
Да запазим Дунав като линия на живота! – 
стъпки към устойчиво корабоплаване 

Обща позиция на неправителствените организации относно 
корабоплаването в басейна на река Дунав, 15 октомври 2009 

 
Предназначението на настоящия документ е да представи набор от ключови препоръки, които 
долуподписаните природозащитни неправителствени организации (НПО) вярват, че трябва да 
бъдат следвани, за да бъде  корабоплаването по река Дунав (в това число главното течение, 
плавателните притоци и прилежащите заливни територии) природосъобразно и устойчиво. 
Документът има за цел да насочи предприемачите, лицата отговорни за планирането и тези, 
които определят държавната политика, към взимането на мъдри и далновидни решения. 
 
В нашата визия река Дунав е линия на живота, където екологията и ползвателите/ползванията 
(вкл. корабоплаването) се стремят ръка за ръка да осигурят живот и функциониране на 
речната екосистема, но също и да продължат да поддържат поминъка на хората живеещи по 
поречието на река Дунав. 
 
Ние ценим ролята на речното плаване и приноса му за европейския транспортен сектор и 
признаваме, че то задоволява специфични социални и икономически нужди на страните по 
Дунава. При все това, инженерните проекти за подобряване условията на речната навигация 
би трябвало да се изпълняват или продължават само при условие, че: 

a) Гарантират и възвръщат функционалността на екосистемните процеси (количество, 
качество и режим на водните и седиментни потоци, изисквани от специфичните за 
екорегиона сладководни и естуарни екосистеми и за поминъка на населението); 

b) Зачитат социално-икономическите потребности на регионалните и местни икономики; 
c) Доказват, че отговарят на всички законови изисквания и конкретно, че осигуряват 

съответствие с клаузата за невлошаване на екологичния статус, предвидена в 
Рамковата директива на ЕС за водите (накратко РДВ), както и постигане на 
екологичните цели на Плана за управление на басейна на р. Дунав и местата от 
екологичната мрежа Натура 2000; 

d) Не налагат нови язовирни стени или баражи на водните пътища. 
 
Неправителствената общност призовава властимащите да 
наложат: 
 
1) На международно, европейско и басейново ниво  

• Да бъде изготвен Генерален план за устойчивост на Дунавския басейн, който да 
подобри териториалното планиране с оглед опазване и повишаване на 
биоразнообразието и запазване на река Дунав като една от най-важните “сини” и 
“зелени” оси за Европа. Той трябва да признава значимостта на поддържането и 
възстановяването на екосистемите като фундаментална основа за икономическо 
развитие и благоденствие. Най-добре би било този план да се изготви под егидата на 
Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR), като би могъл да се 
обвърже и със съществуващите инициативи (напр. Европейска стратегия за река 
Дунав). По отношение на изготвянето на заданието и водещите принципи на един 
такъв документ трябва да се потърси и мнението на неправителствената общност. 
Определянето на конкретни чувствителни зони, подобно на съществуващите защитени 
зони, както и посочването на възможни или необходими екологични подобрения (напр. 
мерки за възстановяване на връзката между речни участъци, доколкото е възможно 
или дори премахването на съществуващи язовирни стени или баражи) трябва да са 
съществена част от него. След това в съответствие с рамката на този Генерален план 
трябва да се изготви устойчив транспортен план като продължение на програмата за 
трансевропейски транспортни мрежи (TEN-T). 
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• Да се осигурят повече ресурси за а) гореспоменатия Генерален план и прилежащите 
му регионални и секторни планове, б) планиране и осъществяване на мерки за 
възстановяване на реката от щетите на старомодните и неуместни практики за речна 
регулация, и в) отворени и истински процеси на участие на обществеността. 

• За всички планове и програми за навигация в Дунавския басейн следва стриктно да се 
извършат стратегически екологични оценки (СЕО) въз основа на принципите на 
Директивата за СЕО, както и стратегически целеви оценки за въздействието върху 
Натура 2000 места, като се ползва най-доброто от примера с ж.п. линия “Балтика”. 
Директивата за СЕО следва да се измени така, че да бъде приложима за всички 
планове за навигация в една или няколко страни-членки (както и за други секторни 
планове и планове за земеползване), които могат да засегнат Дунава.  

• Препоръките на Дунавската комисия да се преработят така, че да позволяват най-
добро приспособяване на решенията към местните условия на околната среда, а не 
директно да се използват за проектни цели, тъй като Дунавската комисия е 
пристрастна към сектора на корабоплаването. Тези препоръки трябва да бъдат 
обсъждани с всички заинтересовани страни. По същия начин, Европейското 
споразумение за главните водни пътища от международно значение (AGN) между 
държавите-членки на Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE) следва да 
се преработи така, че да служи само като насока, а не като проектна цел (същото се 
отнася и до прилежащата система на UNECE за класификация на водните пътища). 

• Да се изготви съвместно становище, представящо нов модел за устойчивост, при 
който на първо място е здравето на речните екосистеми. 

• Европейската комисия да създаде и прилага напълно функционираща система за 
щателен преглед на разходите по транспортни мерки (речно плаване) и да отхвърля 
проекти, които биха могли да увредят Натура 2000 места или да действат срещу 
целите на РДВ. 

 
2) На национално ниво за страните по р. Дунав и р. Сава 

• Да се осигурят повече ресурси за насърчаване на отворени и истински процеси на 
обществено участие. 

• Директивата за СЕО и Директивата за местообитанията да се прилагат надлежно 
за национални планове и програми за корабоплаване, осигурявайки провеждането на 
висококачествени СЕО и стратегически целеви оценки за националните участъци по 
водния път, както и на стриктни оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС) 
и целеви оценки на ниво проект за отделни проекти. 

• Европейското и национално законодателството в областта на водите да се 
прилага надлежно и да е приоритет в усилията за справяне със заплахите от 
транспортни вмешателства, климатични промени и инвазивни видове.  

 

Съгласували: 
- Birdlife International 
- Bund - Friends of the Earth, Germany 
- Bund Naturschutz Bayern 
- Croatian Society for Bird and Nature 

Protection 
- Danube Environmental Forum 
- Danube Youth Club, Ukraine 
- Ecological Club “Danube”, Ukraine 
- Environmental Group “Pechenegy” 
- European Anglers Alliance 
- European Environmental Bureau 
- Green Action 
- Grünes Herz Europas 

- International Association for Danube 
Research 

- NGO “Wildlife Conservation”, Ukraine 
- Österreichisches Kuratorium für Fischerei 

& Gewässerschutz 
- Ribiska Zveza Slovenije 
- Salvati Delta Association 
- Transport & Environment 
- Verband Deutscher Sport-Fischer 
- VIRUS 
- World Wide Fund for Nature 
- Youth Ecological Centre V.I. Vernadsky 

 
Пълната версия на документа е налична на адрес: 
http://www.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/our
_solutions/freshwater/sustainable_navigation/wwf_position/ 


