
 

 

  

Заключителна среща

 

 В периода 17-18 декември

румънската морски администрации

проект „Разработване на обща база

общия българо-румънски участък

информационна система (RIS)” – 

 По време на заключителната

техническото и финансово изпълнение

10 януари, 2020 г.  

 Резултатите от изпълнението

проекта и подписано от ръководителите

извършване на съвместни проверки

Дунав; изготвен проект на специфични

румънски участък на р. Дунав; разработена

речния надзор; доставена и интегрирана

електронна база данни и оборудване

 Ръководителите на екипите

медиите и ще отговорят на въпросите

зала на хотел Ramada,  Булевард

(Hotel Ramada – meeting room “Ovidius”, Sat Vacanta 

 

************* 

Проект DANRiSS е с продължителност

трансгранично сътрудничество

Приоритетна ос V „Ефикасен регион

974,96 евро, от които 85% се

развитие. 

Основната цел на проект DANRiSS 

публични институции. 

Партньори в проекта са: Изпълнителна

водещ партньор и Румънската морска

 

    

среща и пресконференция по проект DANRiSS

декември, 2019 г. в гр. Констанца, Румъния, 

администрации ще проведат заключителна среща и пресконференция

обща база данни и правна рамка за корабни проверки

участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната

 DANRiSS. 

заключителната среща партньорите ще отчетат постигнатите

изпълнение на проект DANRiSS, който официално

изпълнението на проект DANRiSS включват: изготвено

ръководителите на двете администрации споразумение

проверки на корабите в общия българско-румънски

специфични правила за корабоплаването в общия

; разработена методика за оценка на риска при извършване

интегрирана система за корабни проверки - софтуерен

оборудване. 

екипите по проекта ще дадат изявления за представителите

въпросите им на 18 декември 2019 г., от 16.00 ч., в

Булевард Мамая - Ваканционно селище, 900001 Мамая

meeting room “Ovidius”, Sat Vacanta – Mamaia, Romania). 

продължителност 30 месеца и се изпълнява по Програмата

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България

Ефикасен регион” . Общият бюджет на проекта е в размер

85% се предоставят от Европейския фонд за

 DANRiSS е да повиши нивото на координация

Изпълнителна агенция „Морска администрация

Румънската морска администрация. 

   

DANRiSS 

 българската и 

конференция по 

проверки, извършвани в 

националната речна 

постигнатите резултати и 

официално приключва на 

изготвено в рамките на 

споразумение за 

румънски участък на р. 

в общия българо-

при извършване на 

софтуерен пакет за 

представителите на 

, в заседателната 

Мамая, Румъния 

по Програмата за 

България 2014-2020 г., 

 в размер на 1 441 

фонд за регионално 

координация между двете 

администрация”, която е 


