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Проект“Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за 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)”,финансиран от Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  

фондове. 

 

Проект  „Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за 

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)” 

 

 

Информация за проекта: 

 

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-

2020 г.,финансирана от Европейския съюз чрезЕвропейския фонд за регионално развитие и 

съссредства 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”. 

Основната цел на проекта е извършване на подготовка за разработване и внедряване на модернизирана 

инфраструктура, която ще допринесе за подобряване на безопасността и сигурността на морския 

транспорт. 

 

Бюджет на проекта (100% БФП): 1 052 630, 31 лв. 

Съфинансиране от ЕФРР (85%):  894 735, 76 лв. 

Национално съфинансиране (15 %): 157 894, 55 лв. 

Начало на проекта: 01.07.2019 г. 

Край на проекта: 30.09.2020 г. 

Бенефициент: Изпълнителна агенция „Морска администрация” 

Изпълнител: „Инфракеър“ АД 

Стойност на договора с изпълнител:  864 000 лв. без ДДС 
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Проект“Извършване на предпроектно проучване

интегрирана информационна система за координиране

Постигнати резултати

ДЕЙНОСТ 1 „Анализ и оценка на съществуващото

За целите на дейността е изготвен анализ

администрация“ – Варна, Дирекция

координационен център към Главна дирекция

всички необхванати от текущата система

бъдещата интегрирана информационна система

� Организационната структура
 

 

Министерство на транспорта, 
информационните технологии и 

съобщенията

Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“

Главна Дирекция „Аварийно-

спасителна дейност“ 

Отдел 

„МСКЦ“

(Варна)

Отдел 

„Спасителни 
средства- Черно 

море“ 

(Варна/Бургас)

Отдел „Аварийно - спасителна 

дейност – р. Дунав“ 

(Русе)

Структура на ГД „Аварийно – спасителна

дейност“ 
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проучване и изготвяне на пакет документи за проект „Разработване

координиране и управление в реално време на операции

 

 

Постигнати резултати от изпълнението на проекта: 

 

на съществуващото положение” 

анализ и оценка на съществуващото положение

Дирекция „Морска администрация“ – Бургас и 

Главна дирекция „Аварийно – спасителна дейност“, 

система ресурси, служби и администрации, които трябва

информационна система за да гарантират нейната пълна функционалност

структура в ИАМА, свързана с операциите при бедствия

 

Отдел 

„Проекти“

(София)   

Съгласно Устройствения правилник на

директор на Главна дирекция „Аварийно

дейност“ ръководи координирането

планирането и осъществяването на конкретните

по: 

1. Търсене и спасяване в Българския
отговорен район за търсене 
вътрешните водни пътища на Република

2. Оказване на помощ на търпящи
и самолети в Българския 

район за търсене и спасяване
водни пътища на Република България

на акваториите на пристанищата

3. Борба с нефтени разливи
морски води, териториалното
вътрешните водни пътища
България, с изключение на

пристанищата. 

спасителна 

 

------------------------------------------------------ 

Разработване и внедряване на 

операции при бедствия и аварии в 

положениевДирекция „Морска 

Бургас и Морски спасителен 

дейност“, гр. Варна, както ина 

които трябва да присъстват в 

функционалност. 

бедствия и аварии 

правилник на ИАМА, Главният 

„Аварийно-спасителна 

координирането, управлението, 

на конкретните операции 

в Българския морски 

търсене и спасяване и във 

на Република България; 

търпящи бедствие кораби 

Българския морски отговорен 

спасяване и във вътрешните 

Република България, с изключение 

пристанищата; 

разливи във вътрешните 
териториалното море и 

пътища на Република 

изключение на акваториите на 
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Проект“Извършване на предпроектно проучване

интегрирана информационна система за координиране

� Операции при бедствия и аварии
В изпълнение на дейността еизвършен

БМОРТС и функционалния модел на

мрежовата, комуникационната и техническата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавни институции, отговорни за 

организирането, координирането, 

управлението и изпълнението на 

дейностите по операции при бедствия и 

аварии в БМОРТС са: 

 

• Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията; 

• Министерство на вътрешните 
работи; 

• Министерство на отбраната. 

 

Схема на комуникация при възникване на

инцидент 

червени стрелки – взаимовръзка на ИАМА с

външни институции и организации 

сини стрелки – взаимовръзка между отделните

звена на ИАМА 
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проучване и изготвяне на пакет документи за проект „Разработване

координиране и управление в реално време на операции

 

Граници на БМОРТС 

аварии в БМОРТС 

извършен преглед, описание и анализ на: организационната

модел на информационните системи, използвани в момента

техническата инфраструктура и приложимата нормативна

 

Достоверен

ли е

сигналът

Да 

Изпълнителен 

директор  

ИАМА 

на 

ИАМА с 

отделните 

 

------------------------------------------------------ 

Разработване и внедряване на 

операции при бедствия и аварии в 

организационната структура в 

използвани в момента в БМОРТС, 

нормативна уредба 

 

Достоверен 

ли е 

сигналът? 

Прекратяване 

Не 

CleanSeaNet 
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Проект“Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект „Разработване и внедряване на 

интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в 

 

           

 

 

 

 

 

Взаимодействие и координация на ИАМА с национални и международни организации и служби (в т.ч. 

държавни, частни и доброволчески), участващи в дейностите по ТиС в БМОРТС 

 

Основни съставни структури на тези институции,  участващи в операциите при бедствия и аварии са 

както следва: 

  

• Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА); 

• Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД "ГВА"); 

• Военноморски сили (ВМС); 

• Военновъздушни сили (ВВС); 

• Главна дирекция “Гранична полиция” (ГДГП); 

• Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГД "ПБЗН"); 

• Главна дирекция „Национална система за спешни телефонни повиквания по единния европейски 

номер 112” (ЕЕН 112); 

• Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП). 
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Проект“Извършване на предпроектно проучване

интегрирана информационна система за координиране

Към настоящия момент поради липса

ИАМА и изброените ведомства и организации

спасителни операции при бедствия и 

сътрудничество помежду им. 

 

 

� Извършен е преглед, детайлно
свързана с операциите при бедствия

Координацията и управлението на операциите
координационен център на Република

дирекция „Аварийно – спасителна дейност

Сградата е собственост на ДП „Пристанищна

 

 

 

� Анализ на спасителните единици
Анализираните технически средства и

търсене и спасяване при бедствия и аварии

за ограничаване на разливи и замърсявания
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проучване и изготвяне на пакет документи за проект „Разработване

координиране и управление в реално време на операции

липса на писмено регламентирани съгласувателни

и организации, съвместните оперативни действия

бедствия и аварии са изключително затруднени и реалн

детайлно описание и анализ на организационната
при бедствия и аварии 

операциите по ТиС се осъществяват от Морския

Република България. Той е структуриран, като отдел

спасителна дейност“ и е разположен в сградата на Брегови

Пристанищна инфраструктура“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местоположение на МСКЦ 

 

единици за операциите при бедствия и аварии 

средства и ресурси за обезпечаване дейностите по време

и аварии включват плавателни средства, спасителни

замърсявания. 

 

------------------------------------------------------ 

Разработване и внедряване на 

операции при бедствия и аварии в 

съгласувателни действия между 

действия по време на 

реално няма ефективно 

организационната структура ИАМА, 

от Морския спасителен и 

отдел в състава на Главна 

Брегови център – Варна. 

 

 

по време на операции за 

спасителни пособия, средства 



 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект“Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за 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)”,финансиран от Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  

фондове. 

 

Тип PARKER 1400 - 

Спасителни катери „Вяра“/ „Надежда“ 

L (m) 15,83 

B (m) 3,60 

T (m) 0,65 

D (t) 19,0 

P (к.с.) 2x610 

V (kn) 35+ 

Г-р 5,5кВт монофазен 200в/50Хц 
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Тип PARKER 900 - 

Спасителни катери „Спасител“ 

1/2/3/4/5/6 

L (m) 8,70 

B (m) 3,16 

T (m) 0,50 

D (t) 5,8 

P (к.с.) 2x250 

V (kn) 35+ 

 Катери, собственост на ИАМА 

 

 

 
Разположение на катерите, собственост на ИАМА 
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Проект“Извършване на предпроектно проучване

интегрирана информационна система за координиране

 

� Информационни ресурси за обезпечаване

С помощта на направения преглед и анализ

необходими ресурси, които се включват

Предвид идентифицираните фактори, са

• радиолокационна информация - 

• сателитна локационна информация

• порт комюнити информация; 

• метеорологична информация – в

седмица и 10 дни за: температура

• хидрологична информация - в реално

седмица и 10 дни за: температура

• актуални данни от скрининг на дъното

• радио-комуникационни ресурси;

• сателитна комуникация; 

• достъп до интернет; 

• достъп до публичната телефонна

дейностите по търсене и спасяване

 

Изброените ресурси съпътстват всички

роля. 
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проучване и изготвяне на пакет документи за проект „Разработване

координиране и управление в реално време на операции

обезпечаване на операциите при бедствия и аварии

преглед и анализ на операциите при бедствия и аварии

включват в една операция и биха обезпечили успешното

са дефинирани следните необходими информационни

 географски координати в реално време; 

информация; 

в реално време, прогнози за 6/12/24/48/72 часа

температура на въздуха, посока и скорост на вятър, въздушни

в реално време, прогнози за 6/12/24/48/72 часа

температура на водата, височина на вълнението, морски

на дъното на водния басейн; 

ресурси; 

телефонна мрежа и аварийните линии на институциите

спасяване при бедствия и аварии.  

всички етапи от организацията на операциите, изпълнявайки

 

------------------------------------------------------ 

Разработване и внедряване на 

операции при бедствия и аварии в 

аварии 

аварии са отчетени всички 

успешното ѝ провеждане. 

информационни ресурси: 

часа, прогноза за една 

въздушни течения; 

часа, прогноза за една 

морски течения; 

институциите, участващи в 

те, изпълнявайки различна 
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Проект“Извършване на предпроектно проучване

интегрирана информационна система за координиране

� Препоръки в резултат от извършения
комуникационни системи 

С цел постигане на максимално добри

задачите, свързани с търсенето и спасяването

средства, както и опазването на морската

внедряването на интегрирана информационна
операции при бедствия и аварии в
възможности: 

� поддържане на постоянна готовност

� надеждно наблюдение на подводната

района на бедствието; 

� своевременно откриване на бедствието

� своевременно и диференцирано

опасните обекти в БМОРТС при

бедствия и аварии; 

� неутрализиране на риска и пречките

аварии в БМОРТС; 

� поддържане високо ниво на подготовка
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проучване и изготвяне на пакет документи за проект „Разработване

координиране и управление в реално време на операции

 

от извършения анализ по отношение на информационните

добри резултати, високо качество и ефективност на

и спасяването на човешки живот, плавателни и

морската среда от замърсявания, е необходимо

информационна система за координиране 
аварии в БМОРТС, която да притежава следните функционалности

готовност за изпълнение на задачите; 

подводната, надводната и въздушната обстановка

бедствието и/ или аварията в БМОРТС; 

диференцирано разпространение на информацията за бедстващите

БМОРТС при координиране, управление и изпълнение

пречките пред успешното провеждане на операциите

а подготовка на персонала, участващи в операциите

 

------------------------------------------------------ 

Разработване и внедряване на 

операции при бедствия и аварии в 

 

на информационните и 

ефективност на  изпълнението на 

плавателни и въздухоплавателни 

необходимо разработването и 

координиране и управление на 

следните функционалности и 

обстановка в акваторията и 

за бедстващите и/или 

изпълнение на операциите при 

операциите при бедствия и 

операциите по ТиС и борба 
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транспортна инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  

фондове. 

със замърсяванията в БМОРТС. 

 

Чрез разработването и  внедряването на  интегрирана информационна система за нуждите на ИАМА (и 

в частност МСКЦ) ще се улесни и ускори достъпът до различни категории информация, необходима за 

анализ, планиране и управление на действията на институциите, ангажирани с аварийно-спасителна 

дейност на море при различни аварийни ситуации, борба с нефтени разливи и други видове 

замърсявания, оказване на помощ на бедстващи съдове или бедстващи хора. 

Това от своя страна ще  създаде възможност за оптимизиране на аварийно-спасителните дейности чрез: 

1) Обмен на данни в реално време; 

2) Съществено намаляване на времето за реакция при получаване на сигнал за бедствие (районите за 

търсене се определят в рамките на 5 минути при всички нива на трудност, докато при ръчно 

изчисляване това отнема от 30 минути до 1 час, а понякога и повече, в зависимост от сложността на 

ситуацията); 

3) Минимализиране на въздействието на човешкия фактор и намаляване на вероятността за допускане 

на грешки; 

4) Увеличаване на възможностите за комуникация между Морският спасително-координационен 

център (МСКЦ) и спасителните кораби и катери и по-големи възможности за контрол върху 

извършването на операцията на море, включително и за получаване на аудио-видео информация в 

двете посоки; 

5) Осигуряване на по-ефективно управление на всички данни и документи, свързани с търсене и 

спасяване; 

6) Повишаване на оперативната съвместимост между различните институции при планиране и 

координиране операциите по търсене и спасяване; 

7) Автоматизиране процесите при определяне последователността на действията при планиране на 

операции по търсене и спасяване при бедствия и аварии по море; 

8) Повишаване на аналитичните възможности на експертите, участващи в координирането и 

управлението на операциите при бедствия и аварии и др. 

 

ДЕЙНОСТ 2 „Изготвяне на концепция за разработване и внедряване на интегрирана 

информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и 

аварии в БМОРТС” 

При изпълнението на Дейност 1 от проектае установено, че към момента не съществува информационна 

система, която да се използва при управление и координиране на операциите при бедствия и аварии в 

БМОРТС. Този факт обосновава обективно необходимостта от търсене на решения, които да дадат 

възможност на ИАМА да получи модерна и напълно функционална ИИС, отговаряща на съвременните 

стандарти в европейски и световен мащаб.  
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Проект“Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за 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)”,финансиран от Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  

фондове. 

В тази връзка като резултат от изпълнението на Дейност 2 е изготвена концепция за разработване и 

внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на 

операции при бедствия и аварии в БМОРТС, като са проучени съществуващи ИС и е извършена оценка 

на предлаганите функции спрямо нуждите на БМОРТС. 

ИИС има за цел да улесни и ускори достъпа до различни категории информация, необходима за анализ, 

планиране, координиране и управление на действията на институциите, ангажирани с аварийно-

спасителна дейност на море, борба със замърсявания/ликвидиране на нефтени разливи и указване на 

помощ на бедстващи съдове и бедстващи хора.За изпълнението на тази цел, Интегрираната 

информационна система трябва да автоматизира дейностите на МСКЦ, свързани с операциите при 

бедствия и аварии в БМОРТС.  

 

� ИИС трябва да предоставя следните възможности:  

• Обмен на данни в реално време; 

• Съществено намаляване на времето за реакция при получаване на сигнал за бедствие и/или 

авария; 

• Оптимизиране на времето за събиране на информация за дадено събитие и ситуация;   

• Минимализиране на въздействието на човешкия фактор и намаляване на вероятността от 

допускане на грешки; 

• Осигуряване на единна комуникационна система на дежурните оператори и координаторите 

за изпълнение на рутинната им дейност и за провеждане на операции при бедствия и аварии; 

• По-добра комуникация и контрол между МСКЦ, спасителните единици и други плавателни 

средства; 

• Осигуряване на по-ефективно управлениена всички данни и документи, свързани с 

дейностите по операции при бедствия и аварии; 

• Повишаване на оперативната съвместимост между различните институции при планиране и 

координиране на операциите по търсене и спасяване при бедствия и аварии; 

• Автоматизиране на действията при планирането на операциите при бедствия и аварии; 

• Надеждно наблюдение на надводната, подводната и крайбрежната обстановка в района на 

провежданите операции, както и честотния спектър на използваните радиокомуникационни 

средства; 

• Автоматично изчисляване на района на ТиС при бедствия и аварии; 

• Автоматично локализиране на района при регистриране на нефтен разлив или замърсяване; 

• Повишаване на отчетните и аналитични възможности на операторите и координаторите в 

МСКЦ при етапите на провеждане на операциите при бедствия и аварии; 



 

 

------------------------------------------------------

Проект“Извършване на предпроектно проучване

интегрирана информационна система за координиране

• Осигуряване на модерна интерактивна
комуникационна система, работни

система и др.); 

• Рационално управление на ресурсите
аварии; 

• Поддържане високо ниво на подготовка
чрез обучения (симулации и тренировки

• Системно събиране на данни
данни, която ще позволява изготвянето

операциите при бедствия и аварии

• Увеличаване на броя на
управлението и изпълнението

БМОРТС. 

Логически

� Потребители на интегрирана информационна

• Оператори на работни станция

- Дежурен оператор; 

- Координатор на операция при

- Началник отдел МСКЦ. 

• Капитани и екипаж на спасителни
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проучване и изготвяне на пакет документи за проект „Разработване

координиране и управление в реално време на операции

интерактивна информационна среда (видеостен

система работни станции с интерактивни възможности

на ресурсите, обезпечаващи дейностите по операции

на подготовка на участниците в операциите при
симулации и тренировки); 

данни за инциденти, аварии и щети и създаване и

позволява изготвянето на конкретни статистики и анализи

и аварии в БМОРТС; 

на висококвалифицирани специалисти 

изпълнението на операциите по търсене и спасяване и

 

Логически връзки на модулите на ИИС 

интегрирана информационна система ще бъдат: 

станция в МСКЦ (Основна група): 

операция при бедствия и аварии; 

спасителни единици (Оперативна група): 

 

------------------------------------------------------ 

Разработване и внедряване на 

операции при бедствия и аварии в 

видеостенa, интерактивна 

възможности, интегрирана GIS 

операции при бедствия и 

операциите при бедствия и аварии 

създаване и поддържане на база 

анализи за подобряване на 

специалисти по координирането, 

спасяване и борба с разливите в 
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Проект“Извършване на предпроектно проучване

интегрирана информационна система за координиране

- Координатор на място. 

• Дистанционни потребители

- Изпълнителен директор на

- Директори на дирекции на

бедствия и аварии в БМОРТС

 - Потребители на изнесени

дейностите по операции при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Мрежова архитектура на интегрирана

● Достъп на потребителите до

● Резервиране на мрежовата

Графичен изглед на концептуална  архитектура (Common architecture) на ИИС
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проучване и изготвяне на пакет документи за проект „Разработване

координиране и управление в реално време на операции

потребители (Спомагателна група): 

директор на ИАМА; 

дирекции на ИАМА, имащи отношение към дейностите

БМОРТС; 

изнесени терминали на други институции, имащи

операции при бедствия и аварии в БМОРТС. 

интегрирана информационна система трябва да

потребителите до необходимите приложения и ресурси; 

мрежовата комуникация между елементите на ИИС; 

Графичен изглед на концептуална  архитектура (Common architecture) на ИИС

 

------------------------------------------------------ 

Разработване и внедряване на 

операции при бедствия и аварии в 

дейностите по операции при 

имащи отношение към 

трябва да осигурява: 

Графичен изглед на концептуална  архитектура (Common architecture) на ИИС 



 

 

------------------------------------------------------

Проект“Извършване на предпроектно проучване

интегрирана информационна система за координиране

● Максимална отказоустойчивост

● Сигурността на ИИС; 

● Управление на мрежата. 
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проучване и изготвяне на пакет документи за проект „Разработване

координиране и управление в реално време на операции

отказоустойчивост на ИИС; 

 

 

------------------------------------------------------ 

Разработване и внедряване на 

операции при бедствия и аварии в 
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Проект“Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за 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)”,финансиран от Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  

фондове. 

 

След извършените анализи в Дейност 1 и Дейност 2 по проекта, са изготвени три варианта  за 

разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в 

реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС. 

 

Вариантите, които са сравнени чрез метода на Мултикритериалния анализ показват, че Вариант 1 

съответства в най-висока степен на потребностите и изискванията на ИАМА и има оптимално 

съотношение на параметрите цена/качество. 

Като основен извод се налага необходимостта ИИС да се въведе в експлоатация с максималния набор 

функции (функционалност), която може да предложи разработенатаконцепция, с цел бързо преодоляване 

на текущата ситуация и даване на възможност на ИАМА и в частност на МСКЦ да преминат на ново ниво 

на дигитални компетенции при управлението и координирането на операциите при бедствия и аварии. 

 

ДЕЙНОСТ 3 „Изготвяне на бюджет и график за изпълнение на проект „Разработване и внедряване 
на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на 

операции при бедствия и аварии в БМОРТС”, както и на формуляр за кандидатстване за 

финансиране на инвестиционен проект по ОПТТИ 2014 - 2020 г.”  

На базата на извършения в рамките на Дейност 1 анализ и оценка на съществуващото положение и 

изготвената концепция за разработване и внедряване на интегрирана информационна система за 

координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС по Дейност 2, 

е изготвен бюджет, проектен график за изпълнение и попълнен формуляр за кандидатстване за 

финансиране по приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана 

инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ 

на оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020 г. (ОПТТИ) за проект: 

„Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление 

в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС”. 

ДЕЙНОСТ 4 „Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на 

изпълнител на проект „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за 

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

В резултат от одобрението на Дейност 3еподготвен пакет документи за възлагане на обществена 

поръчкас предмет: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за 

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

Изготвените документи включват документация (указания за участие, приложения, проект на договор и 

техническа спецификация) за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на проект 

„Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в 

реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС”, съгласно Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), необходими за 
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Проект“Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за 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)”,финансиран от Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  

фондове. 

стартиране на процедура по ЗОП за разработване и внедряване на интегрираната информационна 

система.  

Техническата спецификация по Дейност 4 е изготвена в съответствиес изискванията на чл. 58а от Закона 

за електронно управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите 

и електронните административни услуги. 

В следствие на изпълнените дейности по проекта е изготвено проектно предложение „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, за което на 13.03.2020 г. е 

подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.  

 


