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ФОНД „ВЪНШНИ ГРАНИЦИ“
2010-2013

ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

Развитие на система ТЕТРА
• Продължаване на процеса на модернизация на
комуникационните системи на МВР с оглед подобряване
и разширяване на обмена на глас, образи и данни,
осигуряване на сигурността и надеждността на МПД на
МВР и оперативна съвместимост с подобни мрежи в
зоната на ЕС
• Многогодишен проект 2010-2013
• Общ бюджет – 5 464 254 лв.
• Обхват - изграждане на базови станции по границите с
Турция, Сърбия и Македония.

Развитие и поддръжка на Н.ШИС

• По-нататъшно развитие и поддръжка на националните
ШИС компоненти и създаване на условия за пълно
изпълнение на техническите изискания на ШИС II
• Многогодишен проект 2010-2013
• Общ бюджет – 13 195 888 лв.
• Обхват – доставка, инсталация, интеграция и тестване
на технически и програмни средства.
Следгаранционна поддръжка на Н.ШИС, обучение

Сигурност и надеждност
• Прилагане на нови технологии, методи и техники за
повишаване на нивото на сигурност на използваните
технологии за контрол и наблюдение на външните граници
при използване на общи ИТ ресурси от информационните
системи, осигуряващи обмен на данни с ЕС
• Общ бюджет – 949 096 лв.
• Осигуряване на Интернет свързаност по външни граници за
обмяна на информация в реално време и осигуряване на
достъп до обществени мрежи извън МВР
• Общ бюджет – 1 067 740 лв.
• Разработване на нови модули и учебни материали,
подходящи за внедряване в АИС Дистанционно обучение обучение на крайни потребители на Н.ШИС, обучение за
ползване на специализирано оборудване и др.
• Общ бюджет – 29 755 лв.

Фонд Външни граници
ГОДИШНА
ПРОГРАМА
2010

ГОДИШНА
ПРОГРАМА
2011

ГОДИШНА
ПРОГРАМА
2012

ГОДИШНА
ПРОГРАМА
2013

Продължаване на процеса на
модернизация на
комуникационните системи на
МВР с оглед подобряване и
разширяване на обмена на глас,
образи и данни, осигуряване на
сигурността и надеждността на
МПД на МВР и оперативна
съвместимост с подобни мрежи в
зоната на ЕС

ДЕЙНОСТ 6
961 800 лева

ДЕЙНОСТ 5
1 529 748 лева

ДЕЙНОСТ 6
1 377 000 лева

ДЕЙНОСТ 6
1 595 706 лева

Осигуряване на Интернет
свързаност по външни граници за
обмяна на информация в реално
време и осигуряване на достъп до
обществени мрежи извън МВР

ДЕЙНОСТ 7
730 558 лева

ДЕЙНОСТ 6
337 182 лева

По-нататъшно развитие и
поддръжка на националните ШИС
компоненти и създаване на
условия за пълно изпълнение на
техническите изискания на ШИС II

ДЕЙНОСТ 13
4 542 438 лева

ДЕЙНОСТ 13
2 707 506 лева

ДЕЙНОСТ 9
3 859 459 лева

ДЕЙНОСТ 13
2 086 485 лева

Прилагане на нови технологии,
методи и техники за повишаване
на нивото на сигурност на
използваните технологии за
контрол и наблюдение на
външните граници при използване
на общи ИТ ресурси от
информационните системи,
осигуряващи обмен на данни с ЕС

ДЕЙНОСТ 14
522 969 лева

ДЕЙНОСТ 14
263 460 лева

ДЕЙНОСТ 10
162 666 лева

Разработване на нови модули и
учебни материали, подходящи за
внедряване в АИС Дистанционно
обучение - обучение на крайни
потребители на Н.ШИС, обучение
за ползване на специализирано
оборудване и др.

ДЕЙНОСТ 16
29 755 лева

4 873 896 лева

5 399 125 лева

ПРОЕКТ

ОБЩО
20 706 732 лева

6 787 520 лева

3 682 191 лева

ФОНД „ВЪТРЕШНА
СИГУРНОСТ“ 2014-2020

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ

ФОНД ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
Годишна програма 2015
ИНСТРУМЕНТ ГРАНИЦИ И ВИЗИ
• Осигуряване на непрекъснатото функциониране на Н.ШИС
чрез следгаранционна поддръжка - 5 000 000 евро.
• Осигуряване на следгаранционна поддръжка на изградени
ТЕТРА системи на външните граници - 1 600 000 евро.

ИНСТРУМЕНТ ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
• 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 от ЕС – 40 000 евро.

ФОНД ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
Годишна програма 2016
ИНСТРУМЕНТ ГРАНИЦИ И ВИЗИ
• Разширяване на АИС “Граничен контрол” с
функционалности за обработка, съхранение и сравнение на
цифрови фотоснимки на лица, преминаващи през ГКПП на
Република България - 2 000 000 евро.
• Гарантиране сигурността и надеждността на МПД на МВР и
оперативна съвместимост с аналогични мрежи в ЕС
–
120 000 евро.
• Подобряване условията за функциониране на Н.ШИС в ГККЦ
и РККЦ - 4 000 000 евро.

ФОНД ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
Годишна програма 2016
ИНСТРУМЕНТ ГРАНИЦИ И ВИЗИ
• Разширяване на обхвата и капацитета на интегрираната
радио комуникационна система на МВР по TETRA стандарт
за подобряване на взаимодействието и обмена на
информация в зоните за отговорност на Гранична полиция,
национална полиция и други реагиращи структури в МВР 1 000 000 евро.

• Изграждане и функциониране на системи за
видеонаблюдение на ГКПП на Република България,
осигуряващи охрана на прилежащия периметър и контрол
на преминаващите през ГКПП пътни превозни средства 2 400 000 евро.

ФОНД ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
Годишна програма 2016
ИНСТРУМЕНТ ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

• Развитие и следгаранционно обслужване на
информационните и комуникационни системи за обмен на
информация между българските правоохранителни органи,
други национални институции, ЕВРОПОЛ, др. институции на
ЕС, трети страни и международни организации /в
приложимите случаи - 6 500 000 евро.
• Изграждане на комплексна информационна система за
събиране и обработка на данни на установените критични
инфраструктури и обектите им - 400 000 евро.
/съвмество с ГДПБЗН /

ФОНД ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
Годишна програма 2016
ИНСТРУМЕНТ ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

• Развитие и модернизация на Националния оперативен
център (НОЦ) и областните оперативни центрове чрез
изграждане за реакция при спешни повиквания,
включително разширяване на радио покритието на ТЕТРА
системата за осигуряване на комуникационна среда за
взаимодействие на структурите в района на обекти от ЕКИ и
на населението - 3 195 000 евро. /съвмество с ГДПБЗН /
• Развитие на учебен център Монтана с цел осигуряване на
по-добро обучение на компетентните органи в областта на
защитата на Европейската критична инфраструктура и ХБРЯ
- 700 000 евро. /съвмество с ГДПБЗН /

ФОНД ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
Обща стойност на договорите, които ДКИС предвижда да
изпълнява по фонда
ИНСТРУМЕНТ

ГОДИШНА
ПРОГРАМА
2015

ГОДИШНА ПРОГРАМА
2016

2017-2020

ГРАНИЦИ И ВИЗИ

6 600 000

9 520 000

270 000

ПОЛИЦЕЙСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

40 000

10 795 000 **

1 500 000

6 640 000

20 315 000

1 770 000

ОБЩО *

* Сумите са в евро
** Включени са съвместни проекти с ГДПБЗН

Благодаря за вниманието!
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