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1. ВЪВЕДЕНИЕ - ТРАНСГРАНИЧЕН ТУРИЗЪМ ПО 
ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДУНАВ 

Река Дунав е втората по дължина река в Европа с обща дължина от 2,880 

км. Този главен воден поток извира в Германия. Преминава през Австрия, 

Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България и Молдова и 

накрая чрез делтата на река Дунав в Украйна се влива в Черно море. 

Следователно, за много европейски страни река Дунав е общ 

икономически, природен и туристически потенциал. Тя свързва източните 

и западните европейски страни, култура, хора и идеологии от двете 

страни на бившата Желязна завеса 

Снимка 1 Течението на Дунава  

 

Пешеходния туризъм позволява на туристите да опознаят директно 

държавите и културите. Ето защо изграждането на трансграничен 

пешеходен туризъм по Дунава не само развива туристическата 

инфраструктура, но и подобрява връзките между всички граничещи 

държави. Освен това посетителите получават възможността да разширят 

хоризонтите си и да се срещнат с различни пейзажи и региони. 

Съвместната работа на Naturefriends International (NFI) и WGD Tourismus 

обхваща и обединява експертизите на партньорите в облатите на 

устойчивия туризъм и управлението на проекти. 
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По този начин те допринасят  и към целта на Европейския Съвет за 

изграждане на политики, които да отговарят на екологичните, 

транспортни и социално-икономически нужди на Дунавския регион.  

Развитието на устойчив  туризъм допринася за изграждане на 

благоприятна икономическа, екологична и социална среда и по този 

начин улеснява създаването на дългосрочни ползи за целия Дунавски 

регион. 

1.1. Стратегия на ЕС за Дунавския регион 

През юни 2011 Европейският Съвет одобри стратегията на ЕС за 

Дунавския регион, с което стартира втората макро-регионална 

стратегия. 

Държави и региони  

Макро-регионалната стратегия засяга не само държави и области по 

течението на река Дунав, но и тези, които се намират в басейна на река 

Дунав Германия (Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, 

Чехия, Унгария, Словения, Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, 

Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна (Одеса, Лвив, 

Транскарпатска и Черновицка област) 

4 стълба, на които се основава планът за действие 

Европейската комисия е определила 4 основни стълба и 11 приоритетни 

области като ядро на Дунавската стратегия 

 Свързване на Дунавския регион, включително мобилност, устойчива 

енергия, култура, туризъм,  

 Опазване на околната среда в Дунавския регион: включително 

качество на водите, превенция на риска, биологично разнообразие 

и ландшафт, 

 Изграждане на благоденствие в Дунавския регион: включително 

знания, образование, инвестиране в хора и умения,  

 Укрепване на Дунавския регион: институционален капацитет и 

сътрудничество, сигурност и безопасност 

 

Ръководната група за PAC 3 (приоритетна област “Туризъм и култура”), 

определи сред 7 основни цели една, отнасяща се до “разработването 

на нови зелени туристически продукти”.  
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 Поради тази причина проект за развитието на пешеходен туризъм може 

да бъде разглеждан като пряк принос към изпълнението на Стратегията 

на ЕС за Дунавския регион. 

1.2. Цели и методология 

Основна цел на този доклад е да събере и обобщи данните за 

съществуващата инфраструктура за пешеходен туризъм в държавите по 

поречието на Дунава от  извора до делтата 

Този доклад е и основата на проекта „Danube Hike – Hiking tourism along 

the Danube“, стартира на първи март 2012 г.  с подкрепата на 

Европейската комисия, Генерална Дирекция Предприятия и 

промишленост. 

Този проект цели да повиши осведомеността за пешеходния туризъм по 

река Дунав, да допринесе за обмена на опит между Дунавските 

държави в областта на пешеходния туризъм, както и за прилагането на 

критерии за качество в тазъи област. 

Целта е да поставянето на основи за транс-гранично сътрудничество и 

създадаването на ползи за всички заинтересовани страни от Дунавския 

регион. 

През юли 2011 организациите WGD Tourismus и Naturefriends International 

разработиха и разпространиха сред Дунавските държави въпросник 

отнасящ се до информация за създадената инфраструктура, важни 

забележителности и обекти, туристическата мотивация, основни данни за 

туризма на съответната държава. С цел да се попълни доклада, част от 

липсващата информация беше събрана чрез кореспонденция и 

телефонна анкета или чрез интернет проучване. Впоследствие 

нформацията беше анализирана и резюмирана в този документ. 

2. OБЩА СИТУАЦИЯ В ДЪРЖАВИТЕ 

Състоянието на пешеходния туризъм е различно във всяка една от 

държавите по река Дунав. Някои държави вече използват потенциала на 

този уникален регион; други все още разработват туристически 

стратегии и инфраструктурата на областите, намиращи се на Дунава. 

Поради тази причина е направен преглед на актуалното състояние във 

всяка от десетте Дунавски страни.  
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2.1.     Германия 

В Германия Deutsche ARGE Donau е отговорна за маркетинга на 

германския дунавски регион. 

Организацията е разработила офертата “Пешеходен туризъм без багаж 

по поречието на река Дунав”, която започва 

в Донауешинген и завършва в Пасау. 

Други пешеходни участъци или пътеки имат 

също допир с Дунавския регион (например 

Donau-Zollernalbweg близо до Зигмаринген, 

Пешеходен туризъм близо до Бад Гьогинг или 

Jurasteig). 

Повечето туристи идват от близки и далечни 

околности. Доминиращите страни на 

произход на туристите от чужбина са 

Австрия, Швейцария, Франция и Холандия. 

Що се отнася до продължителността на 

престоя,  еднодневните пътувания без 

нощувка са преобладаващи. Повечето 

туристи пристигат със собствен автомобил. 

 

Значението на туризма в немския дунавски 

регион е голямо до средно – лесно могат да 

се открият многобройни туристически информационни бюра 

(www.deutsche-donau.de/Informationen/Staedte-Kultur). 

 

Оптимизирането на изцяло непрекъснат участък за пешеходен туризъм 

по поречието на река Дунав в Германия може да представлява  

стандартизирано маркиране на пътя, със стандартизирани места за 

почивка, карти и GPS данни, проект за квалификация и етикет за качество 

за хотелиерите, които отговарят на изискванията на туристите и 

възможност за резервиране на пакети за пешеходен туризъм. 

2.2. Австрия 

Инфраструктурата за пешеходен туризъм в Австрия е с високо качество 

и много дълги участъци по поречието на река Дунав са добре развити за 

пешеходни обиколки. Две организации - WGD Tourismus GmbH и Donau 

Niederösterreich Tourismus GmbH отговарят за маркетинга на австрийския 

дунавски регион и след големия успех на дунавската велопътека 

Снимка  1  Ждрелото на Дунав в 

Германия 

http://www.deutsche-donau.de/Informationen/Staedte-Kultur
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инициираха и разработиха пешеходни пътеки по поречието на река 

Дунав. 

                                                                                                                                                 

В Горна Австрия се 

намираDonausteig, 

която в по-голямата 

си част е 

разположена на 

двата бряга на 

реката. На 

северния бряг тя 

започва в баварския 

град Пасау, 

преминава през 

Линц до района на 

Штруденгау и                               

завършва при Свети 

Никола. На южния 

бряг Donausteig започва от Пасау, преминава през Линц и стига до Енс. 

Цялата пътека е разделена на 23 етапа. При 40 кръгови обиколки е 

възможно да се напусне главната пътека и да се открият околностите на 

река Дунав.  По Donausteig туристите намират стандартизирана 

маркировка, указателни табели и места за почивка с истински местни 

мебели и информационни табла. Квалифицирани места за 

настаняване и домакини осигуряват за туристите удобства, съобразени с 

техните потребности (www.donau-steig.com). 

По продължениена двата бряга на река Дунав в Долна Австрия между 

Мелк и Кремс преминава Welterbe-steig Wachau.Стандартизирани 

маркировки и указателни табели дават възможност на туристите за 

изживявания и в двете посоки (www.welterbesteig.at). 

Тъй като няма организация/институция, отговорна за инфраструктурата, 

подновяването на указателните табели и марки-ровката, и т.н. Donau 

Nieder-Österreich Tourismus GmbH е развила части от Пътяна Свети 

Джеймс в Долна Австрия: от Гьотвайг близо до Кремс до Мелк и от 

Волфштал до Виена. Но тъй като Пътят на Свети Джеймс е маркиран 

само в едната посока (нагоре по течението), той определено не е 

идеална възможност за свързване на австрийските пътеки. 

Снимка  2 Пътеката Donausteig – Schlögener Schlinge 

http://www.donau-steig.com/
http://www.welterbesteig.at/


Анализ на актуалното състояние на пешеходния туризъм по река Дунав 

 

 

10 

През 

ноември 

2011 г. 

Danube 

NÖ GmbH 

стартира 

проект за 

разработв

ане на 

пешеходн

и пътеки в 

областта Нибелунгия (Nibelungengau) от Зармингщайн (Горна Австрия) 

до Емерсдорф (Долна Австрия) на север и от Ибс да Мелк на юг. 

Основната цел в Австрия е да се разработи непрекъсната пешеходна 

пътека по поречието на река Дунав и да се гарантира постоянно 

качество на маркировката на пътя /указателните табели и 

инфраструктурата. През 2012 г. ще се направят стъпките за развитие на 

непрекъсната пътека по поречието на река Дунав. 

Зоните за пешеходен туризъм в Австрия са лесно достъпни с обществен 

транспорт (най-вече с автобус). Пешеходните обиколки могат да се 

комбинират с круизен туризъм по река Дунав или пътуване с влак. 

Тъй като Welterbesteig и Donausteig са започнали да функционират едва 

през 2010 г. все още няма на разположение дългосрочна статистика и 

оценки относно участниците в пешеходния туризъм. 

2.3. Словакия 

В Словакия течението на река Дунав е с дължина 172 km - от Братислава 

до Естергом. По пътя си река Дунав преминава през три словашки 

региони: Региона на Братислава, региона на Търнава и региона на 

Нитра, всички носещи имената на най-големите градове в тях. Туристи 

привлича не само град Братислава, но и древните мелници и красивите 

заливни гори по поречието на река Дунав.  

Пешеходният туризъм е многоперспективна област от туристическата 

индустрия на Словакия. Общата дължина на маркираните пътеки е 

повече от14 000 км. Повече от 95% от тези пътеки са в хълмистата част на 

страната. 

Снимка 3 Welterbesteig Wachau 
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Пешеходният 

туризъм в Словакия 

е популярен поради 

Европейските 

пешеходни пътеки 

за ходене на дълги 

разстояния, а освен 

това E8 пресича 

регионите на 

Братислава и 

Търнава (slovakiaholi-

days.org/walking.htm 

Словашкият 

туристически клуб 

поддържа пътеките, 

но липсва инициатива за развиване на пешеходния туризъм, поради 

липсата на финансиране. В момента най-привлекателните за туристите 

са регионите на Братислава и Щурово Дунавския регион (освен 

Братислава) е популярена като евтина дестинация. Колкото до 

Чуждестранните туристи, това са единствено посетители с ограничен 

бюджет от Чехия и гости от съседна Унгария – често причината за това са 

техните етнически връзки с региона. (Transnational Strategy for the 

Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special regard 

to Tourism, 2010). 

2.4. Унгария 

Унгарската част на 

река Дунав достига 

417,20 km. Най-важните 

градове на Дунав са 

Гиор, Комаром, 

Естергом, Вишеград, 

Сентендре, Будапеща, 

Дунауйварош, 

Калокса, Байя, Мохач.  

ЮНЕСКО наскоро 

обяви Голямата низина 

по поречието на река 

Дунав, заедно с националния парк “Хортобаги” в унгарската пуста, за 

световно наследство  (www.danube river.org/de/ungarn) 

Снимка 5 Пешеходен туризъм в Словакия 

Снимка 6  Пътека в  Унгария 
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Националната синя пътека, част от Европейската пътека за ходене на 

дълги разстояния E4, осигурява добре изградена инфраструктура за 

пешеходен туризъм в Унгария. Тъй като той има дълга традиция, 

унгарците, както и международните туристи, ценят добре изградената 

инфраструктура (www.kektura.click.hu/). 
 

Тъй като поддръжката на Синята пътека и унгарската част на Е4 се 

извършва от Унгарската асоциация на приятелите на природата, 

развитието на инфраструктурата за допълнителен пешеходен туризъм 

трябва да бъде подкрепено. Като се има предвид фактът, че няма 

въпросници на разположение за Унгария, информацията за развитие на 

пешеходен туризъм в рамките на унгарските дунавски региони е 

оскъдна  

2.5. Хърватия 

Течението на река Дунав е приблизително 134 км по хърватско-сръбската 

граница. Славония, разположена в североизточната част на Хърватия, е 

район, доминиран от реките Дунав и Драва (Драу). На около 20 km от 

Осиек Драва се влива в река Дунав. 

Хърватия предлага широка мрежа от туристически пътеки, най-вече в 

районите по протежение на Средиземно море, и островите, съответно. 

Въпреки, че туризъм не е основната туристическа дейност в Славония, 

съществува потенциал за сътрудничество. Няма събрана информация за 

туристите с помощта на въпросници. 

 В рамките на Дунавския 

център за компетентност са 

включени Международната 

служба за сътрудничество, 

TINTL, както и хърватските 

асоциации за агро-туризъм и 

велотуризъм. По този начин се 

осигурява потенциал за 

развитие на инфраструктура 

за пешеходен туризъм в 

Хърватия по време на проекта 

на DCC за пешеходен и 

велотуризъм (danubecc.org / index.php? pg = list-of-members). 

 

Снимка 7 река Дунав в Хърватия 

http://www.kektura.click.hu/
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2.6. Сърбия 

Река Дунав влиза в Сърбия близо до Безани, продължава по протежение 

на границата между Хърватия и Сърбия, след това преминава през Нови 

град и Белград и най-накрая напуска страната близо до Рам. Реката 

минава през осем региона и общата й дължина в Сърбия е 587 km. 

Регионите са следните: Западна Сърбия, Южна Бака, Срем, Белград, 

Южен Банат, Подунавие, 

Браничево и Бор.  

 През 2007 г. Сърбия се 

присъедини към 

Асоциацията за 

пешеходен туризъм. 

Според Националната 

туристическа организация 

на Сърбия два пешеходни 

маршрути Е4 и E7 

пресичат страната. Тези 

маршрути предлагат на 

туристите възможността 

да опознаят източната и 

западната част на Сърбия, минавайки през най-важните 

забележителности и опознавайки ландшафта и хората. Маршрутите E4 и 

E7 обхващат основни атракции като Железни врата, пресичат 

Национален парк “Фрушка гора”, водят до прочутите православни 

манастири(www.visitserbia.org/i2.php?modid=609&p=readdesc&infoid=766

&portalid=1) 

Според проведеното проучване, по-голямата част от туристите в региона 

на река Дунав в Сърбия са от близките околности и престояват един ден. 

Само малка част от туристите са от съседните страни. 

2.7. България 

 В България река Дунав е речната граница с Румъния и достига дължина 

от 471 km. Река Дунав е единствената плавателна река в страната 

(www.bulgarien-web.de/Geographie.84.0.html). Тя пресича седем региона 

на страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и 

Силистра (www.thybo.net/bulgarien/thumbs/BGRegion.gif). Като се има 

предвид фактът, че България разполага с много планини - Рила, Пирин, 

Снимка 8 Туристи в Нови Сад, Сърбия 

http://www.thybo.net/bulgarien/thumbs/BGRegion.gif
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Стара планина, 

Родопите, Средна гора, 

Витоша в околностите 

на София, страната 

предлага добре 

изградена 

инфраструктура за 

пешеходен туризъм. 

Също така, 

Европейските 

пешеходни пътеки за 

ходене на дълги 

разстояния Е4 и E3 

преминават през 

Северна и Южна България (www.era-ewvferp.com/index.php?page_id=29). 

Особено Западна Стара планина предоставя забележителна мрежа от 

туристически пътеки. 

Според получените въпросници туристите са предимно от по-близки и 

по-далечни околности и престоят им е от 1 до 3 дни в рамките на 

региона. Не е посочен единен отговор относно основната национална 

принадлежност на туристите. Въпреки това, Франция, Гърция и Италия се 

споменават най-често. 

2.8. Румъния 

В Румъния река Дунав минава през 12 общини, а именно Караш-

Северин, Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Галац, Гюргево, Кълъраш, 

Констанца, Яломита, Браила и се влива в Черно море в района на Тулча. 

Дунавският макро-регион се характеризира с огромно езиково, 

етническо и религиозно многообразие. Независимо от това, според 

анализа на Министерството на регионалното развитие и туризма в 

Румъния - DATOURWAY, регионът е изправен пред проблема на 

недостатъчната достъпност и недоразвит мрежов трафик. Пешеходни 

туристически маршрути са създадени в национални и природни паркове 

по поречието на река Дунав. 

Снимка 9 Река Дунав при Русенски Лом, България 
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 Portile de Fier 

(Железни 

врата)  

 Браилски 

малък 

басейн  

 Биосферен 

резерват в 

делтата на 

река Дунав 

Районът на 

Железни врата се 

намира на 

границата между 

Румъния и Сърбия. 

В рамките на румънската част може да се намери Природен парк 

“Железни врата”. Природният парк Комана се намира на около 40 км. 

южно от Букурещ и е втората по биоразнообразие влажна зона на 

Румъния. Преди вливането река Дунав в Черно море има още две 

защитени местности, които предлагат на посетителите красиви пейзажи 

– природен парк Браилски малък  басейн и Биосферен резерват 

делтата на Дунав.  

С цел да се насърчи природният туризъм, Министерство на регионалното 

развитие и туризма на Румъния ще анализира зелените пътеки по 

поречието на река Дунав в България, Хърватия, Унгария, Румъния, Сърбия 

и Словакия до края на 2011 г. (DATOURWAY, национален анализ на 

стратегията за териториален туризъм, Министерство на регионалното 

развитие и туризма на Румъния). 

Основни емитивни пазари за Румъния са Германия, Италия, Франция, 

САЩ, Австрия, Великобритания/Ирландия, Русия и Унгария. През 

следващата година се очаква допълнително разширяване. 

2.9. Mолдова 

Река Дунав стига до Молдова близо до Кахул. Тя само минава през 

страната в басейна на река Дунав за приблизително 340 m. Около 1 

милион души живеят в басейна на река Дунав в Молдова, но само 8% от 

площта е заета от населени места. В района на Кахул, по-специално в 

Снимка 10 Пътека при делтата на Дунав  
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басейна на долен Прут и само 20 до 30 км от мястото на вливането на 

Прут в Дунав, се намират езерата Манта и Белеу.  

(www.tur.md/eng/section/762/). 

Основни дестинации, от които 

идват туристите, са Румъния и 

Турция, следвани от Русия, 

Украйна и Италия 

(www.tur.md/eng/section/762/). 

Според официалната 

интернет страница на 

Молдова, основните форми 

на туризъм в страната са в 

селските райони – особено 

винен туризъм, културен 

туризъм и спа туризъм  

(www.moldova.md/en/turism/). Не е събрана информация за туристите 

чрез въпросници. Макар че липсва инфраструктура за пешеходен 

туризъм, в сектора на селския и винения туризъм може да има 

потенциал за развиване на пешеходен туризъм. 

В този район има огромен потенциал за екологичен туризъм. Като се 

има предвид факта, че в страната има много защитени местности, тук 

би могъл да се развива пешеходен туризъм, ,особено в резерватите 

Падуреа Домнеска (Padurea Domneasca), Плаиул Фагулуи, (Plaiul 

Fagului), Кодри (Codrii), Сахарна (Saharna), Тпова (Tpova) и Требуйени 

(Trebujeni). 

2.10. Украйна 

Дунав влиза в Украйна близо до езерото 

Кахул, в района на Одеса, а след това 

влиза в Резервата в делтата на река 

Дунав преди накрая да стигне до Черно 

море. Рени и Измаил са директно 

разположени на река Дунав. Предвид 

факта, че румънско-украинската 

граница преминава покрай Резервата в 

делтата на река Дунав, посещението на 

резервата предоставя преживяване сред природата за посетителите. 

Пешеходните туристи в рамките на региона на Одеса основно идват от 

по-близките околности и само малцина идват от Русия или други страни. 

Снимка  11 Река Дунав в Молдова 

Снимка 12 Пеликани в Украйна 
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Транспортните средства са почти поравно автобус, транзитен автобус и 

влак. 

Продължителността на престоя е около 2- 3 дни. Независимо от това 

попълнените  въпросници потвърждават, че туризмът не е основна 

дейност в рамките на тази област.  

Освен това, според отговорите, получени по време на този анализ, бе 

установено, че спортният туризъм в бившия СССР е бил пешеходен, 

воден, вело, планински и спелео туризъм. Пешеходния туризъм е доста 

развита в Крим и Карпатите, но не е развит в региона на делтата на река 

Дунав поради липсата на инфраструктура (поради граничната зона, 

която ограничава посещенията в региона по време на съветската ера). 

Поради това няма маркирани туристически пътеки, нито пък добре 

изградена структура за настаняване. Въпреки това, големите очаквания 

от региона залягат върху развитието на пешеходния туризъм, за да се 

промени ситуацията. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Като се има предвид, че не бяха получени никакви или почти никакви 

въпросници от Унгария, Словакия, Молдова и Хърватия, по-голямата част 

от информацията бе проучена чрез интернет. Австрия, Германия и 

България, напротив, изпратиха много въпросници и информацията от 

тези страни помогна да се получи ясна картина на действителното 

положение. Допълнителна полезна информация бе предоставена от 

Румъния, която изпрати анализа на проекта “DATOURWAY”. Също така 

степента, в която бе отговорено на въпросниците, силно се различава. 

Докато някои туристически институции и партньори са отговорили, 

полагайки големи усилия, други не са изпратили дори интернет страници 

на английски език или информация. По отношение на брошурите и 

допълнителните материали, трябва да се кажа, че интервюираните в 

Австрия и Германия са изпратили много брошури. Също така България, 

Сърбия и Румъния са изпратили снимки, карти и допълнителни 

материали. Предвид факта, че отговорите доста се различават, може да 

се предположи, че интересът, туристическата инфраструктура и 

информационната структура, но и езиковите различия, са изиграли 

основна роля при отговорите. 

 

Установено бе, че общото за всички страни е, че притежават 

туристически акценти, вълнуващи природни забележителности и 

интересна култура по поречието на река Дунав и затова заслужава да 

се създаде туристическа пътека по поречието на река Дунав. По 

отношение на съществуващите туристически пътеки, различията между 

страните са много големи. Германия и Австрия вече използват 

потенциала на пешеходния туризъм по поречието на река Дунав, като 

интегрират граничните общности или като осигуряват инфраструктура за 

пешеходен туризъм, вело туризъм и круизен туризъм. Но в страни като 

Унгария, Словакия и Сърбия има потенциал за използване на 

Европейската пътека за ходене на дълги разстояния. По отношение на 

сигнализацията всички страни имат различни пътеки, които са означени 

по различен начин. Следователно, с цел създаване на трансгранично 

сътрудничество използването на подобни или едни и същи знаци ще се 

счита за предимство. По отношение на картите и брошурите, 

съществуващата основа силно зависи от използването на 

крайдунавските региони за туристически цели. Австрия и Германия 
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предлагат голям брой брошури и също така осъществяват 

трансграничен маркетинг. Това може допълнително да мотивира другите 

крайдунавски страни да обединят своите маркетингови усилия с цел 

популяризиране на региона на река Дунав. Настаняване се осигурява 

във всички страни, с малка разлика, че повечето места за настаняване не 

са специализирани за пешеходни туристи. Въпреки това бяха открити 

няколко асоциации за сертифициране, които могат да бъдат използвани 

като основа за изготвяне на общ етикет за настаняване на пешеходни 

туристи. По отношение на обиколките и пакетите трябва да се спомене, 

че пешеходният туризъм е в основата на дейността на много национални 

и международни тур-оператори. Въпреки всичко, водачите и тяхната 

дейност са също и обект на националните асоциации за пешеходен 

туризъм. Предвид факта, че в рамките на Европейската асоциация за 

пешеходен туризъм пътеките се установяват и поддържат от 

националните асоциации за пешеходен туризъм, това би било голям 

потенциал за обща пешеходна пътека. 

Създаването на трансгранична пешеходна туристическа пътека може да 

се обмисли главно като свързване на туристическите пътеки в Германия и 

Австрия и частично в страни като Унгария, Словакия, Хърватия и в рамките 

на региона на делтата на река Дунав. Като се има предвид 

комбинацията на пешеходен туризъм, вело туризъм и круизен туризъм, 

има потенциал за създаване и разширяване на съществуващото 

трансгранично предлагане. Освен това, участието на регионите за 

пешеходен туризъм по поречието на река Дунав играе важна роля по 

отношение на създаването на общи етикети, стандарти за качество, 

означаване и сертифициране на местата за настаняване. 

Потенциалното сътрудничество между Wanderbares Deutschland, 

Donausteig Guesthouses, Българската асоциация за алтернативен туризъм 

и Съюза за зелен туризъм ще улесни създаването на взаимно 

сертифициране за устойчиво настаняване по трансграничните 

пешеходни пътеки. Освен това международното сътрудничество с 

асоциации за пешеходен туризъм като Европейската асоциация за 

пешеходен туризъм би улеснило още повече създаването и 

означаването на трансгранични пътеки. 

Повечето страни са посочили тяхната мотивация за трансгранично 

сътрудничество, както и воля за подобряване на тяхната инфраструктура 

за пешеходен туризъм. Да не забравяме трансграничното 

сътрудничество на няколко места, фокусирано върху пешеходен туризъм 

или вело туризъм. По отношение на трансграничното сътрудничеството 



Анализ на актуалното състояние на пешеходния туризъм по река Дунав 

 

 

20 

вече съществуващото сътрудничество като Donausteig или стартираните 

проекти на ЕС като Програмата за трансгранично сътрудничество по 

ЕИДП съдържат потенциал за интегрирането на трансграничния 

пешеходен туризъм по поречието на река Дунав. 

Този документ има за цел да постави основата за  разбирането на 

потенциала на пешеходния туризъм по пречието на река Дунав.  

Следващи стъпки в развиването на трансграничния пешеходен туризъм 

би следвало да бъдат сеързването на съществуващата инфраструктура, 

създаването на иновативни продукти, общи стандарти за качество и 

популяризиране  в интернет пространството. Също така изготвянето и 

разпространението на този доклад и на брошурата ще осигури и 

нформация на няколко езика. В допълнение към това ще бъдат 

разработени и отпечатани и Насоки за създаване и подобряване 

предлагането на пешеходния туризъм по поречието на река Дунав, като 

всички тези резултати от проекта DanubeHIKE ще бъдат представени на 

международната конференция за пешеходен туризъм. 

Желателно е в целия Дунавски регион да бъдат споделяни експертиза и 

know-how,  с цел  постигане на константно ниво на качеството на 

пешеходните маршрути и пътеки по пореяието на Дунав. Това би 

следвало да засили устойчивия туризъм в региона и да бъде една от 

първите стъпки в изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. 

Като обобщим всички тези аспекти, има голям потенциал  за постигане 

на една обща цел – увеличаване на предлагането и създаване  на общи 

стандарти за трансграничен пешеходен туризъм в рамките на 

Дунавските държави. 

 



Анализ на актуалното състояние на пешеходния туризъм по река Дунав 

 

 

21 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 

4.1. Източници и литература 

 

Brämer, Rainer (2010), Wandern 2010 - Aktuelle Studien im Kurzüberblick. 

www.wanderforschung.de 

Zolles & Edlinger; Туристическа комисия за река Дунав (2009), Der Donau 

Radweg - Eine touristische Bestandsaufnahme 

Zolles & Edlinger; (2011), Danube Travel - Optimierung DES erdverbundenen, 

öffentlichen Verkehrs für den Tourismus im Donauraum 

Национален институт за научни изследвания и развитие на Румъния (все 

още няма данни), DATOURWAY, Национален анализ на териториалната 

стратегия за туризма 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на България (все 

още няма данни), Дестинация: Дунавска България 

Личен разговор с Беатрикс и Флориан Вайхселбаум, допълнителна 

информация http://donauwelle2011.wordpress.com 

Допълнителна информация, приложена към въпросниците: карти и 

регионална информация за Нови Сад, Сърбия; Разходки в делтата на 

Дунав - Информация от Salix Tours; Карти на Природен парк “Русенски 

Лом” и региона на Западните Балкани, България 

По-нататък: Допълнителната информация, изпратена чрез електронна 

поща 

4.2.  Снимки 

Снимка 1: www.interact-eu.net/danube_region_strategy/ 

  danube_strategy/285/3928 

Снимка 2: Пътеката Straße der Kaiser und Könige/Wilkin Spitta 

Снимка 3: Дунавът в Горна Австрия/Weissenbrunner 

Снимка 4: Кристиян Богнер 

Снимка 5: www.infohub.com/images/tours/1_12653_2.jpg 

Снимка 6: www.123rf.com/photo_1696708_green-forest-in-hungary-with- 

stairs-and-a-fallen-tree.html 

Снимка 7: www.wildlifeextra.com/resources/listimg/world/europe/ 
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  croatia_danube@body.jpg 

Снимка 8: получена от партньорите в Нови Сад, Сърбия 

Снимка 9: получена от партньорите в Русенски Лом, България 

Снимка 10: NFI 

Снимка 11:v19.lscache4.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com 

/photos/original/40260437.jpg 

Снимка 12: assets.panda.org/img/greatwhitepelicans_360501.jpg 
 

4.3. Точките за контакт 

Страна  Лице за контакти  

Германия  ARGE Deutsche Donau  

Uly Koch  

E-поща: info@deutsche-donau.de  

www.deutsche-donau.de  

Австрия  WGD Tourismus GmbH  

Petra Riffert  

E-поща: info@donauradweg.at  

www.danube.at  

Република Словакия  Regional Development Organizatioн Komarno  

Emma Vasiova  

E-поща: director@rrakn.sk   

Унгария Hungarian Ministry for National Economy  

Oliver Fodor  

E-поща: oliver.fodor@ngm.gov.hu   

Хърватия  Croatian National Tourist Board  

Niko Bulic  

E-поща: ured.direktora@htz.hr   

Сърбия  Danube Competence Center  

Boris Camernak  

E-поща: boris.camernik@danubecc.org   

Bulgaria  Bulgarian Ministry for Economy, Energy and 

Tourism Hristomir Hristov  

E-поща: h.hristov@mee.government.bg  
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Румъния  Iulia Dangulea  

Romanian Ministry for Regional Development 

and Tourism, Division for Tourism Development  

E-поща: iulia.dangulea@gmail.com  

Молдова  ANAT - National Association of Travel Agencies of 

Republic of Moldova  

Elena Scobioala  

E-поща: elena.scobioala@yahoo.com  

Украйна Salix Nature Tours  

Natalia Goriup  

E-поща: 4salix@salix.od.ua 

Natasha.goriup@salix.od.ua  

www.salix.od.ua  

 


