ДИРЕКЦИЯ
“Комуникационни и
информационни
системи”

ДИРЕКЦИЯ “КИС”
•

Проекти от ГП 2015, финансирани със средства по Фонд
„Вътрешна сигурност”.

•

Проекти от ГП 2016, финансирани със средства по Фонд
„Вътрешна сигурност”.

•

Поддейности на проект „Спешни мерки за подобряване на
възможностите на интегрираното наблюдение, комуникационните
и информационни системи по външните граници на Република
България”, финансиран със средства по Фонд „Вътрешна
сигурност” .

Проекти от ГП 2015, финансирани със
средства по Фонд „Вътрешна сигурност”.
•

Осигуряване на следгаранционна поддръжка на ШИС и на
изградена ТЕТРА система на външните граници
Следгаранционна поддръжка на ТЕТРА
– Срок на изпълнение – 62 месеца (31.12.2020 г.)
– Бюджет – 1 600 000 евро
– Текущо състояние - Разработени и подадени в ДОП-МВР
технически спецификации
Следгаранционна поддръжка на ШИС
– Срок на изпълнение – 62 месеца (31.12.2020 г.)
– Бюджет – 5 000 000 евро
– Текущо състояние – Обявена ОП

•

Обмен и обучение на служители по тематики, свързани със
сигурността на информацията, информационните системи
и мрежите за пренос за технологична съвместимост на
полицейските системи със структури на ЕС
– Срок на изпълнение – 24 месеца (13.10.2017 г.)
– Бюджет – 40 000 евро
– Текущо състояние – Предстои обявяване на ОП

Проекти от ГП 2016, финансирани със
средства по Фонд „Вътрешна сигурност”.
•

Изграждане на системи за видеонаблюдение на ГКПП на
Република България, осигуряващи охрана на прилежащия
периметър и контрол на преминаващите през ГКПП пътни
превозни средства
– Срок на изпълнение – 24 месеца (31.12.2018 г.)
– Бюджет – 2 400 000 евро
– Текущо състояние – Разработват се технически спецификации

•

Изграждане на нова Национална полицейска система,
развитие и поддръжка на автоматизирани информационни
системи на МВР
– Срок на изпълнение – 48 месеца (13.10.2020 г.)
– Бюджет – 6 500 000 евро
– Текущо състояние – Разработват се технически спецификации

Проекти от ГП 2016, финансирани със
средства по Фонд „Вътрешна сигурност”.
•

Обновяване на софтуера на ТЕТРА система на МВР за
взаимодействие по външните граници
– Срок на изпълнение – 24 месеца (13.10.2018 г.)
– Бюджет – 2 240 000 евро
– Текущо състояние – Разработени и подадени в ДОП-МВР
технически спецификации

Поддейности на проект
„Спешни мерки за подобряване на възможностите на интегрираното
наблюдение, комуникационните и информационни системи по
външните граници на Република България” .

•

Незабавно повишаване на капацитета на АИС "Граничен
контрол" и Н.ШИС
– Срок на изпълнение – (30.09.2017 г.)
– Бюджет – 8 000 000 евро
– Текущо състояние – Разработват се технически спецификации

•

Развитие на ТЕТРА комуникационна система по външните
граници
– Срок на изпълнение – (30.09.2017 г.)
– Бюджет – 18 300 000 евро
– Текущо състояние – Разработени и подадени в ДОП-МВР
технически спецификации

ПРИОРИТЕТ ТЕТРА
услуга

Обновяване на софтуера на ТЕТРА системата на
МВР за взаимодействие по външните граници на
ЕС

ФВС

услуга

Модернизация и разширяване на
радиопокритието и капацитета на ТЕТРА
системата за осигуряване на комуникационна
среда за взаимодействие на структурите на
ГДПБЗН

ФВС

3

доставка

Развитие на възможностите на ТЕТРА
комуникационна система на МВР по външните
граници

Спешни
мерки

4

доставка

5

услуга

1

2

Доставка на ТЕТРА терминали

Осигуряване на следгаранционна поддръжка на
изградени ТЕТРА системи по външните граници

Спешни
мерки
ФВС

ПРИОРИТЕТ ШИС и АИС ГК
1

доставка

Осигуряване на лицензи за софтуерни продукти;
ОП 1: Доставка на лицензи на продукти Oracle за
съществуващите информационни системи в МВР
ОП 2: Доставка на лицензи за обновяване на Система за
Управление на Бази Данни (СУБД) IBM Informix
ОП 3: Доставка на лицензи на продукти VMware за
съществуващите информационни системи в МВР

2

доставка

Доставка на оборудване за подобряване на инфраструктурата и
сигурността в центровете за данни

Спешни
мерки

3

доставка

Доставка на оборудване за развитие и подобряване на
технологичната среда (хардуерна и софтуерна инфраструктура)

Спешни
мерки

4

Спешни
мерки

Изграждане, развитие и поддръжка на автоматизирани информационни системи на
българската полиция
доставка

Доставка и инсталация на хардуерна и софтуерна
инфраструктура за полицейските системи

ФВС

доставка

Доставка, инсталиране и интегриране на технически и
програмни средства за защита при осигуряване на обмен на
информация между българските правоохранителни органи,
Европол и др. институции на ЕС.

ФВС

услуга

Надграждане на Географски информационни системи

ФВС

услуга

Следгаранционна поддръжка на АИС "Управление на
документните потоци"

ФВС

услуга

Интегриране на АИС УДП в ЦАИС ДО

ФВС

услуга

Ремонт на криптиращи устройства за АИС "Европол БГ"

ФВС

услуга

Следгаранционна поддръжка и надграждане на АИС
"Разследване в МВР"

ФВС

ПРИОРИТЕТ Видеонаблюдение

1

услуга

Изграждане на системи за видеонаблюдение на
ГКПП на Република България, осигуряващи охрана
на прилежащия периметър и контрол на
преминаващите през ГКПП пътни превозни средства

ФВС

ДИРЕКЦИЯ “КИС”

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

