Уважаеми читатели,
Представяме Ви информационния бюлетин на Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав“.
В следващите страници ще можете да откриете информация за всичко
ново, по което работи екипът на ИАППД през последните месеци. В това
издание на „Реката“ ще ви разкажем:
 за акцентите в работата на ИАППД през отминалата 2021 г. и
плановете за 2022 г.
 за успешно приключилия проект FAIRway Danube
 за напредъка по проект „Модернизация и оптимизация на
дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в
общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез доставка на
оборудване"

Приятно четене!

От екипа на ИАППД

ИАППД ще работи за надграждане на проектите за модернизация на
работата си
Надграждане на проектите, по които
е работила до момента Изпълнителна
агенция „Проучване и поддържане на река
Дунав“ ще бъде сред приоритетите в
работата ни през настоящата 2022 година.
Не на последно място е и една от основните
задачи на Агенцията – поддържане на
корабоплавателния
път.
Това
заяви
изпълнителният директор на ИАППД инж.
Павлин Цонев.
„Дейността ни продължава да
преминава под знака на всеобщата криза от
пандемията. Това затруднява контактите на
всички, които работят по нашите
международни проекти. Все пак вече сме на
финалната права в изпълнението на
проектите, по които работим. През тази
година приключва един от най-важните ни
проекти, благодарение на който ще имаме инж. Павлин Цонев
доставка на ново, модерно драгажно
оборудване. В близките седмици трябва да бъде напълно завършен и да пристигне
в Русе и последният компонент от проекта – маневрения кораб. Така цялата
драгажна група от понтон, шалан, маневрен кораб и драга, вече ще е напълно
завършена“, коментира инж. Павлин Цонев. По думите му, най-голямото
затруднение остава липсата на кадри. „Това, което всички искат е да има достойно
заплащане на труда. В момента сме лишени от екип, който наистина може да
изпълнява задълженията си основно за проучвателната част – да правим анализи,
да сравняваме резултати и да бъдем активни в публикациите, които могат да се
правят в тази посока. Общо взето работим, но това би ни затруднило много в
близките години, защото нямаме млади кадри, особено в дирекцията за
поддържане на корабоплавателния път, където те са изключително необходими,
защото тази дейност е ежедневна през цялата година. Предстои ни важна задача през 2022 година трябва да сме готови с новите проектни предложения. Имаме
идеи, които трябва да се оформят, да се изберат финансовите инструменти, по
които да бъдат предложени, за да може когато бъдем поканени да сме напълно
готови. Тези предложения ще надградят досегашните ни проекти. Основното
техническо преоборудване вече е направено. Това, което трябва да продължим, е
да надградим системите, които в момента се поддържат и използват. Особено за

маркиране на корабоплавателния път. Нови системи за маркиране, нови
навигационни буйове, нови системи за контрол. Естествено, мислим и за ново
оборудване, което през последните четири години се оказа доста ефективно. Става
дума за драгиране. И то за дълбачка, която има автономност. Ако това бъде
одобрено за финансиране, ще бъде успешен завършек на един период за добро
техническо преоборудване“, допълни инж. Цонев.

Дълбачката „Янтра“

Плюс в работата на ИАППД през последните години е осигуряването на
финансиране, благодарение на Министерството на транспорта и съобщенията, за
драгиране на критичните участъци по реката. Този процес оказа добро влияние
върху поддържането на корабоплавателния път. Все пак трябва да се търси
дългосрочно решение на проблема с критичните участъци в реката. „Драгирането
не е панацея, но като практика показва, че има полза от него. Тъй като не сме в
състояние да драгираме големи обеми, които да позволяват да се обхване целия
участък на реката, имаме случаи когато корабоплаването е затруднено при пониски нива. Не случайно от 2007 година се опитваме да реализираме и инженерни
проекти, които да помогнат трайно в тази посока. Инженерните мерки ще дадат
възможност за по-добро укрепване на брега. Без тях драгирането не би имало
добър ефект, ако е самостоятелно.“, коментира инж. Цонев.

Нова техника подпомага работата на ИАППД след
успешно приключилия проект FAIRway Danube

В първия месец на 2022 година успешно приключи проект FAIRway Danube,
по който Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ работи
заедно с още 6 Дунавски речни администрации в продължение на 7 г. FAIRway
Danube беше първият инвестиционен проект, обхващащ целия Дунав и
финансиран от Механизма за свързване на Европа. Основната му цел беше
хармонизираното поддържане на плавателния път в страните Австрия, Словакия,
Унгария, Хърватия, България и Румъния. Изпълнението му допринесе за
подобряване на корабоплаването по реката чрез координирано закупуване на
модерно оборудване. Обединявайки усилията си, партньорите по проекта имаха
за цел да гарантират и свободния достъп до събраната информация за
потребителите.
В рамките на проекта
Изпълнителна
агенция
„Проучване и поддържане на
река Дунав“ достави катер за
хидрографски проучвания на
реката и маркиращият кораб
„Осъм“, който се грижи за
обозначаването на фарватера в
общия
българо-румънски
участък. Също така бяха
инсталирани
10
броя
автоматични
станции
за
измерване на водното ниво.
м/к „Осъм“
Събраната
информация
се
използва за изготвяне на прогноза за водните нива при станции Оряхово, Никопол,
Свищов, Русе и Силистра за следващите седем дни.
Но да започнем с началото на проекта. А то беше поставено през 2014
година, когато ИАППД получи предложение от колегите от речната
администрация Via donau, Австрия да се включи в проекта.
„Разбира се, че приехме предложението. Тогава се подготвяше новият
програмен период и с участието си в този проект ние видяхме възможност за едно
много адекватно, силно и качествено обновяване на флота на Агенцията. На
практика проекта ни осигури оперативен бюджет за извършване на ежедневните
ни дейности за маркиране, проучване, прогнозиране на водните нива.

В рамките на Дунавската стратегия беше
разработен Генерален план за подобряване и
рехабилитация на корабоплавателния път по
река Дунав и нейните притоци, а FAIRway
Danube бе първата крачка от изпълнението на
този Мастърплан“, разказва Божидар Янков,
директор на дирекция „Европейски програми,
проекти и връзки с обществеността“ в
Изпълнителна
агенция
„Проучване
и
поддържане на река Дунав“.
Той допълни, че проектът не само
допринесе за модернизация на ИАППД, но и за
обновяване на флота на Агенцията, който беше
морално остарял. Освен това, в рамките на
FAIRway Danube бяха изградени нови 10 Плаваща хидрометрична станция
автоматични станции, благодарение на които
се дава прогноза за водните нива в седемдневен хоризонт. Станциите измерват
водното ниво и температурата на водата. Информацията, която се получава от тях
служи за изготвянето на прогноза за водните нива в общия българо-румънски
участък на реката. Проследяването на данните вече се извършва в участъка от с.
Гомотарци, община Видин до с. Малък Преславец, област Силистра. Две от
станциите са монтирани на двата моста на р. Дунав при Русе-Гюргево и ВидинКалафат. Друга е плаваща и е монтирана върху буй, изработен от стабилизиран
полиетилен. Останалите станции са разположени в различни точки по българския
бряг.
„Всичко това има за цел както да улесни ежедневната ни дейност, така и да
бъде в полза на потребителите, за които предоставянето на точна и навременна
информация за навигационната обстановка, е изключително важно. Така
корабособствениците и логистичните компании могат да направят по-точно
своите планове при преминаване в българо-румънския участък на река Дунав“,
допълва г-н Янков.
С финала на FAIRway Danube не се слага край на работата по осигуряване
на безопасно корабоплаване по реката. Има какво още да се свърши. „Работата по
проекта беше изключително важна за нас като администрация и екип.
Затвърдихме доброто си сътрудничество с колегите от Горен и Среден Дунав.
Научихме се как да работим по-добре в мултикултурна среда. Всъщност, Fairway
Danube е един уникален проект и причините за това са няколко. Той стана
своеобразно продължение на усилията на дунавските речни администрации за
хармонизиране на тяхната дейност и по отношение на техническите параметри за
доставка на плавателни съдове, които са необходими за поддържане на
корабоплавателния път – за маркиране и за извършване на проучвателни

дейности. Освен това речните администрации успяха да се координират и да
успеят да проведат общи обществени поръчки, нещо което се прави за първи път
в Дунавския регион“.
Корабът „Осъм“, който беше доставен в рамките на проекта е на вода и
изпълнява ежедневно своята работа вече три години. Той беше построен в
корабостроителницата „МГТ Делфин“ във Варна. Кръстница на кораба стана
Галина Василева, ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт и
транспортна инфраструктура”.

Момент от церемонията по именуване на м/к „Осъм“ и кръстницата – г-жа Галина Василева

Построяването на „Осъм“ беше наложително, тъй като корабът „Вит“,
който извършваше тази дейност е построен преди повече от 40 години. И въпреки
добрата поддръжка, която има през годините, вече е морално и физически остарял.
Въпреки това „Вит“ все ще е на вода и изпълнява задълженията си. „Един нов
маркиращ съд беше крайно необходим за нас, защото сме свидетели през
последните години както на високите изисквания от корабособствениците, което
е нормално, така и на промени в климата и водния режим на реката. Идеята беше
двата кораба да работят заедно, и когато се налага промяна на навигационната
обстановка единия кораб да тръгне надолу по течението, другия в
противоположната посока. И така в рамките на 2-3 дни да се промени пътя така,
че той да бъде безопасен“, обяснява Божидар Янков.

Хидрографен катер Рс 2070

„Осъм“ е оборудван и за извършване на хидрографски измервания, чрез
които основно се събира информация за промените, настъпващи в критичните
участъци. По този начин се подпомага процесът на оптимизиране траекторията на
корабоплавателния път в даден участък, а от там - и осигуряване на по-добрите
условия за транспортиране на стоки и пътници по реката.
Надграждане на проекта ще има, като разговорите са все още в начален
етап.
Факт е, че благодарение на проектите, по които работи Изпълнителна
агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ през последните години, тя
успява да покрие на 100 % изискванията към нея.

