ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ПРОЕКТ NEWADA
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
NEWADA (Network of Danube Waterway Administrations - Мрежа на администрациите на
плавателния път на р. Дунав) е транснационален проект, финансиран по Програма за
транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа”. Екипът по проекта се състои от 12
партньора, представящи 8 придунавски държави, а именно: Австрия, Словакия, Унгария,
Хърватия, Сърбия, Румъния, България и Украйна. Консорциумът се координира от Via donau –
Austrian Waterway Company като Водещ партньор.
Проектът цели повишаване ефективността на река Дунав като Европейски транспортен
коридор VII чрез засилване на сътрудничеството между администрациите, отговорни за
поддържането на плавателния път за насърчаване на корабоплаването по вътрешните водни
пътища като един икономически ефективен и благоприятен за околната среда начин на
транспорт.
Дейностите по проекта са разделени в 6 работни пакета:
РП 1 – Управление на проекта
РП 2 – Разпространение на информация
РП 3 – Засилване на сътрудничеството в хидрографските и хидроложките
дейности
РП 4 – Подобряване на достъпа до инфраструктурата на плавателния път
РП 5 – Подобряване на достъпността до ICT мрежи и услуги
РП 6 – Привличане на съответните заинтересовани лица и насърчаване на
сътрудничеството

СТАТУС НА ПРОЕКТА
Управление на проекта (РП 1) и разпространение на информация (РП 2)
От провеждането на началната среща по NEWADA до настоящия момент дейностите, свързани
с управлението на проекта, бяха регулярно изпълнявани. Те обхващаха най-вече изготвянето и
изпращането на докладите за постигнатия напредък както на партньорско, така и на проектно
ниво, а също така и организирането на периодични срещи и семинари. Вътрешният портал за
партньорите и сайтът на NEWADA (http://www.newada.eu) бяха редовно поддържани и
актуализирани, представяйки актуална информация за напредъка по проекта. В допълнение на
това, в сайта беше създадена нова секция (резултати), където могат да бъдат намерени всички
изготвени материали. На 10-11 юни 2010 г. NEWADA беше представен на участниците в
Европейската конференцията за корабоплаване по вътрешните водни пътища, в Бая, Унгария.
Също така, беше заснет кратък клип за проекта по поръчка на DG REGIO. Следващата
конференция DISC (DISC`10) ще бъде проведена на 3 и 4 ноември в гр. Русе, България. Тази
година фокусът в нейния дневен ред ще бъде поставен върху постиженията на проекта

NEWADA, заедно с националните доклади и резултатите на дейностите, свързани с
изпълнението на РИС в други държави.
Засилване на сътрудничеството в хидрографските и хидроложките дейности (РП 3)
За подобряването на резултатите от хидрографските и хидроложките дейности, ще бъде
засилено сътрудничеството в тази област. Ще бъдат разработени национални стратегически
планове, които ще целят хармонизиране на планираните мерки. С оглед на различията в
националните процедури, ще бъдат предприети общи проучвателни дейности. Докладите за
настоящото състояние за хидрографията и хидрологията вече са предоставени от всички
партньори. Докладите, заедно с обобщението на резултатите от тях, направено от лидера на
работния пакет, могат да бъдат намерени на сайта на проекта. Основната задача за 2010 г. е
разработването на стратегически планове за извършването на тези дейности за всяка страна.
На 3 август 2010 г. беше проведена тристранна среща между SVP, Plovput и Via donau в Белград,
за да бъдат дискутирани стъпките при разработването на общи стандарти за проучванията,
както и на националите стратегически планове.

Подобряване на достъпа до инфраструктурата на плавателния път (РП 4)

В сътрудничество с други придунавски държави ще бъдат подготвени национални планове за
действие, идейни проучвания, двустранни проекти и насоки за изпълнение на дейностите за
подобряване поддържането на плавателния път и речния инженеринг, както и за
хидрографските и хидроложките работи. Всички дейности ще бъдат изпълнени в съответствие с
Рамковата директива за водите.
Партньорите по проекта разработиха докладите за настоящото състояние за дейностите за
поддържане на плавателния път, които бяха обобщени от лидера на работния пакет.
Основната задача за 2010 г. тук е подготовката на национални стратегически планове.

Подобряване на достъпността до ICT мрежи и услуги (РП 5)
Основната цел е да се хармонизират дейностите, свързани с ICT мрежи и услуги (напр. ЕНК) и
да се подготвят стратегически документи за дунавския регион, такива като насоки и указания.
Ще бъдат определени данни относно плавателния път, които след това ще се публикуват на
интернет портал, при което всяка държава ще бъде отговорна за предоставяне на
информацията за участъка, за който отговаря. На възлови места по р. Дунав ще бъдат
изпълнени точки за достъп, от които ще може да се достигне само до интернет портала.
Изготвиха се и докладите за ЕНК за всяка страна. Партньорите по проекта постигнаха
споразумение относно стандартите за разработване на ЕНК, тяхното качество и периодите на
обновяването им. Беше взето решение, че всички придунавски страни ще изработват ЕНК по
стандарт Inland ECDIS 2.1. Процесът на изготвяне на спецификации за ФИС портала (NEWADA

Danube FIS Portal) също стартира. Концепцията за FIS портала беше представена и обсъдена по
време на срещата на експертната група за известия до корабоплавателите, проведена на 9 юни
2010 г. в Будапеща. На 1 юни, също в Будапеща, беше организирана среща за WLAN, където
беше обсъден напредъка при инсталирането и методологията за извършване на общите
тестове.
Привличане на съответните заинтересовани лица и насърчаване на сътрудничеството (РП 6)
Както вече бяхте информирани, беше създадена платформа за от всички ръководители на
администрациите за поддържане на плавателния път, наречена „Борд на директорите” (BoD).
Тяхната трета среща беше проведена на 22 юни в Братислава. Основната тема на срещата беше
представянето на общото разбиране за бъдещите цели на организациите, разработено на
основата на докладите за настоящото състояние на администрациите, отговорни за
поддържането на плавателния път. Този документ ще бъде финализиран в края на 2010 г.,
след което през 2011 г. ще бъдат изготвени национални стратегически планове за
оптимизиране на водните администрации. Първата среща на PR-те , т.нар. семинар на PR-те,
беше проведен на 14-ти юни 2010 г. във Виена. Групата дискутира събраната до момента
информация в областта на връзките с обществеността и очакванията занапред. На срещата
присъства и представител на проекта Platina, който предостави информация за мнението на
обществеността за корабоплаването по вътрешните водни пътища. Следващата среща на тази
група е планирана за есента. В рамките на проекта се предвижда експерти от страна на всеки
партньор да имат възможността да посетят другите партньорски организации. Първата среща
от програмата за обмен на експерти беше проведена на 2 юни в Будапеща, по време на която
Vituki, ACN, Via donau и SVP обсъждаха хидроложките дейности.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
На 3 и 4 ноември 2010 г. в Русе ще бъде организирана информационна конференция, на която
освен други въпроси, ще бъдат представени и дейностите и постиженията по NEWADA.
Организационният екип на DISC’10 (Danube Information Services Conference – Конференция за
информационните услуги за р. Дунав) се надява участие в това мероприятие да вземат
възможно най-много представители както от публичния, така и от частния сектор.

