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Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за 
намаляване на социалните и икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните 
бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо 
пространство. 
 
Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите 

Проектът „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона (IISSCZM)” 
се финансира в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ВВМУ„Н.Й.Вапцаров” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – 

Министерство на околната среда и водите. 
 

 
Проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата 

зона (Integrated informational system in support of coastal zone management - IISSCZM)“ е финансиран по 
програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, Приоритет BG02.01: ”Интегрирано 
управление на морските и вътрешните водни ресурси”, съфинансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014. 
 

Продължителност на проекта: 11 месеца  
Обща стойност на проекта: 1 147 655 Евро  
Бенефициент на проекта: Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Варна 
Партньор: Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр.Варна 
Асоцииран партньор: Областна администрация Варна 

 
Основната цел на проекта е да се подобри Интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) 

чрез изграждане на интегрирана информационна система, която ще събира и разпространява данни, идващи 
от различни статични и динамични системи. 

Предвидената за изпълнение дейност е интегриране на информацията за състоянието на морските 
води, като при това се развива уникален в европейски и регионален мащаб център за борба с нефтени 
разливи. В рамките на проекта се предвиждат за изпълнение следните основни дейности: 

1. Изграждане на проект на система за наблюдение на морските пространства, включваща и 
интегрираща всички налични до момента системи. Тази система ще се надгради с визуализация в 
реално време на процесите в морските пространства. 

2. Изграждане на център за превенция и прогнозиране на нефтени разливи, който е уникален за 
Черноморския регион и се предвижда да притежава богата функционалност. От съществено 
значение е възможността да се ползва комплекса, както в тренировъчен режим, така и в 
оперативен режим. 

3. Изграждане на лаборатория за диагностициране на състоянието на морската вода с акцент 
управление на баластните води и оценка на последствията от замърсяване с нефтопродукти. 

4. Изграждане на оперативен център за управление на силите, участващи в преодоляването на 
последствия от нефтени разливи с допълнителни терминали в Басейнова дирекция и Областна 
администрация. 

 Проектът е структуриран в четири работни пакета, покриващи различни аспекти от създаването и 
развитието на Интегрираната информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона. 
Резултатите от проекта ще обхванат цялата българска крайбрежна зона. 


