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Избран е изпълнител за 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” 
 

 
На 30.03.2022 г. в гр. Бургас Изпълнителна агенция „Морска администрация” организира 

работна среща с партньорите по проект „Внедряване на Интегрирано българско морско 
наблюдение (ИнБулМарС), базирано на обща среда за обмен на информация (CISE) за 
наблюдение на морската територия на ЕС - с акроним ИнБулМарС 2”, на която ще бъде 
представен избраният Изпълнител по проекта – „СТЕМО” ООД.  

В резултат от изпълнението на сключения договор ще бъде изграден Център за данни – 
платформа на национален CISE възел – България, ще бъде реализирана миграция на национален 
CISE възел – България върху новата платформа и ще бъдат извършени доставка, инсталация и 
персонализация на външен модул (графичен потребителски интерфейс). 

Основната цел на проект ИнБулМарС 2 е 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.  

Екипът на Изпълнителна агенция „Морска администрация” ще даде изявление за 
представите на медиите от 11.40 ч. на 30.03.2022 г. в Хотел „Бургас”, ул. „Хан Крум” №5, 
гр. Бургас. 

 
*** 
Проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС), 
базирано на обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската 
територия на ЕС - с акроним ИнБулМарС 2” стартира на 04.08.2020 г. и е с 
продължителност 30 месеца. Той се изпълнява по Програмата за морско дело и рибарство 
2014-2020 г., а бенефициент и водещ партньор по проекта е Изпълнителна агенция 
„Морска администрация“. 

Общият бюджет на проекта възлиза на 3 015 518.61 лв., от които 75% са предоставени 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, а 25% са 
национално съфинансиране.  

Партньори по проекта са: Български военноморски сили (ВМС), Изпълнителна агенция по 
рибарство и аквакултури (ИАРА), Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), Агенция 
„Митници“ (АМ), а Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) изпълнява ролята 
на наблюдател. 
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Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват: 

- 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 междусекторния 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. 

 


