ROBG-172: Проект „Разработване на обща база данни и правна рамка за
корабни проверки, извършвани в общия българо-румънски участък на р.
Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система
(RIS)”

DANRiSS Project
Код на проекта: 16.5.2.014
Състоя се работна среща и откриваща пресконференция по проект
DANRiSS
На 12 юли, 2017 г., в гр. Видин се проведе работна среща между представители на
Изпълнителна агенция „Морска администрация” и Румънската морска администрация в
рамките на проект „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни
проверки, извършвани в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез интерфейс
към националната речна информационна система (RIS)” – DANRiSS. Организатор на
срещата беше Изпълнителна агенция „Морска администрация”, която е и водещ партньор
по проекта.
Основната цел на проект DANRiSS е да повиши нивото на координация между двете
публични институции чрез: изготвяне на Рамково споразумение за съвместни проверки на
корабите в българо-румънския участък; съставяне на специфични правила за
корабоплаването в участъка между двете държави; разработване на интегрирана система
за проверка на кораби и изготвяне на методика за оценка на риска при извършване на
речния надзор. Проектът е с продължителност 24 месеца, изпълнява се по Програма за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г.,
Приоритетна ос V „Ефикасен регион” и е с общ бюджет в размер на 1,441,974.96 евро.
Работната среща беше открита от г-н Петър Киров, главен секретар на ИА „Морска
администрация” и ръководител на проекта. В рамките на заседанието бяха представени
проектните дейности, техните цели, начин и срок на изпълнение и ролята на всеки от
партньорите в осъществяването им. Членовете на двата проектни екипа проведоха
дискусии относно някои специфични въпроси, свързани с бъдещите общи действия по
изпълнението на задачите. В съответствие с дневния ред, беше създаден Съвместен
управителен комитет (Joint Steering Committee) за проект DANRiSS, който се състои от
двама представители на всеки от партньорите и има за цел да разрешава възникнали
проблеми между двете администрации в процеса на изпълнение на проекта.
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След края на работната среща се състоя откриваща пресконференция с участието
на ръководителите на екипите по изпълнение на двата партньора - г-н Петър Киров и г-н
Йон Зеику. Те се срещнаха с представители на местни и национални медии и
представиха проекта и очакваните резултати. В заключение, г-н Киров заяви, че проект
DANRiSS е пилотен по отношение на поставените цели и при успешното му изпълнение, на
базата на постигнатите резултати и изготвените заключения, ще бъде отправено
предложение към трети страни от Дунавския регион за присъединяване към проектното
начинание с цел разширяване на обхвата на сътрудничеството в областта на речния
надзор.

www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

