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)”

Проект DANRiSS
Код на проекта: 16.5.2.014

Проведена Работна среща по Проект DANRiSS

На 5 декември, 2017 г., в гр. Констанца, Румъния се проведе Работна среща по
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.
Срещата беше разделена на три модула, както следва: управление на проекта,
второ заседание на Съвместния управителен съвет и модул, посветен на изпълнението на
дейностите по проекта. В рамките на първия модул беше направен обзор на дейностите,
свързани с управлението, изпълнението и отчитането на проекта. Беше представен и
обсъден

изготвеният

от

Водещия

партньор

-

Изпълнителна

агенция

„Морска

администрация” Работен план за по-нататъшното изпълнение на проекта, както и
въпроси, свързани с финансовото отчитане на извършените дейности и конкретни
срокове.
В съответствие със Споразумението за партньорство, подписано между ИА „Морска
администрация” и Румънската морска администрация във връзка с изпълнението на
проект DANRiSS, след старта на проекта беше основан Съвместен управителен съвет
(Joint Steering Committee) за наблюдение и подпомагане на постигането на заложените
проектни цели. По време на второто заседание на съвета, който се състои от
представители на двата партньора, бяха обсъдени и приети Процедурни правила, чрез
които се урежда ролята и функциите на Съвместния управителен съвет.
В рамките на третия модул партньорите проведоха дискусии по отношение на
изпълнението на Дейност 4. „Разработване на Рамково споразумение за извършване на
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съвместни проверки на корабите в общия българско-румънски участък на р. Дунав” и
Дейност 6. „Доставка на интегрирана система за проверка на кораби - софтуерен пакет
за електронна база данни и оборудване”.
Към настоящия момент, работата по изготвяне на предложение за Рамково
споразумение за извършване на съвместни корабни проверки в общия българскорумънски участък на р. Дунав е в заключителен етап и се очаква то да бъде готово през
месец февруари, 2018 г.
По отношение на Дейност 6, партньорите обсъдиха техническите спецификации и
възможните софтуерни решения за бъдещата интегрирана система за проверка на
кораби, която предстои да бъде създадена в рамките на проекта.
Проект DANRiSS е с продължителност 24 месеца и се изпълнява по Програма за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г.,
Приоритетна ос V „Ефикасен регион” . Общият бюджет на проекта е в размер на
1,441,974.96 евро, от които 1,225,678.72 евро (85%) се предоставят от Европейския фонд
за регионално развитие (ERDF).
В

проекта

участват

двама

партньори:

Изпълнителна

агенция

„Морска

администрация”, която е водещ партньор и Румънската морска администрация (R.N.A.), а
основната цел на проект DANRiSS е да повиши нивото на координация между двете
публични институции.
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