
АСОЦИАЦИЯ „ЕВРОРЕГИОН ДАНУБИУС“ е 

учредена на 09.05.2002 г. (Денят на Европа) от 

Областна администрация Русе и Окръжен съвет  

Гюргево. В края на 2002 г. Асоциацията открива 

представителство в град Гюргево (Румъния), с 

цел разширяване на своята дейност.  

 

През годините, Асоциацията се превърна в 

основна неправителствена организация за 

развитие на трансграничното сътрудничество и 

се утвърди, като активен партньор на местната 

и държавната власт при реализирането на 

съвместни трансгранични проекти и инициативи.  
 

 

 

ЦЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ „ЕВРОРЕГИОН 

ДАНУБИУС“: Да подпомага трансграничното  

сътрудничество между българи и румънци в 

сферата на: икономиката, транспорта, 

екологията, здравеопазването, социалните 

дейности, културата и туризма. 

АСОЦИАЦИЯ „ЕВРОРЕГИОН ДАНУБИУС“ 

РУСЕ -ГЮРГЕВО 

Асоциация               

„Еврорегион „Данубиус“ 

Окръжен съвет 

Гюргево Областна 

администрация Русе 

„Ние не обединяваме ДЪРЖАВИ, ние 

обединяваме ХОРАТА“ ЖАН МОНЕ – 1952  г. 

Признание за дейността на Асоциацията са 

дипломите и наградите, като: Участието ни в  

IV-я двустранен експертен форум 

„Еврорегиони и регионално сътрудничество 

между български и македонски погранични 

общини", организиран от Фондация „Ханс 

Зайдел" и Института за икономическа 

политика; Диплома на МВнР на Република 

Румъния за популяризирането на румънските 

ценности и култура и др. 
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ПРОЕКТИ 

Най-важният резултат от трансграничните 

дейности са успешно изпълнените европейски 

проекти в рамките на Програмата за 

Трансгранично сътрудничество Румъния- 

България от членове на Асоциацията, 

подпомогнати от  Еврорегиона. 

 

Наши проекти: „Създаване и промоция на 

трансграничен туристически маршрут от 

Средновековния манастирски комплекс при с. 

Иваново и скалния манастир „Св. Димитър 

Басарбовски“ през православните храмове на 

Русе и Гюргево, до манастира в Комана„. 

Проекти, реализирани с партньорството и 

съдействието на Асоциация „Еврорегион 

Данубиус“ (15 бр.): „TourNet – Насърчаване на 

трансгранични мрежи за развитие на общи 

българо-румънски туристически продукти”; 

„История, традиции, бъдеще в трансграничния 

регион Русе-Гюргево„ и др. 



От май 2005 г., Асоциация „Еврорегион 

Данубиус“  Русе-Гюргево е член на 

Асоциацията на европейските погранични 

региони. /AEBR/ 

АСОЦИАЦИЯ „ЕВРОРЕГИОН ДАНУБИУС“ : 

Оказва съдействие за подписване на споразумения 

за сътрудничество между български и румънски 

партньори за побратимяване на населени места в 

трансграничния регион. 

Подпомага местните общности и власти за търсене 

на общи трансгранични решения. 

Подпомага партньорството между своите членове: 

обмен на информация, координация и консултации, 

сформиране на съвместни  екипи. 

Проучва възможностите за реализиране на проекти 

по различни програми, в подкрепа на социално-

икономическото развитие на пограничния район. 

Посредничи при намиране на партньори, при 

подготовката и изпълнението на съвместни 

трансгранични проекти.  

ОСНОВНИ ТРАНСГРАНИЧНИ 

ДЕЙНОСТИ: 

Подпомага местните и регионални власти: 

оказва активна методологична, логистична, 

експертна помощ, вкл. преводи. 

В помощ на бизнеса: предоставя информация 

на фирми за възможностите за развитие на 

бизнес в Румъния и България, посредничи за 

бизнес контакти в трансграничния регион. 

Организира дейността на Съвместната работна 

група от представители на земеделието от 

окръг Гюргево и област Русе (СРГПЗ Гюргево-

Русе), за чието създаване допринася; 

координира по-тясната интеграция и 

сътрудничество в един от водещите отрасли в 

област Русе и окръг Гюргево.  

Осигурява комуникацията и посредничи в 

сътрудничеството между регионалните власти 

по въпроси, свързани с транспорта, опазване  

и поддържане на Дунав мост и за 

предотвратяване на бедствия и извънредни 

ситуации в граничния регион. 

В областта на културата и образованието: 

организира изложби, концерти по повод 

национални празници, исторически годишнини 

и събития за популяризиране на местните 

традиции; представяне на съвременното 

българско и румънско изкуство и др. 

В областта на туризма: организира 

туристически изложения и представяния. 

Оказва методическа и логистична помощ 

на публични, неправителствени и частни 

организации. 

Подпомага организирането на изложения, 

изложби, посещения, чествания и др.; 

самостоятелно, или съвместно с 

Българското посолство в Букурещ и 

Румънското посолство в София, с други 

институции и организации. 

Извършва консултативна и координационна 

дейност по трансграничното 

сътрудничество. 

Активно си сътрудничи с медиите в 

България и Румъния, като надежден 

партньор в сферата на трансграничното 

сътрудничество. 

СТРУКТУРА НА АСОЦИАЦИЯ „ЕВРОРЕГИОН 

ДАНУБИУС“: 
 

Председател. 

Управителен съвет – 8 /4 българи и 4 румънци/. 

Изпълнителен директор. 

Членове (общински и областни администрации, 

НПО, МСП, образователни институции, и други  от 

Румъния и България /огледално/. 


