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Стълб. 4: Справедлива България 

 

 

Компонент 1: „Бизнес среда“ 

 

 

Проект: Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в 

сферата на сигурността и противодействието на корупцията и подпомагане 

на екологичния преход 

 

I.Бенефициенти: 

Бенефициент: Министерство на вътрешните работи. 

 

Водещи структури и партньори по дейности:  

 

 Дейност 1: Водеща структура: Дирекция „Комуникационни и информационни 

системи“, МВР. 

o Партньори: МВР (ГДНП, ГДГП, ГДБОП и др.), други държавни и 

общински структури. 

 

 Дейност 2: Водеща структура: Главна дирекция „Национална полиция“, МВР. 

 Партньори: СДВР и ОДМВР, ДКИС. 

 

II.Допустими дейности: 

1. Изграждане на Национална интелигентна система за сигурност (НИСС): 
 

1.1. Надграждане на ИАСС и интеграция с действащи информационни 

системи: създаване на централизирана хомогенна система за видеонаблюдение, 

използваща аналитичен интелигентен софтуер, обединяващ и обменящ данни от 

различни източници на информация: съществуващи и бъдещи общински и областни 

информационни системи, Национална система 112, Агенция „Пътна инфраструктура“, 

Географски информационни системи и Граничен контрол на МВР, Интелигентни 

транспортни системи за безопасност на пътното движение и контрол на трафика, 

системи за мониторинг и др., информационни системи на Метрополитен - София, 

други държавни институции, БДЖ, частни структури със значим статут (банки, болници, 

стадиони и пр.); 
 

1.2. Надграждане на ГИС платформата на МВР за осигуряване на 

високотехнологични способности на национално ниво за превенция и устойчиво 

управление в сферата на обществената безопасност и анализ на информация от 

критична инфраструктура, свързана с превенция на населението на територията 

на Р България: ще се реализира чрез: 

o Надграждане на ГИС платформата със специализирани ГИС функционалности и 

аналитична компонента, включително и маршрутизация и визуализация върху 

географска среда на обекти; 
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o Получаване чрез WEB интерфейс на данни от Единната информационна точка 

(ЕИТ) на МТИТС за осигуряване за целите на превенция и управление при кризи 

на актуални данни за физическата инфраструктура в страната, както и модул за 

администриране на ИТ инфраструктурата на МВР като такава; 

o Получаване на данни от НС112, анализ на постъпилата информация (инциденти, 

събития и сигнали), обобщавайки я с информацията от всички възможни 

източници, с цел извършване на задълбочени пространствени и времеви анализи, 

повишавайки превантивната дейност чрез визуализация на аналитични модели на 

въздействие и използването им от структурите на МВР по компетентност, в това 

число и реагиращите звена съгласно ЗЗБ и ЗНСЕЕН112; 

o Изграждане на подсистема за получаване в реално време на  видео информация 

от ИАСС, геопозициониране на обекти, обработени мета данни от видео анализ, 

сравняване на обекти, визуализация върху картова подложка, достъп до видео 

поток от камери /където е технически възможно/, създаване на модели за работа 

на оперативните структури и предоставяне на информацията на реагиращите 

единици основанa на обработената информация; 

o Надграждане на ГИС Управление при кризи с междуведомствен портал за 

въвеждане и поддържане на данни за плановете за управление на критична 

инфраструктура и плановете за бедствия и аварии,  осигуряване на достъп на 

всички общини и оператори на критична инфраструктура, както и изграждане 

на подсистема за  получаване и анализ на данни от Българската академия на 

науките за обектите от културно историческото наследство на България; 

o Получаване и анализ данни за нивата на водните обекти в България от 

хидрометрични станции.  Получаване и анализ на данни от Държавна Агенция за 

Метрологичен и Технически Надзор, сеизмологични центрове, визуализиране и 

анализ на картите на геоложкия риск, карти на заплахата и риска от наводнения 

изготвяни от МОСВ.Получаване и анализ на данни в реално време за качеството 

на атмосферния въздух от стационарни и мобилни сензори /където са налични/; 

o Актуализация и надграждане на геопортала на Център за Аерокосмическо 

наблюдение с възможности за съхранение, обработка и анализ на големи обеми 

изображения – сателитни снимки, заснемане от БЛС и др. източници вкл. 

използване на специализираните услуги и информационни пакети на 

европейската програма Коперник. Анализ и проектиране на разширена база 

данни, работни процеси, потребителски интерфейс. Подобряване на механизма 

за обмен и анализ на информация постъпваща от ЕС и други източници; 

o Получаване на данни чрез потребителски интерфейс на данни от Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър. Като и получаване на данни (на месец и на 

тримесечие) от Гражданска регистрация и административно обслужване; 

o Получаване на данни в реално време от Министерство на здравеопазването (РЗИ), 

във връзка с епидемии и пандемии по хора и животни, както и информация за 

обектите от обществено значение; 

o Изграждане на 3D карти на населени места (30 общински центрове), 

включващи височините на сградите; 

o Обучения. 
 

2. Надграждане на системата за превенция и противодействие на корупцията сред 

служителите на МВР и повишаване на прозрачността при обслужване на 

гражданите:  

Основен фокус - малките и отдалечени населени места, по отношение превенция на 

престъпни посегателства и спазване на законоустановения ред. 
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Подобряване на сътрудничеството с органите на местната власт и гражданското 

общество за по-добър обществен ред и сигурност. 
 

2.1. Надграждане на Интегрираната система за мобилно видеонаблюдение в 

патрулни автомобили: доставка на нови автомобили и оборудването им със система за 

видеонаблюдение за превенция и противодействие на антикорупционни практики; 

изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение върху дейността на 

полицейските служители и др. 
 

2.2. Подобряване обслужването на гражданите в пост-кризисната ситуация: 
 

Основен акцент е поставен върху повишаване качеството на обслужване на 

граждани в малките и отдалечени населени места, както и уязвимите социални 

групи. Услугата е предвидена за лица, които не разполагат с достъп до интернет, или 

които поради опасения от злоупотреби в интернет пространството не използват 

предоставяните чрез интернет електронни административни услуги на МВР. 

Предвидено е услугите да бъдат достъпни в структурите на МВР на територията на 

страната.  

Предвижда се модернизиране на оборудването в приемните  за граждани и доставка на 

180 електронни терминали за структури на МВР в страната. 

 

III. Бюджет: 

1.Общ бюджет: 
 

Общ бюджет, в лв. Общ бюджет в € Общ бюджет в лв. 

без ДДС/ 

финансиране от 

МВУ 

Стойност ДДС в 

лв.* 

96 160 970.43  49 166 323.47 80 206 551.91  15 954 418.52 

 

 

*ДДС е недопустим разход по Механизма за възстановяване и устойчивост, като ще бъде 

финансиран за сметка на националния бюджет. 

 

 

2. Бюджет по дейности: 

 
Дейност Общ бюджет, в 

лв. без ДДС 

Стойност на ДДС, в 

лв. 

Дейност 1. Изграждане на Национална 

интелигентна система за сигурност (НИСС) 

40 437 693.33  8 087 538.67  

Дейност 2. Надграждане на системата за 

превенция и противодействие на корупцията 

сред служителите на МВР и повишаване на 

прозрачността при обслужване на гражданите 

 

39 768 858.58  7 866 879.85 

 

    

IV. Времеви график за изпълнение: 2022-2024 г. 


