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 Оперативна 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 Европейки транспортен коридор VII чрез
засилване на сътрудничеството между администрациите 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 при 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)
Дейностите, свързани с управлението на проекта,
се
изпълняват
нормално,
включително
подготовката и изпращането на докладите за
напредъка както на партньорско ниво, така и на
ниво проект. Това важи и за организирането на
редовните срещи и семинари. Вътрешния портал
на
партньорите
и
сайта
на
проекта
(http://www.newada.eu)
се
поддържат
и
актуализират с всички изготвени материали. Освен
това,
NEWADA
беше
представен
в
информационния
бюлетин
на
Дунавската
стратегия, изготвен от звеното за контакт на
INTERACT във Виена през януари и разпространен
до близо 200 адресата: Европейската комисия,
Европейския парламент, всички програми за териториално сътрудничество в дунавските региони,
Комитета на регионите, Групата на високо равнище за макро-регионите EU27 и много други
заинтересовани лица. Благодарение на нашия партньор от България (ИАППД) след 9-та DISC
конференция в различни български вестници бяха публикувани много статии както за самото
мероприятие, така и за проекта NEWADA.

Засилване на сътрудничеството при хидрографските и хидроложките дейности (РП 3)
Една от целите по проекта е засилване на
сътрудничеството по отношение на хидрографията и
хидрологията и постигане на по-голямо въздействие
на тези дейности. Ще бъдат изготвени стратегически
планове за всяка страна, с които да се хармонизират
мерките и дейностите в тази област. Поради
различията в националните процедури ще бъдат
предприети и общи проучвателни дейности.
Докладите
за
настоящото
състояние
на
хидрографските и хидроложките дейности вече са
предоставени от всеки партньор. Те, заедно с
обобщението на резултатите от тях, което е
изготвено от лидера на работния пакет, могат да
бъдат изтеглени от сайта на проекта. От една страна
в тях се предоставя информация за основните хидроложки дейности в организациите от всички
държави, които са партньори по проекта, като са описани системите за мониторинг, хидроложките
условия, необичайни течения и наводнения. От друга страна, по отношение на хидрографската част са
представени данни за проучвателните дейности, оборудването, с което се извършват измерванията,
периодите на извършването им, обработването на данните и управлението на процесите в съответните
организации, отговорни за поддържането на плавателния път. През следващия месец ще бъде изготвен
общ Доклад за общото разбиране за проучвателните дейности, въз основа на информацията,
предоставена от партньорите. Всеки партньор по проекта ще представи доклад, наречен Национален
стратегически план за насърчаване на трансграничните дейности.

Подобряване на достъпа до инфраструктурата на плавателния път (РП 4)
В рамките на сътрудничеството между партньорите
ще бъдат разработени национални планове за
действие, проучвания за осъществимост, двустранни
проекти и насоки за изпълнение на мерки за
подобряване на дейностите за поддържане на
плавателния път и речния инженеринг, както и по
отношение на хидрографските и хидроложките
дейности. Всичко това ще бъде изпълнено в
съответствие с Рамковата директива за водите.
Партньорите разработиха Доклади за настоящото
състояние на дейностите, свързани с поддържането
на плавателния път, които описват характеристиката
на речните участъци, за които отговарят от гледна
точка
на
хидроложките,
морфоложките
и
навигационните условия, оборудването, което се използва, финансовите ресурси за поддържането на
плавателния път, вътрешните и външните процеси на работа. Тук също беше направено обобщение на
резултатите от докладите за настоящото състояние и може да бъде изтеглено от сайта на проекта.
Основна задача, която остава да бъде изпълнена в рамките на този работен пакет е изготвянето на
Национален стратегически план (НСП). Въз основа на постигнато общо съгласие бяха направени някои
промени в макета за Националния стратегически план за дейностите, свързани с поддържането на
плавателния път, като същевременно бяха представени и проектите на НСП.

Подобряване на достъпността до ICT мрежи и услуги (РП 5)
Основната цел на проекта тук е хармонизиране
изпълнението на ICT мрежи и услуги (напр. ЕНК) и
разработване на стратегически документи за дунавския
регион, като ръководства и насоки. Ще бъдат определени
данните за съответните организации, отговорни за
поддържането на плавателния път и техните интерфейси,
които след това ще бъдат публикувани на уеб портал, като
всяка страна ще бъде отговорна за информацията от
страната, от която е. На ключови места по река Дунав ще
бъдат разположени точки за достъп, чрез които ще може
да се влиза само в интернет портала.
За всяка страна бяха разработени доклади за настоящото
състояние на ЕНК и партньорите постигнаха споразумение
относно стандарта, по който да се изработват, тяхното обновяване и качеството им. Беше решено всички
придунавски държави да изработват ЕНК в съответствие със стандарт Inland ECDIS 2.1. Планира се
изготвянето на „Концепцията за хартиени навигационни карти” да бъде финализирано през пролетта на
2011. Изготвянето на спецификациите за NEWADA Danube FIS Portal също започна; по време на
проведените срещи бяха дискутирани редица технически въпроси. Предвидено е FIS портала да бъде
реализиран до края на лятото. По отношение на WLAN точките за достъп повечето партньори разполагат
с необходимите системите от началото на 2011 г., но може да възникнат някои малки закъснения поради
технически проблеми. Задачата, която трябва да бъде изпълнена след финализирането на тестовете, е
да се обобщи опита и предложенията на отделните партньори в документ, наречен „Насоки за бъдещо
изпълнение на системи за информация и комуникация по р. Дунав”.

Привличане на съответните заинтересовани лица и насърчаване на сътрудничеството (РП 6)

Както по-рано ви информирахме, в рамките на проекта беше
формирана група на директорите на администрациите,
отговорни за поддържането на плавателния път, наречена
„Борд на директорите” (БД). Основа за дискусиите между
участващите директори относно общите бъдещи цели на
администрациите бяха разработените доклади за настоящото
състояние, които
включват обща
информация за
организациите и техния законов статут, дейностите, които
изпълняват и поставените цели, както и за ресурсите, с които
разполагат. Въз основа на констатациите от тези доклади ще
бъдат изготвени препоръки за всяка една администрация, като
се цели оптимизиране на общите условия на изпълнението на
дейността й. По време на последната среща на БД беше решено до края на 2011г. всеки партньор да
изготви проект на „Национален стратегически план за оптимизиране на организацията” В рамките на 9
и 10 март в Русе и Гюргево беше проведен третия семинар на PR-те по проекта, по време на който беше
представен общият макет за докладите за комуникационните стратегии на организациите, отговорни за
поддържането на плавателния път. Освен това, с оглед засилване на сътрудничеството между
партньорите в рамките на програмата за обмен на експерти няколко специалиста от партньорските
организации имаха възможността да посетят други организации, като предстоят да бъдат проведени и
други такива срещи.

