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ДЕН НА РЕКА ДУНАВ 
Денят на река Дунав се отбелязва на 29 юни в целия басейн на река Дунав, покрай малки рекички и 

големи потоци. Тържеството отдава почит на значителната роля, която Дунав и неговите притоци играят в 

живота на хората: осигуряване на вода, храна, енергия, отдих и поминък. Този ден празнуват хората от 

региона и дивата природа, която намира убежище там.  

Как Денят на Дунав помага на река Дунав? 

 Подчертава защо е важно да се грижим за реките Дунав. 

 Като празнува успехите, това показва какво може да се постигне. 

 Гледа към бъдещето и се сблъсква с предстоящи предизвикателства. 

 Мобилизира хората да предприемат действия за Дунав. 

В Република България басейнът на р. Дунав обхваща 42,5% от нейната територия и възлиза на 46 930 

км², което го прави най-големият в България. Основните притоци в българския участък на речния басейн 

са реките Ерма, Нишава, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунав Добруджа. Българските 

притоци представляват 3,4% от общия отток на река Дунав. 

Българо-румънският участък на Дунав представлява най-богатото биоразнообразие като част от най-

голямата европейска река. Само в тази част на реката няма язовири или други речни преградни 

съоръжения, които да предотвратят естественото развитие на екосистемите. По същата причина само в 

този по-нисък участък на реката все още могат да се намерят четири вида есетра и (въпреки че са силно 

застрашени) те все още се размножават. 

Басейнът на река Дунав включва 126 общини с население над 3 и половина милиона души, което 

представлява 46% от населението на страната. В региона има 39 населени места с население над 10 000 

души, четири от които имат население над 100 000 души. Почти половината от населението в региона е 

концентрирана в последния. 

Подробна информация за Деня на Дунав можете да намерите на страницата на МКОРД на адрес  

http://www.danubeday.org/  
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За отбелязване на деня онлайн, може да се използва безплатната онлайн игра Danube Adventure 
(Дунавското приключение).  
 
Онлайн играта предоставя на децата възможност да се запознаят с река Дунав по интерактивен начин. Микс 
между викторина и игри с умения, Дунавско приключение е добавено към портфолиото на образователните 
дейности на организацията през 2016 г. Играта е насочена към деца на възраст между 10 и 14 години. База 
данни със стотици въпроси учи децата за животни, растения, хидрология, история и география на реката и 
страните по нейните брегове. Целта на онлайн играта „Дунавско приключение” е да надгради успеха на 
Дунав бокс (иновативен образователен комплект за учители) и да пренесе съдържанието и идеите, за да 
придобие детето знания за Дунав, водата и живота, който зависи от него - в съвременна среда. 
 
Играта е достъпна на: https://www.danubeadventure.org/#/about (само на английски език) 

 
 
Стратегия на ЕС за Дунавския регион 

 
Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) е макрорегионална стратегия, приета от Европейската 
комисия през декември 2010 г. и одобрена от Европейския съвет през 2011 г. Стратегията е разработена 
съвместно от Комисията, заедно със страните от Дунавския регион и заинтересованите страни , за да се 
справят с общи предизвикателства заедно. Стратегията има за цел да създаде синергии и координация 
между съществуващите политики и инициативи, които се провеждат в Дунавския регион. Стратегията не е 
за финансиране, а за по-тясно сътрудничество! 
 

Повече за стратегията може да научите на: https://danube-region.eu/about/ 
 

 

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. 

Европейски информационен център  –  Европа Директно ,  Велико Тъ рново  

пл. Център №2, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5, каб. 510 
П.К. 345 

5000 Велико Търново 
Тел +359 62 605060 

 
europedirectvt@europeinfocentre.bg 

www.europeinfocentre.bg 
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