния 
транспорт. Нивото на активност на тези инициативи 
е различно, избрани примери са:

 ▶ Стратегия на ЕС за Дунавския регион (EUSDR)
 ▶ Коридор от основната мрежа- Рейн-Дунав
 ▶ Дунавска комисия
 ▶ ARGE Donauländer (Работна общност 

на Дунавските региони)
 ▶ Rat der Donaustädte und -regionen (Съвет на 

Дунавските градове и региони / CoDCR)
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В контекста на мрежовите и проектните 
дейности бяха подписани няколко резолюции/

меморандума за разбирателство (МР) на 
транснационално равнище. Тези МР може да 
продължават да съществуват, но  изпълнението 
им понякога липсва и има нужда от подкрепа. 
Следните МР/резолюции са от значение за 
дейностите, свързани с проекта DBS Gateway 
Region:

 ▶ МР на Паневропейския транспортен 
коридор VII, Дунав

Целта на МР е да си сътрудничи в развитието 
на основни и спомагателни инфраструктури 

по отношение на Коридор VII, включително 
съответните пристанищни инфраструктури. 
Това развитие следва да включва поддръжка, 
реконструкция, рехабилитация, модернизация и 
ново строителство, както и неговата експлоатация 
и използване с оглед насърчаване на най-
ефективното и екологосъобразно използване на 
коридора. Вземайки под внимание законовите 
разпоредби в  страните- партньори, флотът, който 
оперира по река Дунав, дава възможности  за 
сътрудничество. Сътрудничеството има за цел 
възприемане и определяне на предпоставките 
и условията за най-ефективно използване на 
средствата и знанията, предоставяни от публични 
и  частни източници.

 ▶ Резолюция на проекта DONAUHANSE 
(съфинансиран от Европейската комисия 
по програмата INTERREG IIIB CADSES) 

Целта на проекта е да установи DONAUHANSE 
като устойчив двигател за икономическо, 

туристическо, инфраструктурно и културно 

сътрудничество в Европа. За да се постигне тази 
цел и да се интегрират още централно-европейски 
дунавски градове и региони, кметовете/
представителите на дунавските градове, които са 
подписали договора, имат за цел да осъществят 
дейности чрез засилване и разширяване на 
сътрудничеството между дунавските градове и 
техните околни райони под DONAUHANSE и други 
съвместни проекти, продължаване и разширяване 
на информационна и комуникационна платформа 
като интеграционна връзка между областите на 
сътрудничество и като катализатор за засилване 
на трансфера на знания между експертите от 
дунавските градове и пристанищата.

 ▶ МР за установяване на сътрудничество между 
Работната общност на Дунавските региони, 
представена от провинция Долна Австрия 
(вкл. пристанищата на Дунав) и регионите на 
Западното Черноморие и пристанищата му

Целта на МР е да засили 
сътрудничеството и 

координацията между 
партньорите за по-задълбочено 
общо икономическо развитие 
на регионите, също така 
сътрудничеството на съответните 
речни и морски пристанища, както 
и насърчаването на политики 
в тази област, които улесняват 
това развитие. Сътрудничеството 
има за цел и възприемане и 
определяне на предпоставките 
и условията за най-ефективно 
използване на средствата и 
знанията, предоставени от 
обществени и частни източници. 
Освен това партньорите трябва да 
си сътрудничат при определянето 
на общи проекти и да разработят 
хармонизиран подход при 
финансирането на всички тези 
проекти, като вземат предвид 
различните инструменти за 
финансиране и инструментите на 
европейското съфинансиране.
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Партньорство

Партньорството се състои от 10 финансови 
партньори и 20 асоциирани стратегически 

партньори и включва всички крайречни страни по 
река Дунав. То обхваща седем от деветте държави-
членки на ЕС (Австрия, България, Хърватия, 
Германия, Унгария, Румъния и Словакия) и три от 
петте страни извън ЕС (Република Молдова, Сърбия 
и Украйна), които си сътрудничат в стратегията на 
ЕС за Дунавски регион (EUSDR).

Партньорството включва и националните, 
регионалните и местните власти за разширяване 

на перспективата за развитие и модернизиране 
на пристанищната инфраструктура и  връзките с 
вътрешността. Пристанищата осигуряват опита 
и компетентността на предлаганите услуги, 
логистика и управление на товарите и са важни 
центрове към и от региона. Градовете, регионите 
и министерствата са компетентни относно 
интегриране на препоръките на проекта в своите 
местни, регионални и национални политики и по 
този начин да играят важна роля за изпълнението. 
За да се гарантира също така надежден 
академичен анализ и методи, университет е част 
от партньорството. В партньорството са включени 
допълнителни партньори (като бизнес агенции, 
регионални и национални асоциации, Логистичен 
център за услуги и Работната общност на 
дунавските региони), които гарантират директен 
контакт с промишления сектор и спедиторите.

Партньорството следва иновативен подход 
чрез изграждане на чадър за всички 

заинтересовани страни. Един представител от 
всеки участващ регион е номиниран за финансов 
партньор. Неговата задача е да включи всички 
други заинтересовани страни от своя регион, да 
получи обратна връзка и да докладва на основната 
група. Този подход гарантира правилното участие 
на всички заинтересовани страни.

Партньорите са бенефициерите по резултатите 
и потенциалните членове-основатели на 

Платформата за сътрудничество. По този начин 
тяхното участие във взаимодействието поражда 
ангажимент за бъдещо сътрудничество.

Партньори на фокус

Регионално правителство на Долна Австрия - 
Водещ партньор (www.noel.gv.at) 

Регионалното правителство на Долна Австрия 
е Водещият партньор. Като разработващо 

регионалната политика в областта на водния 
транспорт в една от най-големите области в 
Австрия, то допринася за и печели от постигнатите 
резултати. Ангажиментът на Долна Австрия също 
се отразява в участието на Работната общност на 
Дунавските региони, където тя успешно инициира 
МР за сътрудничеството между дунавските страни 
и техните пристанища и региони. 

Градски иновации Виена (www.urbaninnovation.at)

Въз основа на участието в няколко успешни 
проекта и близък контакт с пристанище Виена, 

Градски иновации Виена събира съответните 
заинтересовани страни, за да допринесе за 
иновативно и икономическо развитие, както и за 
екологично транспортно развитие в региона на 
Портала Дунав-Черно море. 

Публични пристанища АД (Public Ports JSC) (www.
portslovakia.com) 

Компанията е основана от Министерството на 
транспорта и строителството на Словашката 

република, за да управлява търговската дейност 
на публичните пристанища в Словакия и да 
развива мултимодален транспорт и свързаност с 
региона на Портала Дунав-Черно море. Приносът 
към региона на Портала Дунав-Черно море е шанс 
за ефективно актуализиране на художествените 
инфраструктурни нужди и знанията на пристанища.  

Freeport of Budapest Logistics (www.bszl.hu)

Операторът на най-голямото пристанище в 
Унгария е член на мрежата от вътрешни 

пристанища TEN-T, силно свързана с всички 
основни пристанища в Европа, включително 
Черно море и пристанищата Дунав-Рейн-Майн. 
В пристанището работят около 60 фирми, които 
предоставят широк спектър от логистични услуги 
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и поддържат връзка с региона на хинтерланда. 
Подпомагайки водните пътища, както и 
интермодалните видове транспорт, Freeport of 
Budapest продължава своето модернизиране. 

Пристанищна администрация Вуковар 
(Port Authority Vukovar) (www.luv.hr)

Пристанищната администрация Вуковар 
отговаря за управлението на пристанището 

и пристанищата на река Дунав в Хърватия 
(пристанище Вуковар, пътнически терминали 
Илок, Вуковар, Алжмаш, Батина за изграждане и 
поддържане на пристанищната инфраструктура, 
издаване на концесии за пристанищни оператори, 
начисляване на пристанищни такси, както и за 
опазване на околната среда в пристанищата.

Държавно предприятие „Пристанищна 
инфраструктура“ (ДППИ) (www.bgports.bg)

ДППИ управлява пристанищната 
инфраструктура на пристанищата за обществен 

транспорт (река Дунав и Черно море), преследвайки 
визията за модерна, безопасна и сигурна 
транспортна система. ДППИ предоставя услуги 
за управление на трафика и информационното 
обслужване на корабоплаването. Разположено 
в сърцето на региона на Портала Дунав-Черно 
море и управляващо пристанищата в Бургас и 
Варна, които функционират като централни възли 
за вътрешен воден и интермодален транспорт,  
предприятието  е основният потенциален фактор 
за свързаност.

Община Бургас (www.burgas.bg)

Местоположението на общината с 
пристанищните й терминали определя 

нейната роля като логистична точка и свързващ 
център между Черно море и континента. Градът 
е част от Ориент/Източно-Средиземноморския 
коридор на Трансевропейската транспортна 
мрежа, с добра пътна и железопътна свързаност, 
която обслужва важни промишлени сектори. 
Устойчивото развитие на общината ще зависи от 
по-нататъшното развитие на региона на Портала 
Дунав-Черно море.
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Община Варна (www.varna.bg) 

Варна е най-големият град на българското 
Черноморие и важен транспортен, логистичен, 

административен, културен, академичен и 
икономически център. С опит в политиките за 
местно и регионално развитие за интегриране 
на пристанищната инфраструктура и тясното 
сътрудничество с пристанище Варна, общината 
служи като показател за транснационална 
свързаност и услуги, свързани с хинтерланда. 

Община Галац (www.primariagalati.ro) 

Непосредствено свързана с направлението 
на река Дунав, община Галац е високо често 

посещаван транспортен център със значителни 
познания за пристанищната интеграция и 

АВСТРИЯ
 ▶ ecoplus. Бизнес агенция на Долна Австрия
 ▶ Пристанище Виена
 ▶ Виена, общински отдел за градско 

развитие и планиране
 ▶ Австрийската асоциация на 

градовете и селищата
 ▶ Федерално министерство на транспорта, 

иновациите и технологиите
 ▶ Работна общност на дунавските региони

БЪЛГАРИЯ
 ▶ „Пристанище Варна“ ЕАД
 ▶ Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията

ХЪРВАТИЯ
 ▶ Министерство на морското дело, 

транспорта и инфраструктурата
 ▶ Пристанище Вуковар

ГЕРМАНИЯ
 ▶ Bayernhafen GmbH & Co

УНГАРИЯ
 ▶ Унгарската федерация на 

дунавските пристанища
 ▶ Асоциация на унгарските 

логистични центрове
 ▶ Министерство на развитието на Унгария

МОЛДОВА
 ▶ Министерство на транспорта и 

пътната инфраструктура

РУМЪНИЯ
 ▶ Речната администрация на Долен Дунав Галац

СЪРБИЯ
 ▶ Пристанище Нови Сад
 ▶ Автономна провинция Войводина

СЛОВАКИЯ
 ▶ Самостоятелен район на Братислава

УКРАЙНА
 ▶ Измаилски клон на държавно предприятие 

„Украински морски пристанищни власти“ 
(Измаилски морски пристанищни власти)

индустриалните зони в градските райони. 
Развитието на екологосъобразни видове транспорт 
до увеличаване на товарните потоци ще подкрепи 
устойчивото икономическо развитие.  

Университет в Нови Сад, Факултет по технически 
науки (www.ftn.uns.ac.rs)

Сътрудничеството с Факултета по технически 
науки на Университета в Нови Сад осигурява 

академичния подход към разработването на 
методологията в проекта и гарантира трансфер 
на технически експертен потенциал в областта на 
транспорта, логистиката, техническите решения, 
плановете за развитие, стратегиите и различните 
видове проучвания. Пристанище Нови Сад, 
разположено на река Дунав, има тесни контакти с 
университета.  

Асоциирани партньори
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Въз основа на Меморандума за разбирателство 
за установяване на сътрудничество между 

Работната общност на Дунавските региони и 
регионите на Западното Черноморие и неговите 
пристанища беше разработен проектът за 
региона на Портала Дунав-Черно море с цел да 
се подкрепи Дунавско-Черноморския регион, 
да се превърне в привлекателен портал за 
морския и вътрешноводния транспорт между 
Централна Европа и Черно море, Каспийския 
регион и Далечния изток, като подпомага 
интензивността и качеството на сътрудничеството 
между пристанищата, регионите и други ключови 
участници. 

Съвместните усилия ще подобрят достъпността 
както на пристанищата, така и на регионите 

и ще засилят оперативната съвместимост между 
морския и вътрешния воден транспорт, както и 
връзката с хинтерланда. Заедно с повишаването на 
осведомеността за интермодалните транспортни 
решения, това следва да подпомага прехвърлянето 
на товарните потоци към екологосъобразни 
видове транспорт и да подпомага икономическото 
развитие на регионите.

Проектът се основава на убеждението, че 
сътрудничеството на публичните органи, 

пристанищата и свързаните с тях асоциации 
е ключов фактор за успех по отношение на 
повишаване на качеството, надеждността и 
ефективността на водната транспортна система 
и улесняване на икономическото развитие на 
регионите.

CONNECTIVITY with 
PORTS‘ HINTERLAND

DANUBE as 
BACKBONE

BLACK SEA PORTS 
as ENTRY POINTS

DANUBE PORTS as 
INTERMODAL NODES
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Самото сътрудничество обаче все още не 
води до предвидените резултати. То трябва 

да бъде изгинато на добре информирано, 
добре подготвено, добре фокусирано и добре 
поддържано ниво. Така, проектът е насочен към

 ▶ Създаване на основа за сътрудничество 
между заинтересованите страни, за да 
могат да работят заедно за развитието на 
региона на Портала Дунав-Черно море;

 ▶ Повишаване на привлекателността 
на водната транспортна система 
чрез предоставяне на предпоставки 
региона да поеме ролята на портал;

 ▶ Улесняване на дългосрочното сътрудничество 
на всички ключови участници в 
институционализираната платформа за 
по-нататъшно развитие и популяризиране 
на региона на Портала Дунав-Черно море 
след изтичане на срока на проекта.

Първо, проектът започна отдолу нагоре, 
за да отговори на регионалните нужди и 

да надгради съществуващата информация. 
Той се възползва от различни източници, 
включително настолно проучване на предишни 
изследвания и анализи, добавяйки допълнителни 
статистически данни, както и адекватни формати 
за участие на заинтересованите страни. Също така, 
съществуващите политики и планове за развитие 
бяха събрани на местно, регионално, национално, 
транснационално и тематично равнище.

Цели на проекта за региона на Портала Дунав - Черно море (DBS)
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Въз основа на общи предизвикателства и нужди, 
разработването на Съвместна визия за целия 

регион на Портала Дунав-Черно море издигна 
проекта на транснационално ниво. Пътната 
карта, вторият транснационален документ, 
използващ съществуващите планове и политики, 
идентифицира мерки, подходящи за постигане на 
Съвместната визия.

Третата стъпка следва подхода „отгоре-надолу“ и 
отново свали Пътната карта до регионално ниво, 

за да се повиши регионалната ангажираност и да 
се разбият транснационалните мерки на действия 
за изпълнение чрез изготвяне на регионални 
планове за действие.

Успоредно с това, подготовката на Платформата 
за сътрудничество бе извършена чрез 

съвместен подход, включващ всички партньори 
през целия процес. Тази методология гарантира, 

че платформата има ясна обща визия, обща 
стратегия и обща програма. Тя е узаконена от 
всички партньори, които я подкрепят със силна 
ангажираност.

Гъвкавостта на общата рамка на проекта 
отразява новаторския подход. Партньорите 

се основават на различни нива на развитие и по 
този начин прилагат предвидения работен процес 
със собствените си темпове. Прилагайки този 
метод, проектът гарантира, че няма да започне от 
нулата, а ще включи съществуващата информация, 
ще увеличи трансфера на знания и ще даде 
възможност на по-напредналите региони да се 
съсредоточат върху подготовката на изпълнението 
на дейностите. Въпреки това, дори анализите на 
високо ниво и генералните планове е трябвало 
и трябва да добавят перспективата на Портала 
Дунав-Черно море и да интегрират Съвместната 
визия в съществуващите стратегии.

Roadmap 
(incl. Regional/

Cooperation 
Action Plans)

Potential Analysis

Joint Vision 2040

Projects for 
Implementation Funding Guideline

Joint Cooperation 
Strategy

Operative 
Institutional 
Framework

Measures drawn 
from existing 

Plans/Stratgies

Measures drawn 
from other Projects 

in the Region
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Обща визия 2040

Общата визия 2040 е описание на това, 
което DBS Gateway Region би желал да 

постигне в средносрочен и дългосрочен план. 
Тя дава съвместно съгласувана посока и служи 
като ръководство за избиране на настоящи и 
бъдещи действия. Визията се основава на три 
стратегически цели, а именно

1.  Укрепване на региона на 
Портала Дунав-Черно море

2.  Укрепване на регионите
3.  Укрепване на пристанищата

Между тях няма йерархия. В тези области са 
определени стратегически цели и седем 

специфични области на интервенция. 

Като хоризонтална стойност, регионът на Портала 
Дунав-Черно море означава екологосъобразен 

интермодален транспорт. Ето защо екологичният 
аспект на транспорта се разглежда във всички 
действия, като за да се гарантира бъдещето 
на региона, е необходимо приемането на 
възобновяема енергия и модерните технологии. 

Устойчиво развитие чрез дълготрайно 
сътрудничество на заинтересованите страни 
в рамките на Платформата за сътрудничество. 
Всички заинтересовани страни могат да се 
присъединят към Платформата за сътрудничество 
и да участват в процеса.  

 ▶ За да се премахнат слабостите и заплахите и да 
се подкрепят силните страни и потенциала, е 
необходим общ глас на всички заинтересовани 
страни, участващи в процеса. Със силен 
съвместен глас партньорите могат да лобират, 
напр. за изпълнение на вече планирани 
мерки и за хармонизиране на националните 
политики. 

Изграждане на международно призната марка 
за устойчив мултимодален транспорт.  

Strengthening Ports

   
    

     
  Strenghtening Gateway Region

                                                 Strengthening Regions

Widening port 
functionalities

Using the strength 
of a joint voice  

and 
international 

visibility

Expanding the ports‘  
catchment area

1. Укрепване на региона на 
Портала Дунав-Черно море 
Регионът на Портала Дунав-Черно море се 
конкурира успешно на международния пазар 
на товарни превози, като използва силата на 
един общ глас и международна видимост на 
обща марка и маркетингова стратегия. 



9

DBS Gateway Region

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

товарен транспорт, за да направят цените по-
съвместими. 

Пристанищата и техните вътрешни територии 
образуват едно цяло, работещо заедно за 
постигане на същата цел, т.е. икономическия 
просперитет на региона. Мултимодалните връзки 
на пристанищата с хинтерланда позволяват 
ефективни и надеждни услуги от врата до врата 
за малки, средни и големи предприятия.

 ▶ Модернизирането на регионалната 
инфраструктура ще подобри достъпността 
и по този начин ще увеличи географски 
териториите на пристанищата.

Бизнесът се установява около пристанищата в 
сътрудничество с бизнес агенциите, региона и 
пристанищата.

 ▶ Съвместният маркетинг ще направи региона 
на Портала Дунав-Черно море по-видим на 
международно ниво. Това ще бъде решаващата 
стъпка към общата марка съвместни услуги, 
лесно достъпни за потребителя.

Подпомагане на иновативния регион на Портала 
с модерна инфраструктура, управление и услуги.

 ▶ Заедно те могат да стимулират научните 
изследвания и внедряването на нови 
технологии в различни области, напр. 
модернизация на флота, внедряване на ИКТ и 
др. 

Използване на силния съвместен глас за лобиране 
за прилагане на законови предпоставки за 
конкурентоспособно корабоплаване.

 ▶ В сравнение с автомобилния транспорт, 
корабоплаването се изправя пред широк 
спектър от различни правни бариери. 
Транснационалното хармонизиране и 
опростяване ще направи корабоплаването 
по-конкурентоспособно. Допълнителната 
подкрепа за корабоплаването може да включва 
стимули/ субсидии за екологосъобразен 

InfrastructureJo
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 ▶ High quality  
accessibility

 ▶ Comprehensive  
accessibility (last mile)

 ▶ Reliable accessibility  
(parallel routes,  
navigability) 

 ▶ Intermodal hub  
(infrastructure)

 ▶ Intermodal  hub  
(service)

 ▶ Logistic centre
 ▶ Storage facilities
 ▶ Special services

 ▶ Shared information 
(capacities, interlinks, RIS)

 ▶ Joint service offers 
(one-stop-shop, 
emergency services)

 ▶ Joint planning
 ▶ Cooperation between 

stakeholders in DBS region
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Service Organisation/Cooperation

2. Укрепване на регионите
Регионът на Портала Дунав-Черно море 
е икономически проспериращ регион, 
подкрепен от компетентни, ефективни и 
надеждни логистични услуги по цялата 
транспортна верига. 
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 ▶ Разумната икономическа политика и 
планирането на седалищата на бизнеса в 
пристанищата и по основните коридори ще 
увеличат търсенето на товари в пристанищния 
регион на обслужване. 

Въпреки че морските пристанища обикновено 
се конкурират помежду си, те си сътрудничат, 
когато е необходимо, за да привлекат товарните 
потоци и да подкрепят икономическото развитие 
на региона на Портала Дунав-Черно море 
(„сътрудничество в конкуренция“). 

 ▶ Подобряването на инфраструктурата на 
пристанищата по отношение на тяхната 
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 ▶ Clear international  
visibility

 ▶ Offers
 ▶ Ecological 

responsibility
 ▶ Economic 

advantage
 ▶ Brand

 ▶ Awareness 
rising (shipping, 
environment)

 ▶ Transnational 
harmonisation

 ▶ Eco-friendly 
incentives 
(modernising 
vessels, using IWT)

 ▶ Acceptable costs 
for shipping 
(subsidies)

 ▶ Innovation in 
services (ICT,…)

 ▶ Implementation of 
new technology

 ▶ New fields of  
research
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Legal Framework Innovation/
Technology

Business 
Development

 ▶ Business park 
at port

 ▶ Economic policies 
for Danube-affine  
companies

 ▶ Settlement support

3. Укрепване на пристанищата 
Регионът на Портала Дунав-Черно море 
е привлекателен вход за морския и 
вътрешноводния транспорт в рамките на 
Централна Европа и Западния Черноморски 
регион и към Западна Европа, целия 
Черноморски регион, Каспийския регион и 
Далечния изток, като пристанищата служат 
като интермодални възли.

специфична роля в региона ще укрепи 
уникалното място за продажба на всяко 
пристанище. В същото време регионът на 
Портала Дунав-Черно море ще спечели от 
това, тъй като всички пристанищни услуги 
допринасят за цялостно обслужване на всички 
потребители. 

Дунавските пристанища се превърнаха в 
логистични центрове, предлагащи голямо 
разнообразие от функционални услуги и услуги с 
добавена стойност. 

 ▶ Броят на обработването се счита за недостатък 
на интермодалния транспорт в сравнение 
с транспортирането само на камиони. За да 
се направи интермодалният транспорт по-
привлекателен, необходимостта от обработка 
ще се използва за допълнителни услуги. Това 
ще превърне недостатъка в предимство! 
Целта е да се разширят функционалните 
възможности на пристанищата и да се добавят 
нови услуги, като складови съоръжения, 
товарене и сваляне, услуги по разпределяне, 
пакетна доставка на товари и т.н. 
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Пътна карта

За да се подкрепи изпълнението на Общата 
визия 2040 г. беше изготвена Пътна карта. 

Следователно Пътната карта е важен инструмент 
за бъдещо сътрудничество за увеличаване на 
привлекателността на региона на Портала Дунав-
Черно море Тя представлява инструмент за 
развитие на региона, от мястото, където се намира 
в момента, до мястото, на което партньорите биха 
искали да го видят в тяхната Обща визия 2040.

Пътната карта включва местни, регионални 
и национални стратегии и планове, които 

подкрепят транспорта по вътрешните водни 
пътища и съответните мерки. В същото време, тъй 
като тези планове не бяха разработени в рамките 
на общата картина на региона на Портала Дунав-
Черно море, все още има празнина в свързването 
на съществуващите мерки и целите на Общата 
визия 2040. Ето защо трябва да се разработят 
допълнителни мерки, за да могат в достатъчна 
степен да се подкрепят целите на партньорите. 

Отправната точка на Пътната карта е изготвянето 
на анализ на потенциала чрез определяне 

на силните и слабите страни, възможностите и 
заплахите за Дунавско-Черноморския регион. 
Познаването и разбирането на сегашното 
състояние инициира творчески процес при 
партньорите за разработване на обща визия за 
2040 г., общата картина на региона в средносрочен 
и дългосрочен план.

Самата Пътна карта се състои от девет 
Регионални планове за действие и План за 

действие за сътрудничество. В рамките на тези 
планове мерките се разбиват на конкретни стъпки 
по отношение на изпълнението. Регионалните 
планове за действие са разработени за всички 
участващи пристанищни региони. Заедно със 
заинтересовани страни от региона, от Пътната 
карта бяха избрани около десет мерки. След това 
тези мерки бяха прехвърлени на регионално ниво 
и подробно разработени. Тези мерки са избрани 
от партньорството по проекта.

План за действие за сътрудничество

Планът за действие за сътрудничество (ПДС) е 
насочен към мерките от Пътната карта, които 

не са приложими на местно равнище, но трябва да 
бъдат разработени и приложени за целия регион 
на Портала Дунав-Черно море. За изготвянето на 
ПДС беше приложена същата методология като 
за Регионалните планове за действие. Освен това 
ПДС представлява ключов принос за работната 
програма на Платформата за сътрудничество.

В географски аспект Планът за действие за 
сътрудничество обхваща части от седем 

държави-членки (Австрия, България, Хърватия, 
Унгария, Германия, Румъния и Словакия) и три 
държави извън ЕС (Молдова, Сърбия и Украйна). 
Районът се припокрива с територията, разгледана 
в Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR). 
Освен това регионът се състои от западно-
черноморските региони и пристанища им, които 
са подписали „Меморандума за разбирателство за 
установяване на сътрудничество между Работната 
общност на дунавските региони, представена 
от провинция Долна Австрия (вкл. Дунавските 
пристанищата) и регионите на Западното 
Черноморие и пристанища им“ като интермодални 
възли и ефективни връзки между пристанищата и 
техния хинтерланд.

За изпълнението на Плана за действие за 
сътрудничество са разгледани следните целеви 

групи:

 ▶ Пристанищни оператори и власти
 ▶ Местни и регионални администрации
 ▶ Национални правителства и министерства
 ▶ Дирекции на ЕС и други съответни 

институции на ЕС
 ▶ Застъпнически организации

За да се намали дългият списък с мерки от 
Пътната карта, партньорството по проекта 

претегли мерките по четири основни критерия:

 ▶ Относимост на мярката към транспорта по 
вътрешните водни пътища по река Дунав

 ▶ Възможност за реализиране на мярката
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 ▶ Времеви хоризонт за изпълнение на мярката
 ▶ Въздействие на мярката за пренасочване на 

транспорта към вътрешните водни пътища

Въз основа на тази оценка, за Плана за действие 
за сътрудничество бяха избрани десет мерки/

групи от мерки, класирани най-високо, а именно:

 ▶ Създаване на иновативни контейнерни услуги
 ▶ Плавателност на река Дунав и надеждна 

резервна система с железопътен транспорт
 ▶ Интегриране на вътрешните водни пътища 

в мултимодалната транспортна верига
 ▶ Дигитализация и обмен на данни
 ▶ Развитие на дунавските пристанища в/в 

близост до градове в градски центрове за 
нови регионални логистични концепции

 ▶ Подобряване и изграждане на 
устойчиви връзки с хинтерланда

 ▶ Развитие на нови пазари и 
привличане на нови клиенти

 ▶ Интегриране на транспорта по 
вътрешните водни пътища в процедурите 
за регионално планиране

 ▶ Свързване на региона на Портала Дунав-
Черно море с други проекти/дейности 
(напр. Новият Път на коприната)

 ▶ Създаване на хармонизирана система за 
ценообразуване на остатъците от кораби 
и отпадъците, изхвърляни в пристанищата, 
за да се стимулира изхвърлянето и да се 
създаде справедлива рамка, основана 
на принципа „замърсителят плаща“.
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В рамките на Плановете за действие мерките са 
оценени според тяхната важност за съответния 

пристанищен регион и доразвити в стъпки за 
действие. За мерки, които вече са изпълнени, не се 
изискват допълнителни действия. Въпреки това, 
мерките, включени в съществуващите планове 
или стратегии, често се забавят в изпълнението 
по определени причини. Това може да варира 
от липса на политическа ангажираност и на 
чувство за неотложност до липса на необходимите 
финансови ресурси за изпълнение. Тези мерки 
могат да бъдат включени в Плановете за действие 
при определянето на висок приоритет и да 
определят какво може да направи съответната 
пристанищна област, за да подкрепи ускоряването 
на съответната мярка. От друга страна, новите 
мерки се нуждаят от ясен път към изпълнението. 
Тук необходимите стъпки от мястото, където сме 
днес, до мястото, където бихме искали да бъдем 
през 2040 г., са очертани в Плановете за действие.

Изборът на мерки за всеки План за действие 
се извършва от съответните партньори по 

проекта. Цялото партньорство обсъжда избраните 
мерки и ги одобрява според тяхното значение за 
целия регион на Портала Дунав-Черно море.
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Регионални планове за действие 

Регионалните планове за действие се фокусират 
основно върху мерки, които допринасят 

за развитието на пристанищния хинтерланд 
(пристанищния регион). За да се съчетае 
пристанищния регион с отговорните институции, 
обхванати от Регионалните планове за действие, 
се приема, че в повечето случаи хинтерландът на 
пристанището е идентичен с административните 
области. В някои случаи обаче административният 
регион включва и части от полето на конкуренцията. 
В тези случаи съответните мерки се координират с 
конкурентното пристанище и са свързани помежду 
си. В други случаи, въпреки че административната 
зона съвпада с главния хинтерланд, полето на 
конкуренцията все пак трябва да бъде включено, 
за да отразява точно реалността на пристанището. 
В тези случаи Регионалният план за действие 
трябва да отиде малко по-далеч от границите 
на областта и да се обърне към допълнителни 
съответни институции.

Това означава, че всеки Регионален план за 
действие може да включва мерки, насочени 

към следните отговорни институции:

 ▶ Пристанищен оператор и 
пристанищни власти

 ▶ Град/Община
 ▶ Регион/Провинция
 ▶ Допълнителни съответни институции извън 

границите на административната област
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Регион на Пристанище Виена и 
Долна Австрия 

Определението на пристанищния район на 
пристанище Виена варира за различните 

стоки и режими. пристанището служи като център 
за градска логистика (автомобилен сектор, 
складове) в по-широката област на Виена, докато 
вътрешността на пристанището достига до целия 
източен регион на Австрия (Долна Австрия), който 
се конкурира с други пристанища като Кремс и 
Енс.

В допълнение към вече изпълнени мерки, други 
мерки все още са в процес на изпълнените или 

вече са разгледани в националните и регионалните 
генерални планове:

 ▶ По-специално инфраструктурните мерки, 
които все още не са реализирани, са 
идентифицирани и определени. В тази област 
няма нужда от по-нататъшно развитие на 
мерките - необходимо е само необходимостта 
от по-нататъшно прилагане на добре познатите 
планове.

 ▶ Същото важи и за речните информационни 
услуги в Австрия. Системата е добре развита, 
идентифицирани са допълнителни нужди и са 
поставени „на масата”.

 ▶ Съществуват различни дискусионни 
платформи

 ▶ Пристанищата разработват нови бизнес 
модели, за да спечелят допълнителни 
претоварвания

Избраните мерки са насочени към по-добро 
свързване на съществуващи действия, 

отделни мерки и решения, както и към по-добър 
информационен поток към/от клиенти, които 
биха могли да използват настоящите оферти и 
информация.

 ▶ Укрепване на сътрудничеството между 
местните и съответните заинтересовани 
страни за развитието на градското планиране

 ▶ Разработване на инструментариум за 
подпомагане на спедиторите и техните 
доставчици на логистични услуги в 
стратегическото и оперативното им планиране 
за увеличаване на дела на вътрешноводния и 
мултимодалния транспорт 

 ▶ Съвместно разработване на бизнес модел за 
претоварване на тежки товари

 ▶ По-нататъшно развитие на регионалното 
бизнес финансиране с конкретни възможности 
за финансиране за компании, разположени в 
пристанищата

 ▶ Създаване регионални агенции за 
информация и услуги, включително мрежа 
от всички тези агенции в региона на Дунав-
Черно море. Създаване на платформа за 
обмен между пристанища, инфраструктурни и 
транспортни оператори и работещи в областта 
на логистиката. Създаване на платформа за 
сътрудничество за съответните асоциации 
(клъстери, НПО)

 ▶ Включване на всички съответни аспекти на 
транспортните решения за вътрешните водни 
пътища във всички нива на логистичното 
образование 

 ▶ Създаване на Дунавска логистична 
квалификация и образователна серия за 
управлението на пристанищните оператори 

 ▶ Национално финансиране за операции по 
ВВП [вътрешноводен превоз]. Финансиране на 
частния сектор за изпълнение и експлоатация 
на контейнерни услуги. 

 ▶ Увеличаване на активната информация за 
ВВП и пристанищата до логистичния сектор, 
като се използва съществуващата информация 
от via donau. Обмен на информация между 
партньорите по проекта. Уведомяване на 
спедиторите, предимството на  вътрешните 
водни пътища

 ▶ Осигуряване на инструментатиум за най-добри 
практики с успешно изпълнени логистични 
решения за Дунав
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Регион пристанище Братислава и Комарно

Общественото пристанище Братислава служи 
като пътническо и товарно пристанище. 

Товарно пристанище се състои от две части: Зимно 
пристанище и Pálenisko. В Зимното пристанище 
има два басейна (Северен и Южен басейн) и 
един товарен басейн в Pálenisko. Пътническото 
пристанище, както и товарно пристанище се 
простират/се намира вляво от река Дунав. 

Основните предизвикателства на пристанището 
са липсата на технология за претоварване, 

ниската ефективност на комуналните мрежи и 
нетрадиционните отношения на собственост 
Регионалният план за действие се фокусира върху 
модернизирането на публичните пристанища на 
Братислава и Комарно, за да се осигурят сигурни, 
модерни и екологични пристанищни услуги. 
Мерките включват обща модернизация, създаване 
на резервни съоръжения, инженерни съоръжения 
или модерни терминали за ВПГ [втечнен 
природен газ] / интермодални съоръжения. 
Това е в съответствие с ключовите документи на 
Словашката република относно развитието на 
транспортa и транспортна инфраструктура. 

мерките бяха формулирани поотделно, 
за да се дефинират ясно най-важните 

предизвикателства и конкретни стъпки, 
необходими за тяхното прилагане. Изпълнението 

на анализираните мерки ще има значителен ефект 
по отношение на:

 ▶ Повишаване на привлекателността и 
ефективността на пристанищата

 ▶ Подобряване на качеството на 
предоставяните услуги

 ▶ По-добра връзка на плаващи 
съоръжения и плавателни съдове

 ▶ Безопасно закрепване и закотвяне 
на плавателни съдове

 ▶ Подобряване на фоновите услуги за корабите
 ▶ По-добра сигурност чрез прилагане 

на система за мониторинг и други 
мерки за безопасност

 ▶ По-добра връзка на пристанището с 
магистралата и железопътния транспорт чрез 
изграждането на интермодален терминал

 ▶ Използване на алтернативни 
източници на енергия чрез 
изграждането на терминал за ВПГ

 ▶ Намаляване на емисиите и отрицателното 
въздействие върху околната среда

 ▶ Подобряване на трансграничното 
сътрудничество

 ▶ Намаляване на отрицателното въздействие 
на пристанищната дейност върху 
градовете, в които те се намират
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интермодалния капацитет и обема на 
водния транспорт, да осигури по-голяма 
оперативна съвместимост и увеличаване 
на обема на контейнерния транспорт.

 ▶ Изграждането на железопътната 
линия Белград-Будапеща ще 
намали времето за пътуване между 
Будапеща и Белград до 3,5 часа. 

 ▶ В резултат на изграждането на свързващия 
път от магистрала М6 до пристанище Paks ще 
бъде изградена нова висококачествена пътна 
връзка между двата бряга на река Дунав.

 ▶ Строителните работи на моста 
Губачи и и реконструкцията на 
възел Корвин на остров Чепел.

 ▶ Проектът “KIR” (Интегрирана 
пристанищна информационна система) 
ще има положително въздействие върху 
конкурентоспособността на транспорта 
по BBT, модалното разделение, 
управлението на трафика, качеството на 
услугите, безопасността и сигурността. 

 ▶ Веригите за стойност на енергията от 
биомаса по река Дунав биха могли да 
увеличат дела на ВВТ в разделянето на 
модалните транспортни средства, като 
в същото време се създадат биологични 
центрове в дунавските пристанища.

Пристанище Будапеща 

Регионът на пристанището е зоната на 
хинтерланда, изведена от клиентите на 

пристанището. Пристанището обслужва 
Будапеща и околните райони, но търговските му 
връзки се простират много по-навътре и извън 
Европа. Основната причина за определянето на 
относително широк обхват на хинтерланда е, че 
по-добрите транспортни връзки по железопътния, 
автомобилния или дори водния път са по-
подходящи мотиватори за транспортиране до 
Будапеща, отколкото географската близост до 
самото пристанище. 

Очаква се изпълнението на избраните мерки да 
доведе до следните въздействия върху водния 

транспорт по Дунав:

 ▶ Хармонизирането на членовете на ОРГО 
[Общ регламент за групово освобождаване].

 ▶ Разширяването на проучванията на 
пристанищното управление.

 ▶ Модернизацията на унгарския корабен флот 
допринася за привлекателността на ВВТ.

 ▶ Осигуряването на минимум 2,5 милиона 
тона газене ще увеличи обема и дела на 
ВВТ в разделянето на вида транспорт и ще 
позволи транспортирането на нови продукти.

 ▶ Стартирането на нова схема за финансиране 
на дребномащабни разработки в унгарските 
пристанища би могло да увеличи 
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Пристанище Вуковар 

Пристанище Вуковар е разположено на 1335 км 
от река Дунав, от дясната страна на реката. 

Пристанището се простира на изток на запад, с 
приблизително 850 м дължина и 45 м ширина. 
Благоприятното положение на пристанището по 
отношение на река Дунав позволява нормална 
работа през цялата година, независимо от нивото 
на водата на реката, така че при най-ниското водно 
ниво на Дунавското пристанище нормално да 
работи.

Трафикът по р. Дунав с пристанище Вуковар и 
привличащите пристанища Осиек [Osijek] и 

Славонски брод [Slavonski Brod], които са много 
добре свързани към съществуващите пътища и 
железопътни линии, подчертава неговата роля 
в международния транспорт и обмена на стоки 
и услуги. Luka-Vukovar d.o.o. е най-големият 
лицензиран концесионер в пристанищната зона 
на Вуковар и е единственият, който се занимава 
с претоварване на общи и насипни товари. 
Текущите икономически показатели подсказват, че 
в близко бъдеще трафикът в пристанището ще се 
увеличи, въпреки че в този момент все още не е на 
нивото, което беше преди Отечествената война в 
абсолютен смисъл.

Подробен анализ на всички текущи 
стратегически документи на транспортната 

система и системата за вътрешно корабоплаване 
на Република Хърватска идентифицира всички 
мерки, които са в съответствие с проекта. Някои от 
тези мерки вече са били/са изпълнени. Останалите 
мерки, чието прилагане не е започнало, са 
анализирани от гледна точка на използваемостта, 
уместността и зрелостта за изпълнение в 
предстоящия период. 

Чрез Регионалния план за действие бяха 
определени седем мерки, както следва:

 ▶ Увеличаване на оперативната 
съвместимост със съседните страни

 ▶ Изготвяне на проекти и документи за 
планиране във вътрешното корабоплаване

 ▶ Развитие на пристанище Вуковар 
(основна мрежа TEN-T)

 ▶ Насърчаване на предприятията да 
превозват по вътрешни водни пътища

 ▶ Увеличаване на административния капацитет
 ▶ Въвеждане на систематично 

идентифициране на пречките в трафика 
(инфраструктура, администрация, 
оперативни, правни въпроси и др.)

 ▶ Дългосрочни споразумения между 
пристанищните оператори и 
ползвателите на пристанищата
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Пристанище Нови Сад

Пристанище Нови Сад се намира в централната 
част на Автономна провинция Войводина в 

северна Сърбия. Пристанището се намира на 1254 
км на левия бряг на река Дунав, в канала Нови Сад-
Савино село, който е част от мрежата на канала 
Дунав-Тиса-Дунав. Той обхваща площ от 24 ха и 
е разположен в коридора TEN-T на Рейн-Дунав, 
както и в бившия паневропейски коридор X, който 
се очаква да бъде част от TEN-T Ориент/Източно-
Средиземноморски коридор. 

Като цяло всички предложени мерки са 
реалистични и повечето от тях не изискват 

големи финансови инвестиции. Всички мерки 
имат дълъг или среден срок за изпълнение. При 
избора на мерки бе взет предвид балансът между 
различните области на интервенция, така че 
има две мерки от полето “Инфраструктура”, две 
мерки от полето “Услуга” и една мярка от следните 
области: “Правна рамка”, “Технология”, “Свързано 
с Дунав бизнес развитие” и “Организация и 
сътрудничество”. 

Всички предложени мерки са насочени към 
увеличаване на капацитета на пристанищните 

услуги и привличане на нови товарни потоци към 
пристанище Нови Сад.

 ▶ Изграждане на складове - увеличаване 
на капацитета за временно 
съхранение на насипни товари

 ▶ Преобразуване на пристанищата във 
Войводина до логистични центрове 
- изграждане на контейнерния 
терминал в пристанище Нови Сад

 ▶ Доставка на ново оборудване за 
претоварване - разработване на 
капацитет за транспортиране на 
контейнери за насипни товари

 ▶ Разработване и инсталиране на съоръжения 
за хладилни контейнери и складиране на 
агропродукция в пристанище Нови Сад

 ▶ Облагане на външните разходи - въвеждане 
на стимули за развитието на ВВТ

 ▶ Разработване и внедряване на RIS TLS 
софтуер за транспортно планиране - ИТ 
мрежи на дунавските пристанища

 ▶ Създаване на едно гише за 
инвеститори - създаване на Център 
за техническо и бизнес развитие

 ▶ Развитие на по-силни връзки между 
пристанището на Нови Сад и логистичните 
компании в техния хинтерланд
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Регион на българските речни пристанища

Граничейки с Черно море на изток; Гърция, Турция 
и Северна Македония на юг; Сърбия на запад и 

Румъния на север може да се каже, че Република 
България е на кръстопът между Европа, Близкия 
изток и Русия и бившите съветски републики. 
Стратегическото положение на региона се засилва 
от относителната близост до Адриатическо море и 
Егейско море. Географското положение предлага 
добри комуникационни и транспортни връзки, 
както и река Дунав на северната граница на 
България с Румъния.

Най-важните речни пристанища са в Русе и 
Видин. Мерките за пристанищния район 

Русе са важни за повишаване ефективността 
на интермодалния транспорт и контейнерния 
трафик между пристанище Варна и вътрешността, 
с градовете Велико Търново и Габрово. Те 
ще привлекат товари от хинтерланда с още 
неизползваната възможност за превоз на товари 
от Южна България. 

Мерките за пристанище Видин ще подкрепят 
изключително социално-икономическото 

развитие на пристанищния регион и общините 
по модернизираната железопътна линия 
Видин-София и по пътя на коридора "Ориент-
Средиземноморие", който е сред най-бедните в 
Европа. 

Мерките ще допринесат за развитието на 
бизнес, транспортни и логистични услуги, 

транспортна интермодалност и ще осигурят 
алтернативен маршрут между черноморските 
пристанища и тези по горното течение на Дунав 
при ниска водна и ограничена навигация между 
Видин и Русе. Регионалният план за действие се 
състои от следните девет мерки: 

 ▶ Развитие на транспортната 
инфраструктура чрез публично-
частни партньорски механизми

 ▶ Подобряване на инфраструктурата за 
осигуряване на целогодишно безопасно 
корабоплаване по р. Дунав чрез драгиране и 
изграждане на хидротехнически съоръжения

 ▶ Модернизация на железопътната 
линия Видин - Мездра-София

 ▶ Модернизация на железопътната линия 
Русе - Горна Оряховица - Димитровград

 ▶ Развитие на интермодален терминал 
в Северен централен район за 
планиране в България - Русе

 ▶ Изграждане на интермодален 
терминал в гр. Видин

 ▶ Изграждане на интегрирана интермодална 
информационна система

 ▶ Изграждане на Port Community System 
в българските речни пристанища)

 ▶ Създаване и изпълнение на маркетингова 
стратегия за пристанищата в 
българската част на р. Дунав
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Пристанище Бургас  

Пристанище Бургас е едно от най-големите 
български пристанища. Тя е създадена като 

ядрото на Трансевропейската транспортна мрежа 
(TEN-T). Разположено в едноименния залив в най-
западната част на Черноморското крайбрежие 
в Бургас, пристанището разполага с общо 19 
корабни места с максимално допустим пробег от 
12,3 m. Природният хиндерланд на пристанището 
свързва Южна България, Северна Македония и 
Сърбия. Пристанището е жизненоважна връзка 
между западния и източния бряг на Черно 
море. Пристанище Бургас е избрано за основно 
пристанище за България и е част от Основната 
мрежа на TEN-T Коридор Ориент/ Изток - 
Средиземно море: Хамбург / Росток / Бремерхафен 
- Берлин - Дрезден - Прага - Виена / Братислава 
/ Будапеща - Арад - Тимишоара - Видин - София 
- Пловдив - Бургас /граница с Турция; София - 
Солун - Атина - Лефкосия / Патра / Игуменица.  
Днес районът на пристанище Бургас е най-голям 
в страната, като на територията на страната 
функционират седем пристанищни оператора. 

Предимството на пристанище Бургас е 
връзката с магистрала Тракия, която свързва 

пристанището с най-големия логистичен център 
в България, столицата София. Пристанище Бургас 
се състои от четири под-терминала, Източен 
терминал, Терминал за насипни товари, Терминал 
2А и Западен терминал, една специализирана 
складова база и един сезонен пътнически 
терминал в пристанище Несебър.

Регионалният план за действие се състои от 
следните четири мерки: 

 ▶ Подобряване на пътната структура 
на входните и изходните пунктове 
на пристанище Бургас

 ▶ Развитие на Мултимодален терминал Бургас 
 ▶ Изграждане на съоръжения за втечнен 

природен газ в Пристанище Бургас 
 ▶ Предпроектно проучване за изграждане 

на съоръжения за производство 
на енергия от морски вълни и 
превръщането им в електричество.  
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Пристанище Варна

Основният хинтерланд е дефиниран като 
Община Варна и по-голямата област Варна, 

това е Североизточен район за планиране, 
който включва областите Варна, Добрич, 
Шумен и Търговище. Община Варна е основен 
административен център на областта. 

Пристанище Русе е естествената връзка на област 
Варна с река Дунав. Следователно Северният 

централен район, който включва областите Русе, 
Силистра, Разград, Велико Търново и Габрово, 
определя полето на конкуренция.

Десетте препоръчителни мерки са: 

 ▶ Изграждане на двупосочна електрифицирана 
и роботизирана ЖП връзка Варна-Русе

 ▶ Рехабилитация и модернизация на 
Фериботен комплекс - Варна

 ▶ Изграждане на автомагистрала “Черно море”, 
с приоритет в отсечката Варна – Бургас

 ▶ Изграждане на скоростна отсечка Варна-
Русе, с продължение - изграждане 
на първокласен път Шумен-Русе

 ▶ Подкрепа за създаване на Черноморски 
високотехнологичен парк

 ▶ Доизграждане и модернизация на 
научноизследователската база за 
морски научни изследвания

 ▶ Проектиране и изграждане на приемни 

и пречиствателни съоръжения за 
баластни и сантинни води

 ▶ Създаване на черноморски мрежи с цел 
популяризиране на съвместни инициативи 
за развитие на туризма и морския сектор

 ▶ Създаване на платформа за сътрудничество 
за свързани асоциации

 ▶ Развитие на комплекса от пристанища 
във Варна, Варненското и Белославското 
езера и утвърждаването му като логистичен 
и дистрибуторен център за връзка 
между Общоевропейските транспортни 
коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА
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Пристанище Галац

Галац се намира на левия бряг на река Дунав, 
близо до Молдова и Украйна и на около 150 км 

от Черно море (канал Сулина). 

Основните предимства на Галац в областта 
на международния транспорт са: неговата 

връзка с широките железопътни линии на 
Молдова, Украйна и Русия, достъпността до 
морските плавателни съдове с газене до 7,5 метра 
през морския участък на Дунав (Канал Сулина) и 
пристанище Дунав от Източна Европа.

В комбинация с автомобилен транспорт, 
стандартни железопътни линии за Западна 

Европа и вътрешно корабоплаване по река 
Дунав, Галац е пентамодално местоположение. 
Пристанище Галац е главният вътрешен воден път 
и морско пристанище на река Дунав.

Седемнадесетте препоръчителни мерки са: 

 ▶ Разширяване и модернизация на 
градския околовръстен път Галац

 ▶ Модернизация на пътната връзка по пътя 
Галац-Бузау; пътен участък Галац-Слобозия

 ▶ Модернизация на железопътния участък 
Галац-Бузау Подобряване на условията 
за плаване по река Дунав между Кълъраш 
и Браила - строителни работи и ПС

 ▶ Драгиране на река Дунав за 
поддържане на фарватера
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 ▶ Рехабилитация и поддръжка / 
Доставка на оборудване

 ▶ Мултимодална платформа Галац
 ▶ Създаване на бизнес посредници 

в пристанищата
 ▶ Внедряване на пристанищни системи в 

Дунавско-Черноморските пристанища 
 ▶ Създаване на съвместна осведоменост 

и планиране за управление на 
случайно замърсяване на водите

 ▶ Засилване на сътрудничеството и 
внедряването на иновации в дунавските 
пристанища чрез групиране на 
съответните заинтересовани страни

 ▶ Създаване на технологични 
информационни центрове в Дунавско-
Черноморските пристанища

 ▶ Създаване на Център за обучение 
на пристанищни работници

 ▶ Разработване на инструментариум 
за стимулиращо таксуване на 
пристанищната инфраструктура

 ▶ Разработване на стратегии за 
интелигентна специализация за 
развитието на дунавските пристанища

 ▶ Развитие на пътнически и туристически 
услуги в морските пристанища на Дунав

 ▶ Въвеждане на съоръжения за 
втечнен природен газ в основните 
пристанища на TEN-T
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Насоки за финансиране

Като цяло може да се отбележи, че изпълнението 
на проекти за развитие често изостава поради 

липса на информация как да се кандидатства 
за финансиране. Следователно, Насоките за 
финансиране искат да преодолеят тази разлика 
между съществуващите финансови инструменти 
(ФИ) и знанията на собствениците на проекти, за да 
придвижат напред изпълнението на необходимите 
проекти.

Информацията за схемите за финансиране е 
налична в интернет, но няма преглед и насоки 

за конкретни собственици на проекти, които търсят 
финансова помощ. Насоките за финансиране 
обхващат някои подходящи схеми за финансиране 
на европейско и национално равнище, като се 
обръща специално внимание на водния транспорт. 
Те включват само институции и програми, които са 
от значение за страните партньори и темата.

На европейско равнище в насоките се разглеждат 
институции, които не финансират пряко 

проекти, но имат отношение към темата, както и 
конкретни финансови инструменти, предлагащи 
директни възможности за финансиране. На 
национално ниво, всички партньори проведоха 
проучване в собствената си страна за наличните 
финансови програми и предоставиха кратки 
резюмета. Насоките включват конкретни 
примери и добри практики за демонстриране на 
потенциални възможности за проекти чрез приети 
и успешно изпълнени действия.

Тъй като настоящите описания се отнасят за 
програмния период 2014-2020 г., промените 

вероятно ще настъпят по-късно. За да се гарантира, 
че насоката не е краткотрайна, се препоръчва да 
се актуализира нейното съдържание в рамките на 
Платформата за сътрудничество.

Целта е на едно място да се включи основната 
информация, необходима за регионите, 

градовете и пристанищата и свързаните с нея 
доставчици на услуги, и да им се помогне да 
намерят подходящия ФИ за даден проект. Ето 
защо, акцентът е върху характеристиките, които 

са специфично свързани с тази конкретна област/
сектор. След кратко разглеждане на съответните 
ФИ (т.е. основна цел, общ бюджет) се представят 
географската допустимост, допустимите сектори и 
дейности, както и процесът на оценка и подбор.

За да направят отделните финансови институции 
по-прозрачни и ясни, три таблици обобщават 

събраната информация:

 ▶ Таблица 1 съдържа ФИ с техния вид финансова 
помощ и тяхната регионална насоченост (напр. 
ЕС, извън ЕС);

 ▶ Заем - Отпускането на парични средства на 
отделни проекти/организации, с лихвени 
проценти, обикновено на полугодишна 
или годишна база за погасяване.

 ▶ Грант - Безвъзмездно съфинансиране на 
индивидуален проект.

 ▶ Финансиране на собствения капитал 
- Метод за набиране на средства за 
посрещане на ликвидните нужди на 
организацията чрез продажба на акции на 
компанията в замяна на парични средства.

 ▶ Гаранция - ангажимент да се отговаря за 
плащането или изпълнението на дълга 
или задължението на друго лице в случай 
на неизпълнение от страна на лицето, 
отговорно за това.

 ▶ Инвестиции - Инвестиционното банкиране 
е специален сегмент от банкови операции, 
който помага на организациите да набират 
капитал и им предоставят финансови 
консултантски услуги.

 ▶ Таблица 2 може да бъде използвана от 
читателите, за да се запознаят с леките разлики 
по отношение на тематична насоченост на 
всеки ФИ.

 ▶ Таблица 3 ще бъде полезна за всяка 
организация от страните партньори, която 
иска да провери специфичните за географския 
регион финансови инструменти, за да се 
избегнат въпроси, свързани с недопустимост, 
въз основа на тяхната страна на произход.
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Проучването разглежда предизвикателствата, 
произтичащи от комбинирания транспорт и 

по-специално използването на река Дунав - и как 
да се преодолеят тези предизвикателства, за да се 
увеличи делът на използването на ВВП по р. Дунав.

Затова бяха дефинирани две цели, които ще 
трябва да отговарят на разработената Програма 

за подкрепа:

1. Повишаване на установяването на 
свързаните дунавските транспортни 
компании в пристанищата

2. Увеличаване на дела на обема на ВВП

Повишаване на установяване на свързаната 
дунавска промишленост директно в 

пристанищата намалява „проблема на последната 
миля" и с това изискванията за обработка, ако 
производствената линия може директно да се 
натовари в шлеп и да се транспортира по Дунав. 
Въпреки това, дори когато повече компании имат 
седалища в пристанища, това няма да гарантира 
тяхното използване на Дунавската ВВ транспортна 
система.

Анализът на предпроектно проучване 
показва, че за постигането на двете 

цели е необходима двойна програма за 
подкрепа. А за бизнес агенциите, за да 
могат успешно да подкрепят фирмите по 
пътя им към интегриране на ВВП в тяхната 
транспортна система, те трябва сами да 
бъдат обучени. Ето защо създаването 
на Програмата за подкрепа добавя 
задълбочена подготовка за изграждане 
на капацитет. При подготовката на 
Програмата за подкрепа, предварителната 
фаза се фокусира върху следните стъпки:

 ▶ Изготвяне на информационен пакет 
за Дунавската транспортна система

 ▶ Изграждане на капацитет за 
бизнес агенции и регионални 
правителствени отдели

Разработване на проект
Развитие на бизнес финансиране със специфични възможности за фирми, разположени 
в пристанища във Виена и в Долна Австрия
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Самата Програма за подкрепа се фокусира върху 
две направления:

 ▶ Направление 1: стимули за намаляване 
на „проблема на последната миля” чрез 
подпомагане на установяването на бизнес 
седалището директно в пристанищната зона

 ▶ Направление 2: стимули за преодоляване 
на сложността на комбинирания транспорт 
в сравнение с леснодостъпния транспорт 
на камиони, като се предлага обслужване 
на едно гише с цялата информация и 
услуги, които са необходими за лесното 
използване на услугите на ВВП.

Предварителното проучване се фокусира върху 
ситуацията в Източна Австрия, Долна Австрия 

и Виена. Тя е представителна за всяка друга страна 
по поречието на река Дунав и ще служи като 
пример за най-добра практика за всички останали 
страни да се адаптират към специфичните рамкови 
условия. Резултатите и предложенията могат да се 
прехвърлят в цялата област на проекта и за бъдещи 
съвместни действия.
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Изграждане на инженерни съоръжения 
в публичното пристанище Братислава

Понастоящем в общественото пристанище 
на Братислава има само няколко места за 

свързване на плаващи устройства и плавателни 
съдове към инженерни съоръжения (вода, 
електричество, канализация). Тези инженерни 
съоръжения не са собственост на и управлявани 
от Публични пристанища АД, така че не е от 
компетентността на Публични пристанища АД, да 
осигури достатъчен капацитет и изисквания за 
техническа връзка. 

Една от целите на Публични пристанища АД 
е изграждане на инженерни съоръжения на 

местата за акостиране в пристанища, които да 
отговарят на техническите стандарти и капацитети 
в публичните пристанища. Въз основа на анализа 
на търсенето ще се определи необходимостта от 
инженерни съоръжения (вода, електроенергия, 
газ, канализация и телекомуникационни услуги) 
за всяко място на пристанище в публично 
пристанище. 

Технико-икономическото изследване ще 
определи най-подходящото местоположение 

на събирателните пунктове с техните възможности. 
Тези точки трябва да са съвместими с връзката с 
плаващите устройства, както и с плавателните 
съдове. Техническият проект ще спазва действащото 
законодателство, техническите стандарти, 
както и местните особености (предотвратява 
възможността от щети от наводнения и др.), като 
осигурява технически решения за осъществяване 
на дейността.

Интермодално развитие на 
инфраструктурата на 
унгарските пристанища

Понастоящем застаряващата инфраструктура 
и неефективните интермодални услуги 

ограничават потенциала на системата за 
вътрешен воден транспорт. Не може да се очаква 
множеството частни компании на фрагментиран 
пазар да бъдат инициатори на интермодална 
мрежова система, което води до по-висока 
ефективност на макроравнище, а не на ниво 
фирма. За да се реши този проблем в Унгария и 
да се даде насока на други страни, в рамките на 
проекта DBS Gateway се разработва оценка на 
потребностите от интермодалното развитие на 
унгарските пристанища и анализа на аспектите на 
държавната помощ.

Интермодалното развитие на унгарските 
дунавски пристанища е цялостна мярка, в 

която се представя текущото състояние и бъдещият 
планиран статут на унгарските пристанища. 
На първо място е показан основен и обобщен 
преглед, а след това - по-подробно анализиране 
на планираното развитие на пристанищата. 
Възможните варианти за финансиране са 
представени и съответстват на всеки план за 
развитие.

Цели на мярката: 

 ▶ Увеличаване на интермодалните капацитети 
във всички дунавски пристанища;

 ▶ Увеличаване на обема на водния 
транспорт, прехвърлен в унгарските 
пристанища, по-голяма оперативна 
съвместимост с железопътния транспорт;

 ▶ Увеличаване на контейнерния транспорт 
в рамките на водния транспорт.

Повечето от унгарските пристанища планират 
да приложат по-малък или по-голям мащаб 

на инфраструктурни разработки в близко бъдеще. 
Поради последните промени в оперативните 
програми и европейския регламент за държавните 
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помощи за пристанищата, финансирането на тези 
проекти изостава. Поради тази причина оценката 
на потребностите включва следните теми: 

 ▶ „Инвентаризация на пристанищното 
развитие“: оценка на нуждите от развитие 
на унгарските дунавски пристанища 
(техническо съдържание на планираното 
развитие, прогнозен бюджет, времева 
рамка, очаквана ставка за безвъзмездна 
помощ и собствени ресурси);

 ▶ Оценка на наличните и евентуално наличните 
източници на финансиране; Съставяне 
на „Опис на средствата на унгарските 
пристанища“, отговаряща на нуждите от 
развитие и източниците на финансиране;

 ▶ Анализ на аспектите на държавната 
помощ на различните инвестиционни 
елементи (препоръчителни схеми за 
държавна помощ); Изготвяне на „Опис 
на държавната помощ“, съответстваща на 
елементите на пристанищното развитие и 
приложимите схеми за държавна помощ.

Развитието на унгарските публични пристанища 
подпомага развитието на тримодалността - 

примери са: 

 ▶ Изграждане на речни стени, 
реконструкция, укрепване, защита; 

 ▶ Кей с навигационна инфраструктура; 
 ▶ Драгиране и геометрична трансформация на 

водните пътища за достъп до пристанищата; 
 ▶ Изграждане, преместване, укрепване 

на язовири за защита от наводнения, 
конструкции за насипи и укрепления за 
защита на развитието на инфраструктурата 
на брега, защита на рампата;

 ▶ Изграждане на пътни и външни покрития, 
изграждане на открити складови площи, 
изграждане/обновяване на подземни 
конструкции, прикрепени към кейови 
железопътни линии и кранове; 

 ▶ Изграждане на обществени пътни връзки;
 ▶ Железопътни свръзки и връзки; 
 ▶ Инсталиране и модернизация на 

навигационни информационни системи; 
 ▶ Развитие на пристанищна 

транспортна инфраструктура.
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Пристанищната администрация Вуковар 
разработи предварително проучване за 

разширяване на района на пристанище Вуковар с 
различни сценарии. Тъй като районът на Вуковар 
е ограничен от различни бариери - железопътни 
линии, жилищни райони, държавни пътища и 
вече съществуваща инфраструктура от друг тип, е 
необходимо да се намери място за настаняване на 
терминала, като в предпроектно проучване да се 
разгледани три места.

Целите на предпроектното проучване са да се 
определи настоящата ситуация и бъдещите 

нужди на пристанище Вуковар с цел подобряване 
на инфраструктурата на Република Хърватия в 
развитието на транспортната инфраструктура 
и премахване на бариерите, които затрудняват 
трафика на стоки и пътници в речния трафик и, 
което е по-важно, включване на пристанището на 
Вуковар в мултимодални възли, като се спазват 
екологичните стандарти. Вторичните цели са 
стимулиране на местното развитие за премахване 
на различията в жизнения стандарт на регионално 
ниво спрямо средните за страната стойности на 
Република Хърватия и ЕС.

Инвестицията се състои от закупуването на 
земя, съпътстващо проектна и техническа 

документация, необходима за изграждането 
на терминала, разходите за изграждане на 
пристанищната инфраструктура и надзор на 
строителни и довършителни работи. Освен 
това разходите по проекта включват разходи за 
публичност и видимост и административна и 
техническа помощ по време на изпълнението на 
проекта.

Общите допустими инвестиционни разходи, 
плюс разходите за насърчаване и видимост, 

както и разходите за административна и техническа 
поддръжка, бяха оценени на 471 870 000 HRK, 
разделени на две фази.

Значителна оптимизация на разходите е 
възможна чрез създаването на концептуално 

решение и в тясно сътрудничество с инвеститора.

Проектът не е финансово изгоден, но генерира 
икономически ползи. Финансовият анализ 

показа, че финансовата разлика е 0,809530, 
а очакваният процент на съфинансиране на 
допустимите разходи от ЕС е 381 992 773,41 HRK. 

Рамката за прилагане е за период от три години 
за първата фаза и три години за втората фаза, 

която се провежда 15 години след началото на 
инвестицията (т.е. когато има реална необходимост 
от обем на трафика в пристанището).

Основните общи ползи за благосъстоянието 
от проекта, чиито ефекти са количествено 

изразени от въздействието на проекта върху 
околната среда, здравето, шума и задръстванията, 
и извън посочения проект има положително 
въздействие върху обезлюдяването и емиграцията 
на населението, икономическото развитие и 
заетостта и финансовото състояние и стандарта на 
местното население.

Резултатите от икономическия анализ на 
предварителното проучване доказват, 

че проектът е жизнеспособен, устойчив и е 
подходящ кандидат за финансова подкрепа от ЕС. 
Оперативната програма „Конкурентоспособност и 
сближаване“ осигурява подкрепа до 100%, докато 
МСЕ [Механизъм за свързване на Европа] може да 
очаква до 85% подкрепа.

Развитие на Пристанище Вуковар
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Факултетът по технически науки на Университета 
в Нови Сад разработи предпроектно 

проучване за развитие на контейнерния терминал 
в пристанище Нови Сад. Проучването изследва 
възможността за създаване на контейнерния 
терминал в пристанище Нови Сад чрез: 
идентифициране на основните заинтересовани 
страни; анализ на инфраструктурата на проучваната 
зона; прогнозиране на икономическия растеж 
в рамките на изследваната област; оценка на 
икономическите въздействия; оценка на разходите 
за съоръжения; анализ на различни оперативни 
сценарии; определяне на правителствената и 
законодателната рамка; оценка на настоящите 
и потенциалните източници на финансиране за 
финансова подкрепа. 

Митническите данни на Сърбия показват, че 
над 80% от общия контейнерен транспорт, 

изразен в TEU, се насочва към Дунавския регион. 
При оценката на бъдещите контейнерни потоци 
в Сърбия са взети за основа официалните данни 
за броя на TEU от 2017 г., което е 105 000 TEU 
[единица – 20-футов еквивалент]. Експертите 
очакват увеличение на броя на контейнерите с 
10% годишно в Дунавския регион, т.е. 169 000 TEU 
за 5 години и 273 000 TEU за 10 години (до края на 
2027 г.). За района на Войводина, който условно 
гравитира към пристанището Нови Сад, броят на 
контейнерите може да бъде на ниво 1/3 от общия 
брой на TEU за Дунавския регион в Сърбия, което 
е около 35 000 TEU през 2017 г. и за 5 години може 
да бъде около 56 000 TEU и след 10 години 91 000 
TEU. Подобна прогноза показва, че има достатъчно 
основания за проектирането и изграждането 
на контейнерния терминал на река Дунав и 
че река Дунав може да бъде важен фактор при 
транспортирането на контейнери. 

Разработването на контейнерния терминал в 
пристанище Нови Сад се счита за реализирано 

в три етапа, така че увеличаването на капацитета 
на терминалите следва изискванията на пазара:

 ▶ Решение 1 (частично уреден контейнерен 
терминал, който функционира като 
железопътно - автомобилен терминал с 
контейнерна поставка за претоварване);

 ▶ Решение 2 (контейнерен терминал с 
кей на контейнерен кран, обслужващ 
всички видове транспорт); 

 ▶ Решение 3 (железопътно - автомобилен 
контейнерен терминал с ежедневен 
железопътен състав с контейнери и 
контейнерни линейни услуги на река Дунав).

Симулационни модели на контейнерния 
терминал за трите решения бяха разработени 

с помощта на симулационния софтуер Tehnomatix. 
Резултатите от симулацията са основа за оценка на 
потенциалните решения. 

Извършен е финансов анализ за всяко от 
предложените решения и са доказани 

положителни финансови параметри за очакваните 
контейнерни потоци и планирания жизнен цикъл 
на терминала.

Предварително проучване за изграждане 
на Port Community System (PCS) между 
речните пристанища с национално 
значение

В България настоящото състояние на 
инфраструктурата и фрагментираното 

предлагане на интермодални услуги ограничават 
потенциала на водната транспортна система, която 
е неефективна и няма цялостно планиране по 
отношение на приоритизирането на инвестициите 
и сътрудничеството между регионалните, 
националните и трансграничните власти.

Като се има предвид ситуацията и предвижданите 
развития, структурираният анализ на наличните 

възможности и правилното мащабиране на 
инвестициите са от решаващо значение за 
постигане на ангажимента на заинтересованите 

Развитие на пристанищата във Войводина като международни логистични центрове -
изграждане на контейнерния терминал в пристанище Нови Сад
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страни, с оглед на максималното съотношение 
разходи/ползи на операцията. С оглед проверка на 
текущото състояние на процедурите и системите, 
използвани в българските речни пристанища, 
беше проведено проучване за анализиране на:

 ▶ Процедури, прилагани от речните 
пристанищни власти за кораби и 
оператори на терминали, както и 
до други заинтересовани страни в 
пристанищната логистична верига

 ▶ Документите, които се  обменят, 
Изградени ИТ системи

Целта на проучването е да се определят 
следващите стъпки, които трябва да бъдат 

предприети за цялостното проучване на 
възможностите за изграждане на обща национална 
система за електронен обмен на информация в 
речните пристанища ( Port Community System) 
. Освен това, тъй като вече е разработено 
проучване за внедряване на такава система  за 
българските морски пристанища, целта е също да 
се идентифицират приликите между процесите 
и документите, използвани за речни и морски 
пристанища. Изследването е проведено в най-
важните речни пристанища, а именно: Видин, Русе 
и Лом.

Съществува ясна необходимост от 
дигитализиране  на процесите в българските 

речните пристанища, чрез единна платформа за 
електронен обмен на информация, която да свързва 
всички заинтересовани страни. Основната цел на 
проекта “Предпроектно проучване за изграждане 
на PCS в българските речни пристанища” е да 
предостави на лицата, отговорни за вземането 
на решения, пълни функционални, технически 
и финансови спецификации за изграждането на 
обща национална система за електронен обмен на 
информация в речните пристанища ..

Общата национална система за електронен 
обмен на информация в речните пристанища 

ще обхваща пристанищни и логистични процеси 
чрез обмен на информация между държавните 
институции  и бизнеса . Системата ще предоставя 
възможност за лесен, бърз и ефективен обмен 
на информация в реално време, електронна 
обработка на митнически декларации и цялата 
информация, свързана с вноса и износа на стоки. 
Системата ще улесни търговията и в същото 
време ще гарантира високо ниво на качеството 
наданните, които се обменят.
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Община Бургас разработи предпроектно 
проучване за подобрения в пристанище 

Бургас с цел интегриране на мултимодален 
терминал като част от общата идея за откриване 
на град Бургас до Черно море, известен като 
проект Супер Бургас. В рамките на проучването 
бяха направени отделни прогнози за превоз на 
пътници и товари за референтен период от 25 
години и бяха разгледани три отделни технически 
решения. Освен това беше изготвен финансов 
анализ за най-доброто решение за разработване 
на мултимодален терминал.

Целите на предпроектното проучване бяха 
да се определят нуждите от по-нататъшно 

усъвършенстване на пристанище Бургас с цел 
интегриране на пристанището в обща транспортна 
инфраструктура в Република България и 
Югоизточна Европа. Изследването е в тясна 
връзка с Общия транспортен генерален план на 
Република България, стратегията за развитие на 
транспортната система в Република България с 
времеви хоризонт 2020, както и с Генералния план 
за развитие на пристанище Бургас.

Инвестицията се състои от разходите за 
проектиране, разходите за изграждане на 

пристанищната инфраструктура и доставка на ново 
пристанищно оборудване, извънредни ситуации и 
надзор на строителните работи. Общите разходи 
по проекта са оценени на 48 144 160 лева.

Проектът не е финансово изгоден, като 
финансовият анализ показва, че финансовият 

недостиг е 82,97%, а очакваният процент на 
съфинансиране на допустимите разходи от ЕС е 28 
371 865 лева. Финансовите източници по проекта 
са въз основа на европейско и национално 
съфинансиране. Изчисленията показаха, че 
проектът е финансово жизнеспособен през целия 
референтен период от 25 години. Рамката за 
изпълнение е тригодишен период за подготовка на 
проекта и завършване на всички инвестиционни 
работи.

Изпълнението на проекта ще допринесе за 
икономическото развитие на община Бургас 

и на Югоизточен регион на Република България 
като цяло. Подобен проект ще увеличи много 

д о б а в е н а т а 
стойност на 
п р и с т а н и щ е 
Бургас и 
предвижданата 
интеграция на 
пристанището, 
л е т и щ е т о , 
же л ез н и ц и те 
и пътищата. 
По този начин 
ще се улесни 
развитието на 
п р и с т а н и щ е 
Бургас като 
к л ю ч о в 
т р а н с п о р т е н 
възел за 
пътници и 
товари в Южна 
Европа.

Развитие на Мултимодален терминал Бургас
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Мисията на BSHTP е да играе активна роля за 
иновативното икономическо и социално 

развитие на Варненския регион, като подкрепя 
трансформирането на базата от знания, разработена 
в университетите и другите изследователски 
институции, на потенциала на пристанище Варна 
като портал между Дунавски регион, Каспийският 
регион и Далечния Изток, на  организационните и 
финансови ресурси, управлявани от регионалните 
и националните администрации в областта на 
високотехнологичните иновации в бизнес сектора. 
Визията на BSHTP е да се превърне в най-важното 
звено и посредник в развиващата се иновационна 
зона на Варна, обединявайки и фокусирайки 
усилията на много организации и бизнес единици, 
академични и изследователски институции, 
публични институции и неправителствения сектор 
към високотехнологичното развитие на региона и 
повишен просперитет на населението.

Основната цел е да се създаде специална зона с 
вградена инфраструктура, в която компаниите, 

работещи в морската индустрия, транспорта и 
възобновяемите енергийни източници, могат 
да намерят подходяща интелектуална среда и 
подкрепа при стартирането и развитието на техния 
бизнес и създаването на иновации, ускоряване 
на сътрудничеството между науката и бизнеса, 
пълноценно използване на интелектуалния 
потенциал и технологичните компетенции на 
работната сила в региона.

Основните функции за постигане на целта са:

 ▶ Предоставяне на физическа инфраструктура: 
Високотехнологичен бизнес инкубатор; Офис 
пространство за фирми; Съвместно работно 
пространство за краткосрочни посетители, 
партньори и др .; Бизнес/Технологични срещи 
и изложбени площи; Лабораторен комплекс, 
достъпен за наематели на HTP и техните 
партньори; Съпътстваща инфраструктура за 
услуги - офис дейности, финансови услуги, 
кетъринг, спорт и др. ©
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 ▶ Предоставяне на услуги: Консултиране, 
обучение, обучение за високотехнологично и 
иновативно предприемачество; Консултиране/
подкрепа за достъп до рисков капитал, риск 
и проектно финансиране; Изграждане на 
софтуерна платформа за съвместно ползване 
на оборудването; Организиране на срещи, 
конференции, бизнес мероприятия и др 
.; Правна помощ, включително защита на 
интелектуалната собственост, патентоване, 
лицензиране и сертифициране; Организиране 
на рекламни кампании, маркетингови 
консултации и мрежи; Административна и 
ИТ поддръжка; Технологичен одит; Създаване 
на база данни за научноизследователска 
инфраструктура; Трансфер на технологии.

Местоположението на BSHTP трябва да е близо 
до базата знания на парка, с добра видимост, 

лесна транспортна достъпност и достатъчни 
размери, за да се позволи изграждането на няколко 
многофункционални сгради. Концентрацията на 
университети и други публични изследователски 
институти в близост до центъра на Варна 
съсредоточава избора на индустриалните 
зони в близост до пристанищния комплекс. На 
“Индустриален технологичен парк Варна” ЕАД 
е предоставен подходящ терен с решение на 
Окръжен съд - Варна в края на 2017 г., който се 
намира в Южна индустриална зона (42 000 кв.м).

Подкрепа за създаването на Черноморски високотехнологичен бизнес парк (BSHTP) 
във Варна
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Община Галац е разработила подготвителен 
документ за изпълнение на проекта „Развитие 

на пътническите и туристическите услуги в 
морските пристанища на Дунав“. Тя ще допринесе 
за постигането на целите на Плана за действие 
на DBS Gateway за пристанище Галац, развитието 
на пътническия и туристическия вътрешен 
транспорт в дунавските пристанища. Основната 
идея на това действие е да приближи туристите 
до центровете на дунавските градски пристанища 
и да ги насърчи да останат за по-дълги периоди 
и да изследват местните забележителности, 
като същевременно подобрят мобилността на 
пътниците и достъпността на местните обекти. Като 
задължително условие за успеха на реализацията 
на проекта е, че централното му местоположение 
предлага пълен обхват от услуги за кораби и 
пътници, като по този начин може да се стигне до 
компромис между туристите и индустриалните 
функции. Проектът е много важен за общината, 
както и за Морска администрация на дунавските 
пристанища, споменати в списъка на проектите на 
Стратегията за градско развитие 2016-2025 за Галац 
и ще се изпълнява от консорциум между общината 
и пристанищната администрация. Пристанище 
Галац е основното румънско пристанище на 
морския сектор с потенциал за развитие на 
модерен терминал, който ще бъде порта към 
делтата на Дунав за пътници и круизни кораби, 

както и за туристическите ресурси на Еврорегиона 
Долен Дунав.

Проектът ще бъде реализиран в търговското 
пристанище, на площ от 18,571 кв.м, с дължина 

650 м фронт за акостиране. Предвидената 
пристанищна зона е в близост до центъра 
на града и се ползва от всички пристанищни 
услуги, изисквани от корабите (поддръжка и 
техническо обслужване на плавателни съдове, 
охранителни услуги, митнически и гранични 
услуги, пристанищни приемни съоръжения, 
водоснабдяване и енергоснабдяване). Предвижда 
се терминалът да обслужва едновременно круизни 
плавателни съдове по Дунав и плавателни съдове 
за обществен транспорт към делтата на Дунав. Той 
ще осигури и всички необходими съоръжения 
за създаване на условия за модерен туризъм 
(туристически услуги, дългосрочен паркинг), 
като същевременно интегрира съществуващите 
природни и наследствени ресурси в района (като 
старата станция на река Галац, която е построена в 
началото на 20-ти век и изграждането на първото 
седалище на Дунавската комисия на 1856 г.). Град 
Галац е добре свързан с железопътната и пътната 
национална мрежа и се намира само на 10 км от 
границата на Република Молдова, което позволява 
лесен достъп до туристическите атракции на 
съседната страна.

Развитие на пътнически и туристически услуги в морското дунавско пристанище Галац
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Пилотна дейност  

Пилотната дейност включва две стъпки:

1. Проследяване и локализиране на товари 
от Китай до Сърбия, през пристанище 
Констанца и река Дунав, с цел събиране на 
всички съответни транспортни данни, както 
и събиране на всички съответни данни от 
доставчици на логистични услуги за други 
алтернативни маршрути, Китай до Сърбия 
чрез пристанища: Копер, Риека, Бар и Пирея;

2. Разработване на уеб приложение с отворен 
код, което използва многокритерийното 
вземане на решения (три критерия: цена, 
време, емисии), за да се сравнят различните 
налични интермодални транспортни 
маршрути от произход до местоназначение 
на товарните потоци, като се имат предвид 
различните видове контейнери и повече 
потенциални превозвачи, и да предложи 
оптимално решение за дадените критерии.

Пилотната дейност предоставя 
информация за транспортните 

и спедиторските процеси за 
товарните потоци от Китай до 
Сърбия през пристанищата 
на Копер, Риека, Бар, Пирея и 
Констанца, документирани в 
книга за пътуване. Изпълнението 
на проекта беше подкрепено 
с проследяване на контейнер 
от Шенжен до Сърбия през 
пристанище Констанца. 
Прилагайки многокритериен 
подход, базиран на показателите 
за транзитно време, транспортни 
разходи и емисии на CO2, е събрано 
сравнение на транспортната 
верига за всеки процес и сегмент 
от транспорта по избраните 
маршрути за различни сценарии.

Shanghai Belgrade

Koper

Rijeka

Bar

Piraeus

Constanza Truck & Barge

Truck & Rail

Ship

Links of Transport

Възможностите за контейнерен транспорт 
по река Дунав винаги се разглеждат като се 

подчертават предимствата на речния транспорт. 
Оправдано или не, но осъществяването на 
транспортиране на контейнери по средното и 
долното течение на Дунав и околните вътрешни 
водни пътища завършва със спорадични опити и 
теоретични дискусии.

Въпреки това, за транспортирането на 
контейнери по вътрешните водни пътища 

са важни различни параметри, като например: 
цена във връзка с алтернативни маршрути и 
режими, скорост, разстояние от пристанище/
терминал до крайна дестинация, редовност на 
услугата, икономическа дейност на региона, 
разстоянието между търговските центрове и 
водните пътища/пристанищата, състоянието на 
инфраструктурата, административните процедури 
и др. Индивидуалният анализ на тези фактори би 
осигурил много отговори, но изисква време.

Въз основа на данните, събрани чрез 
проследяване на товари и събрани от 

запитвания, беше създадена база данни. Тя 
беше използвана за създаване и тестване на 
уеб приложението с отворен код, използващо 
многокритериалното вземане на решения за 
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сравнение на определените интермодални 
транспортни маршрути от Китай до Сърбия, като 
се имат предвид различните видове контейнери 
и повече потенциални превозвачи. Разработеното 
приложение позволява многокритериален анализ 
на потенциалните маршрути.

Извършеният анализ се основава на седем 
различни сценария, като се вземат предвид 

три избрани критерия - транзитно време, емисии 
на CO2 и транспортни разходи при превоз на три 
различни вида контейнери (20 фута, 40 фута и 40 
фута hc) от Далечния изток до Сърбия

1. Начална точка в Китай: Пристанище Шанхай
2. Пунктове за претоварване в 

Европа: Пристанищата Риека, Бар, 
Копер, Пирея и Констанца

3. Крайна точка в Сърбия: Град Белград

Сценарий 1 - Оптимизиране на разходите:

За всичките три вида контейнери пристанището 
на разтоварване беше пристанище Констанца; 

транспорт до Белград с шлеп. 

 ▶ 20ft: 1 594 евро
 ▶ 40ft: 2 470 евро
 ▶ 40ft hc: 2 483 евро

Сценарий 2 - Оптимизиране на времето:

Оптималното транзитно време между Шанхай и 
Белград е 29 дни през Пирея, морска фидерна 

услуга до Риека и с камион до Белград. 

 ▶ Транзитно време между 
Шанхай и Пирея - 22 дни

 ▶ Време за изчакване (фидер до 
Риека) в Пирея - 2 дни 

 ▶ Транзитно време от Пирея до Риека - 3 дни 
 ▶ Време за изчакване в 

пристанище Пирея - 1 ден
 ▶ Транзитно време от Риека до Белград - 1 ден

Сценарий 3 - Оптимизиране на CO2 емисии:

Минималното приближение на емисиите на 
CO2 от Шанхай до Белград е 1 405,91 кг CO2/

TEU до пристанище Констанца и шлеп пристанище 
Белград.

Сценарий 4 - Оптимизиране на разходи и  време:

За итерацията беше избрано най-доброто 
решение, за да се изчисли 40-футов контейнер 

hc, беше използвано еднакво тегло на критериите. 
Най-доброто решение е претоварването в Пирея, 
продължаващо с морска фидерна услуга до Риека 
и крайния етап с камион до Белград. Оптималното 
транзитно време е довело до 29 дни при разходи, 
възлизащи на 2 634 евро.

Сценарий 5 - Оптимизиране на разходи и  CO2 
емисии:

За първата итерация беше направено еднакво 
претегляне на критериите, докато във втората 

беше избрано най-доброто решение. Резултатите 
за маршрута Шанхай - Констанца - Белград са 
разходи в размер на 1 590 евро при емисии от 1 
405,91 kg CO2/TEU.

Сценарий 6 - Оптимизиране на време и  CO2 
емисии:

За първата итерация беше направено еднакво 
претегляне на критериите, докато за втората 

беше избрано най-доброто решение. Най-
доброто решение е претоварването в Пирея, 
продължаващо с морска фидерна услуга до Риека 
и крайния етап с камион до Белград. Оптималното 
транзитно време е довело до 29 дни при емисии от 
1 596,7 kg CO2/TEU.

Сценарий 7 - Оптимизиране на разходи, време 
и  CO2 емисии:

Най-доброто решение е претоварването в Пирея, 
продължаващо с морска фидерна услуга до 

Риека и крайния етап с железопътен транспорт 
до Белград. Оптималното време за транзитно 
преминаване е довело до 31 дни при емисии от 1 
515,56 кг CO2/TEU и разходи от 1 657 EUR.
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Платформа за сътрудничество

Целта на Платформата за сътрудничество 
е да осигури дългосрочен ангажимент, 

непрекъснато насърчаване и активна ангажираност 
за популяризиране на препоръките на проекта 
след неговото приключването. Платформата 
ще предостави възможност за прехвърляне 
на опита, придобит в рамките на проекта, чрез 
обмен на знания и наблюдение на изпълнението 
на проектите. Тя ще улесни финансирането 
на необходимите дейности от пътната карта и 
съответните планове за действие, ще гарантира 
дълготрайността и устойчивостта на резултатите от 
проекта и ще подобри по-нататъшните стъпки за 
развитие към реализацията на Общата визия 2040.

За постигането на тази обща цел, партньорството 
постигна съгласие по обща рамка за 

сътрудничеството в рамките на платформата, 
обхващащо следните въпроси: 

 ▶ Правна форма на Платформата 
 ▶ Членове и целеви групи 
 ▶ Дейности на членовете 
 ▶ Финансов модел 

Стратегията на Платформата за сътрудничество 
се стреми да оцени и представи възможните 

решения на всеки от ключовите въпроси в рамките 
на Платформата за сътрудничество. 

Методология  

Процесът на развитие на стратегията включва 
следните методологически инструменти: 

 ▶ Анализ на бюро - налични проектни 
документи и резултати, съответните 
законодателства, добри практики 

 ▶ Бенчмарк - оценка на подобни или 
подходящи платформи за сътрудничество 
(различни правни форми) 

 ▶ Онлайн въпросник - разпределен 
между партньорите по проекта 
и асоциираните партньори 

 ▶ Всичките 10 партньори по проекта и 13 от 
20-те асоциирани партньори отговориха 
на въпросника, като предоставиха ценна 

информация за последващия анализ.  
 ▶ Задълбочени интервюта с 

партньори по проекта
 ▶ Регионално правителство 

на Долна Австрия
 ▶ Община Галац
 ▶ Община Варна и пристанище 

Варна (асоцииран партньор)
 ▶ Freeport of Budapest Logistics

 ▶ Интерактивен партньорски семинар с 
участието на Регионалното правителство на 
Долна Австрия, UIV Urban Innovation Vienna 
(Градски иновации Виена), Пристанищна 
администрация Вуковар, Обществени 
пристанища и Университета в Нови Сад

Правна форма на Платформата

Партньорите по проекта и асоциираните 
партньори, участващи в оценката, се съгласиха 

със следните съвместни дейности в рамките на 
Платформата за сътрудничество:

1. Обща организация с постоянен персонал 
(законово установена, например във форма 
на компания или асоциация или ЕГТС) 

2. Общ външен комуникационен интерфейс 
3. Общ вътрешен комуникационен интерфейс
4. Споразумение за сътрудничество 

между членовете на платформата 
©
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Стратегията за сътрудничество предлага 
структурирано сравнение между три 

потенциални организационни форми. Всяка от 
тях се различава по процедурата за вземане на 
решения и правната основа:

 ▶ ЕГТС (Европейска група за 
териториално сътрудничество)

 ▶ EEIG (Европейско обединение по 
икономически интереси) и 

 ▶ Споразумение за свободно сътрудничество 

Целеви групи 

Целите на Общата визия 2040 могат да бъдат 
постигнати само от платформата, ако нейното 

членство е отворено - или поне достъпно - не 
само за партньорите по проекта и свързаните 
стратегически партньори, но и за всички 
региони и общини (с пристанища) по река Дунав 
(публичния сектор). Достъпността, обаче, е важна 
независимо от членството, защото тя гарантира 
широкото разпространение на информацията 
и предоставяните услуги - липсата на и двете 
е идентифицирана като пречка в Анализа на 
потенциала и Общата визия 2040. 

Към прилагане  

Транснационалният семинар по трансфер на 
ноу-хау в Нови Сад през ноември 2018 г. откри 

Платформата за сътрудничество, одобряваща 
стратегията и решението на партньорите по 
проекта за Портала Дунав-Черно море за 
създаване на Европейска група за териториално 
сътрудничество (ЕГТС). Това основно решение е 

в основата на подробен бизнес план, разработен 
по време на заключителната фаза на проекта DBS 
Gateway Region. Бяха взети допълнителни решения 
по следните въпроси:

 ▶ Списък на настоящите/потенциалните 
членове и целевата група;

 ▶ Основният профил на платформата, 
неговите услуги, тяхното времетраене 
и приоритизиране (включително 
основната(ите) област(и) на интервенция, 
която платформата цели да се съсредоточи 
първо, например навигация);

 ▶ Нуждите от ресурси (включително 
финансовите и човешките ресурси);

 ▶ Основи на организационните 
и оперативните правила.

Друг важен принос на бизнес плана е моделът 
за бизнес платно, който беше разработен от PP 

и ASPs на срещата в Нови Сад. Този модел показва 
много добре очакванията на участниците.

С помощта на тези данни, петгодишният бизнес 
план анализира задълбочено финансовата и 

институционалната устойчивост на платформата. 
Бизнес планът дава отговори на въпроси като 
правилата за членство, финансовата устойчивост и 
правната форма на платформата. В него се очертава 
подробна 5-годишна програма за действие, със 
специален акцент върху сътрудничеството с 
Работната общност на Дунавските региони.

© Bulgarian Ports Infrastructure Company



ОТПЕЧАТАНО 
Тази финална брошура е публикувана като част от проекта DBS Gateway Region (резултат 2.3.4.) 
В рамките на Транснационалната програма на INTERREG Дунав, приоритетна област „по-добре 
свързан и енергоспестяващ Дунавски регион“. За реализацията на проекта „DBS Gateway Region 
- регионално и транспортно развитие в Дунавско-Черноморския регион към транснационален 
регион от многостранни портали“ се отпуска субсидия от Европейския фонд за регионално 
развитие по Дунавската транснационална програма.

Правна информация  
Съдържанието на тази брошура е отговорност единствено на консорциума на Портала Дунав-
Черно море и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския 
съюз/Европейската комисия, нито Управляващият орган на програмата DTP [програма за 
транснационално сътрудничество DANUBE] носи отговорност за използването на съдържащата 
се информация в тази брошура.

Издадено от
UIV Urban Innovation Vienna [Градски иновации Виена] • Operngasse 17-21 • 1040 Vienna

Отговорност за съдържание, редактиране и оформление
EuroVienna GmbH • Rainer Mueller • Kaiserstrasse 113-115 • 1070 Vienna • rainer.mueller@eurovienna.at

Управление на проекта
Кристиан Поп (Christian Popp) • Регионално правителство на Долна Австрия • christian.popp@
noel.gv.at
Кристина Нарвал (Christina Narval) • Verracon • c.narval@verracon.at

Партньори по проекта
Регионално правителство на Долна Австрия • UIV Urban Innovation Vienna • Логистичен портал 
на Будапеща • Пристанищна администрация Вуковар • Държавно предприятие „Пристанищна 
инфраструктура“ • Община Бургас • Община Варна • Публични пристанища • Община Галац • 
Университет в Нови Сад, Факултет по технически науки

Уебсайт на проекта
http://www.interreg-danube.eu/dbs-gateway-region
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