
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство 
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и 
рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна 
агенция „Морска администрация“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 
 
Проект:  

„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS), 
базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment 
- CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС - с акроним ИнБулМарС 2“. 

 

Начало на проекта: 04.08.2020 г. 

 

Срок на изпълнение: 36 месеца от подписване на договор за финансиране. 

 

Финансиране: 

По програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.  

По приоритет 6 “Интегрирана морска политика” (ИМП), мярка 6.1- насърчаване на 
изпълнението на ИМП (в съответствие с Индикативната годишна работна програма за 
2019 г. за ПМДР). 

 

Бенефициент: 

 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА) 

 

Партньори: 

1. Български военноморски сили (ВМС) 

2. Изпълнителна агенция по Рибарство и аквакултури (ИАРА) 

3. Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) 

4. Агенция „Митници“ (АМ) 
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Наблюдател: 

 Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) 
 

Бюджетна проекта: 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) е 2 985 945,37 лв., от които 
2 239 459,03 лв. са от ЕФМДР и 746 486,34 лв. национално съфинансиране. 

Основна цел: 

Изграждане на национална инфраструктура и доставка, инсталация и персонализация на 
графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение, позволяващи 
трансграничен и транссекторен обмен на информация, в рамките на Република България и 
Европейския съюз, базирана на модела за данни на CISE. 

 

Очаквани резултати: 

 Информационно свързване на национално ниво, както и на ниво Европейски съюз 
на публичните органи в Република България, участващи в морското наблюдение, 
които представляват седемте потребителски общности, както са дефинирани в 
CISE; 

 
 Подобряване на междусекторения обмен и постигане на оперативна съвместимост 

между тях; 
 

 Възможност за надежден обмен на необходимата информация, свързана с морското 
наблюдение; 

 
 Изграждане на системно неутрална мрежа на национално ниво. 

 

Проектни дейности: 

 Дейност 1. Управление на проекта; 
 

 Дейност 2.Информация и комуникация; 
 

 Дейност 3. Изгражданена Център за данни – платформа на национален CISE възел - 
България; 
 

 Дейност 4.Миграция национален CISE възел – България върху новата платформа; 
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 Дейност 5. Доставка, инсталация и персонализация на външен модул (графичен 
потребителски интерфейс); 
 

 Дейност 6. Организиране на: откриваща среща; работни срещи; закриваща среща; 
 

 Дейност 7. Консултантски услуги. 
 


