
    

 
 

„Оказване на консултантски услуги за преглед и финализиране на предпроектно 

проучване за проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-

румънски участък на р. Дунав“ (FAST Danube) 

 

Проект FASТ Danube е наследник на проект „Техническа помощ за подобряване на 

условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав и 

съпътстващите го проучвания“, финансиран по ИСПА мярка 2005/RO/16/P/PA/002.  

Основната цел на проекта е да се определят техническите решения, които да се изпълнят, 

с цел подобряване на корабоплавателните условия по р. Дунав в смесения българо-румънски 

участък и да се осигури безопасно провеждане на транспортна дейност по течението на реката 

през цялата година, в съответствие с препоръките на Дунавската комисия в Будапеща.  

 

Проектни партньори при реализацията на проекта са речните администрации на Румъния 

и България – АФДЖ-Галац и ИА ППД-Русе.  

Водещ партньор при реализацията на проекта е АФДЖ – Румъния. Участието на 

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ има предимно спомагателен и 

консултативен характер. 

По-сериозно участие от страна на ИАППД се предвижда при провеждане на процедурите 

по ОВОС и провеждане на консултациите и обществените обсъждания със засегнатата 

общественост, и подготвяне на тръжната документация за реализация на предвидените 

инженерно-технически мерки.    

 

Продължителността на проекта е 50 месеца - от 01.11.2014 до 31.12.2018. 

Общият бюджет на проекта е 5 252 000 евро.  Бюджетът на ИАППД е 30 000 евро. 

Финансиране по проекта: Проектът е одобрен за финансиране по втората покана в 

направление Транспорт на Механизма за свързаност на Европа.  

 

   Основните цели на проекта са: 

o Подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък от р. Дунав (от 

845.5 ркм до 375 ркм); 

o Разработване на интегриран подход за увеличаване на корабоплаването, като се 

намалява неочакваното негативно влияние върху речната система и екология; 

o Насърчаване на използването на вътрешно водния транспорт и увеличаване на дела 

му спрямо дяловете на останалите видове транспорт. 

 

Проектът предвижда изпълнение на 4 дейности: 

o Изготвяне на предпроектно проучване, целящо да определи моментното състояние 

на общия българо-румънски участък от р. Дунав и допълнителни проучвания; 

o Изготвяне на Оценка на въздействието върху околната среда; 

o Подготовка на процедурата за обществена поръчка за изготвяне на работните 

проекти и изпълнение на строителните дейности; 

o Управление на проекта и комуникация 

 

Дейност 1 – Предпроектно проучване 

Тази дейност се състои от комплекс от предварителни проучвания за определяне на 

текущото състояние на общия българо-румънски участък от р. Дунав и разработване на 

предпроектното проучване. Включва идентифициране на бъдещи дейности, определяне на 



    

времеви график за изпълнение на проекта, оценка на разходите и определяне на методиката 

на изпълнението, в тясна връзка със законодателните изисквания в областта на околната 

среда на национално и европейско ниво. 

Поддейност 1.1. Тръжна процедура 

В края на 2014 г. АФДЖ – Галац обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, 

който да извърши актуализация на проучванията, извършени в рамките на проекта по 

програма ИСПА Румъния в периода 2007-2011 г., за подобряване на условията за 

корабоплаване в общия българо-румънски участък. Въз основа на горните проучвания ще се 

набележат конкретни критични участъци и ще се предложат инженерни мерки за 

преодоляването им, подготовката за изпълнението на които ще стартира след 2018 г.  

Поддейност 1.2. Хидравлични инженерни проучвания 

Тук се включва извършване на топографски, хидроложки, хидрографни и седиментни 

проучвания, както и изработването на математически модел за тестване на предложените 

инженерни решения.  

Поддейност 1.3. Разработване, оценка и избор на алтернативни сценарии 

         Целта на тази под дейност е да се разработят поне по два алтернативни сценария, които 

да се тестват с помощта на математическите модели, разработени в под дейност 1.2, да се 

изготви икономическа оценка на различните сценарии и да се избере най-подходящия 

сценарий за подобряване на корабоплаването, защита на околната среда и икономическо 

развитие.   

Поддейност 1.4. Анализ Разходи-ползи (АРП) 

Предвижда се изготвянето на АРП, който да позволи на компетентните органи от 

Румъния и България да изберат измежду предложените алтернативни сценарии за премахване 

на критичните участъци в общия българо-румънски сектор на р. Дунав. Анализът разходи-

ползи ще се базира на информацията, изготвена по под дейности 1.2 и 1.3. 

Поддейност 1.5. Прединвестиционно проучване 

Основна цел на тази поддейност е да се изработят предварителни проекти за 

различните дейности, които ще се изпълняват, за да се премахнат критичните участъци в 

общия българо-румънски участък на реката.  

Предварителните проекти включват: 

а) описание на техническите решения, които ще се изпълняват и техния обем; 

б) резюме на мотивите за избраното решение, за отделните местоположения и 

дейности,  както и проблемите, свързани с оценката на въздействието върху околната среда, 

оценката за съвместимост и цялостното положение в сектора, базирани на характеристиките и 

целите на избраното решение; 

в) предпроектното проучване на избраното решение съответства с резултатите от 

проведените проучвания, възможните исторически, архитектурни и археологически пречки в 

засегнатата зона; 

г) наличието на зони, които да се използват за изпълнението на избраните решения, 

оценка на разходите и анализ на ползите за обществото 

д) график на изпълнение на дейностите, отчитащ най-дългия срок за изпълнение  на 

различните дейности, който включва планиране, одобрение, тръжни процедури и сключване 

на договори, договори за строителство и извършването на пилотни дейности  

е) планове за действие и безопасност 

ж) изчисляване на общите разходи за избраното решение 

Поддейност 1.6. Надзор на проучвателните дейности и дейности по математическо 

моделиране 

Целта на тази под дейност е да следва изпълнението на проучванията и 

математическото моделиране за предоставяне на качествена информация, която ще бъде 

използвана при разработването на предпроектното проучване. 



    

   

Дейност 2. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 

 Тази дейност предвижда да се извърши оценка на въздействието върху околната среда 

за предложените дейности, като се включат проучвания за определяне обхвата на въздействие 

върху местата от Натура 2000, съгласно националните и европейското законодателства, с 

оглед намаляване (ограничаване) на въздействието върху околната среда, и да се предложат 

компенсаторни механизми, ако е необходимо. 

 Поддейност 2.1. ОВОС 

Цел на тази дейност е изготвянето на ОВОС на избрания сценарий. ОВОС се изготвя в 

съответствие с националното и европейското законодателство. Процедурата по ОВОС 

включва начална оценителна фаза, която може да се проведе успоредно с предпроектните 

проучвания по дейност 1, като част от предпроектното проучване за актуализиране на 

условията на околната среда. Докладът за ОВОС ще бъде предоставен за публично обсъждане. 

Поддейност 2.2. Процедура по одобряване на ОВОС 

Процедурата цели да се получи положително становище от компетентните органи по 

доклада за ОВОС за предложените технически решения и влиянието им върху околната среда 

 

Дейност 3. Подготовка на тръжната процедура за планиране и строителство 

Дейността покрива подготовката на технически спецификации за провеждането на 

тръжна процедура за изготвяне на работните проекти и изпълнение на строителните дейности, 

предвидени в прединвестиционното проучване 

 

Дейност 4. Дейности по управление на проекта и комуникация 

Поддейност 4.1. Управление на проекта - Тази поддейност включва всички задължения 

и отговорности за ефективно координиране и управление на проекта. АФДЖ Галац, в 

качеството си на координатор на проекта е отговорна за управлението на проекта.  

Борд на съветниците, съставен от всички свързани организации е създаден за проекта и 

ще действа като орган за консултиране при разглеждане на техническите решения, преди 

тяхното предоставяне за одобряване от Комитета по наблюдение.  

Комитетът по наблюдение е създаден като основна структура, която взема решения по 

проекта. Комитетът по наблюдение е съставен от представители на компетентните 

министерства и представители на пристанищни и речни администрации от Румъния и 

България.  

Дейността му покрива управлението на проекта, подготовката на доклади по напредъка, 

включително финален доклад, обмяна на информация и координация на дейностите, както и 

окончателна оценка на резултатите/доставките по дейности.  

Поддейност 4.2. Информация и комуникация - Включват се всички дейности свързани с 

комуникацията и разпространението на информация по проекта. 

 

Очаквани резултати:  

• Разработени по два алтернативни сценария за всеки критичен участък 

• Математическо моделиране на предложените алтернативни сценарии 

• Анализ разходи-ползи на избраните сценарий и предложените дейности 

• Изготвено окончателно предпроектно проучване 

• Извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 

• Внасяне на окончателния доклад по ОВОС пред компетентните органи 

• Получаване на положително становище за доклада по ОВОС 

• Изготвени технически спецификации за избор на изпълнител на дейностите по 

изработване на работните проекти и извършване на строителните дейности и 

публикуването им в Официалния вестник на ЕС 

 


