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Проект“Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в 

реално време на операции при бедствия и аварии в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване 

(БМОРТС) (акроним БУЛМАС - Българска морска система за безопасност )”,финансиран от Оперативна 

програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни  фондове. 

Проект 

„Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и 

управление в реално време на операции при бедствия и аварии в Българския морски 

отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС) (акроним БУЛМАС - Българска 

морска система за безопасност)” 

 

Бюджет на проекта (100% БФП): 13 016 930,26 лв. 

Съфинансиране от ЕФРР (85%):  11 064 390,72 лв. 

Национално съфинансиране (15 %): 1 952 539,54 лв. 

Дата на подписване на административния договор: 13.03.2020 г. 

Период на изпълнение на проекта: 39 месеца 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна 

програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г. и със средства от 

националния бюджет. Той се осъществява по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и 

услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, 

подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” и за неговата реализация е 

подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

ДОПТТИ – 1/13.03.2020 г. 

Основна цел на проекта: Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система 

за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС.   

Изпълнител на проекта: в процес на определяне 

Очакван резултат: Разработена и внедрена Интегрирана информационна система за 

координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС.   

 

 

Дейности по проекта: 

 

Дейност 1: 
Бизнес анализ и изготвяне на системен проект на Интегрирана информационна 

система за координиране и управление в реално време на операции при 

бедствия и аварии в БМОРТС 

 

Дейност 2: 

 

Разработване на специализиран софтуер на Интегрирана информационна 

система в лабораторна и тестова среда, изготвяне на системна и потребителска 

документация 

 

Дейност 3: 
Доставка и монтаж на хардуерно оборудване 
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Дейност 4: 

 

Внедряване на специализирания софтуер на Интегрираната информационна 

система и обучение на потребителите за работа с нея 

 

Дейност 5: 
Въвеждане на Интегрираната информационна система в експлоатация 

 

Дейност 6: 
Информация и комуникация 

 

Дейност 7: 
Управление на проекта 

 

 


