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29 юни - ДЕН НА РЕКА ДУНАВ
На 29 юни 14 държави от Дунавския басейн празнуват заедно една от най-големите речни системи в
Европа и дивата природа в нея. Празникът се отбелязва от двете страни на Дунавския бряг.
Международното събитие се координира от МКОРД, но се организира на национално и местно ниво от
държавни, регионални и местни власти, НПО и корпоративни партньори. Какво се случва в Деня на река
Дунав близо до вас, може да разберете тук: http://www.danubeday.org/bulgaria
Тази година ще премине под надслов “Бъди активен за по-здрав Дунав!”

За река Дунав
Дунав е втората по големина река в Европа. Тя и притоците й са една от най-важните речни системи в
Европа. Басейнът й заема 817 000 км ², реката има 120 основни притока и много повече по-малки и така
формира огромен водосборен басейн. Дунав преминава през 10 държави, събира води от още 9 и така
свързва общо 19 държави и 81 милиона души от Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения,
Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова, Украйна, Швейцария,
Италия, Полша, Македония и Албания.
Река Дунав и нейните притоци са източник на живот, енергия, храна, вода, транспорт, място за отдих.
Дунавските влажни зони регулират замърсяването и пречистват водите. Реките са връзка между
европейските страни и обединяват различните езици, култури и истории. Те са и от голямо значение за
европейската дива природа. Басейнът на река Дунав се отличава с голямо разнообразие от екосистеми и е
местообитание за много животински и растителни видове.
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Стратегията на ЕС за река Дунав
Стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR) е втората макрорегионална стратегия на ЕС,
приета от Европейската комисия през 2010г. и подкрепена от Европейския съвет през 2011 г. Стратегията
обединява държавите, разположени по течението на река Дунав и обхваща площ, в която живеят над 112
милиона души, или една пета от населението на ЕС.
9 държави — членки на ЕС: Австрия, България, Германия (Баден-Вюртемберг, Бавария), Румъния,
Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешка република.
5 държави извън ЕС: Босна и Херцеговина,Молдова, Сърбия, Украйна (Одеса, ИваноФранкивск,
Чернивци и Закарпатска област) и Черна гора.

Стратегията е насочена към четири основни точки, а в рамките на всяка точка приоритетните области се
определят от конкретните дейности за сътрудничество:
СВЪРЗВАНЕ НА РЕГИОНА:
■ Подобряване на мобилността и транспортните връзки
■ Насърчаване на по-широкото използване на възобновяемата енергия
■ Насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:
■ Възстановяване и запазване на качеството на водите
■ Управление на рисковете за околната среда
■ Опазване на биологичното разнообразие, ландшафтите и качеството на въздуха и почвите
ПОСТИГАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕ:
■ Развитие на обществото на знанието
■ Оказване на подкрепа за конкурентоспособността на предприятията
■ Инвестиране в хора и умения
УКРЕПВАНЕ НА РЕГИОНА:
■ Увеличаване на институционалния капацитет и сътрудничеството
■ Съвместна работа с цел укрепване на сигурността и предприемане на действие по въпросите на
организираната престъпност и тежките престъпления
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
■ Делтата на река Дунав е най-големият европейски естествен влажен и тръстиков район и приютява найголямата колония пеликани извън Африка (2500 разплодни двойки пеликани пристигат в делтата на река
Дунав всяка пролет).
■ Районът на река Дунав включва най-проспериращите, но и някои от най-бедните региони в ЕС, като БВП
на глава от населението в най-богатия регион през 2015 г. е около шест пъти по-висок отколкото този на
най-бедния регион. Разликата е още по-голяма в сравнение с държавите извън ЕС.
Източници:
http://www.danubeday.org
http://www.danubeday.org/bulgaria
WWF Global, UNESCO;
Евростат; http://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/regional-gdp
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Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново
с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията,
публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза.

