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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007–2013 г.



ОСНОВНА цел
НА прОектА
е хармонизиране на ин фор  мационните 
услуги за поддържане на управ ле ние то 
на трафика и транспорта по вътреш
ните водни пътища в изпълнение на 
Директива 2005/44/ЕС.

България, като страна членка на Евро
пейс кия съюз, има задължение да изгра
ди речна информационна система (RIS), 
която представлява част от трансев
ропейската мрежа, в съот вет с т вие с 
технически насоки за план и ране, въвеж
дане и оперативно използване на речни
те информационни услуги с цел оси гу ря
ване на ефективно и безопасно корабо
плаване по вътрешните водни пътища.

СпецифичНи цели
НА прОек тА
• Изграждане на телекомуникационната 
инфраструктура на речната информа
ционна система в българс ката част на 
река Дунав  БУЛРИС, която да осъщест
вява пълен и непрекъснат пре нос на 
всички данни по протежението на целия 
бъл гарски участък без липса на покри
тие с обща точка сгра дата на БУЛРИС в 
Русе;

• Създаване на условия за оси гуряване 
на взаимодействие с информационните 
сис теми, обслужващи останалите ви
дове транспорт;

• Изграждане на съвременна модерна 
сграда за Център на речноинфор ма цион
ните услуги в България.

Обща стойност на проекта:
37 427 697,90 лв.

Финансиране
от Европейски фонд

за регионално развитие:
26 608 561,43 лв.

Национално съфинансиране:
4 695 628,49 лв.

БУЛРИС е мащабен и комплексен проект включващ:
проектиране и строителни дейности, доставка на хардуер 
и софтуер за обслужване на комуникационни, радиорелейни, 
радиотелефонни, радарни  системи и система за наблюде
ние и визиализация на корабния трафик. 
Реализирането на проекта „Създаване на речна информа
ционна система в българската част на р. Дунав  БУЛРИС” 
е обособено в  две фази:
ПъРва фаза  (2007 – 2013 год.)   Създаване на речна инфор
мационна система.
втоРа фаза (2012 – 2015 год.) Създаване на речна информа
ционна система в българската част на р. Дунав  БУЛРИС  
разширение на обхвата на системата и услугите, което 
включва: изграждане на Реч ноинформационен център Русе, 
разширение на обхвата на системата и услугите, внед ря
ване на система за мониторинг и заснемане на със тоя
нието на речното дъно.



СЪВреМеННи 
теХНОлОГичНи 
реШеНиЯ
Използването на информа
ционни тех  нологии в уп рав
лението на логистич ни те и 
транспортните процеси е 
основен елемент от съвре
менните транспортни ве
ри ги.

Речните информационни сис
теми са навигационни сис
теми, обс лужващи корабите 
и администрациите, отго
ворни за управление на тра
фика, поддържане на плава
телния път, сигурността 
на корабоплаването, опазва
нето на околната среда и др. 
традиционната досегашна 
комуникация между кораби
те и различните брегови 
служби, обслужващи корабо
плаването, се е осъществя
вала чрез радиовръзка, те
лефония, зрително наблюде
ние и други остарели техно
логии.

Речната информационна сис  тема е среда, 
в която мо же да бъде осъществявана 
съ в ременна електронна навигация, коя
то вече е практика в морския (вод ния) 
транспорт. Системите за наб людение 
на трафика, които се интегрират в 
БУЛРИС предоставят в реално време ин
формация както на бреговите служби, 
така и необходимите данни за безопасно 
извършване на плаването на самите ко
раби включващи аИС данни, радарна кар
тина и видео наблюдение с опция за 
термокартина.

• актуални данни за фарватера (водния 
път)  вътрешни електронни навига
ционни карти, интернет приложения за 
известия до корабните водачи, радарни 
системи по маршрута и за планиране на 
плаванията;

• Информация за действащото законо
дателство – режима на корабоплаване 
на територията на всяка от страните;

• опасности по водния път/сигнали за 
бедствия;

• Информация за транспорта и логисти
ката – дата на пристигане, степен на 
натоварване (вид на товара), свободни 
обеми на плавателното средство и пр.;

• трафик контрол – гарантира безопас
ността и сигурността на плаването и 
доставките: електронни доклади от 

ко рабите, наблюдение и проследяване на 
корабите, автоматично разпознаване 
(аIS), заявления за оптимизиране на раз
хода на гориво (SPINTN, 2006).

БУЛРИС  обединява функционалностите 
и данните, събирани чрез  следните под
системи:

• Радиорелейна преносна мрежа (MCL);

• Мрежова среда (WAN);

• Радиотелефонна подсистема
   (VHF/ATIS);
• автоматична Идентификационна 
   сис тема (AIS);
• телефонна подсистема (VoIP);

• охранителна подсистема;

• визуализация на корабния тра фик 
   (VTT);
• Уведомления до корабоводачите (NtS);

• Електронни доклади (ERI);

• Радарна подсистема;

• видео наблюдение на специфични 
участъци чрез термо камери; 

• Система за кризисни ситуации
   с 3D моделиране; 
• WiFi подсистема.



Контролът и управлението 
на всички подсистеми са съ
средоточени в Центъра за 
речни информационни услуги. 

в центъра е осигурено и 24/7 
дежурство на висококвали
фицирани експертиопе ра
то ри на РИС.

България е първата дунавска 
държава, в която се изграж
да административен и опе
ративен цен тър за управле
ние (наблюдение) на корабния 
тра фик.

в рамките на проекта БУЛ
РИС е внедрена система за 
мониторинг и заснемане на 
състоянието на речното дъ  
но. Специализираният пла ва 
телен съд е оборудван със 
съвременна компютърна сис 
тема, инструменти и измер
вателна апаратура за из
вършване на наблюдение и 
заснемане състоянието на 
речното корито в българс
кия участък на река Дунав.

всички елементи на БУЛРИС 
са напълно съвместими с 
ана  логичните системи в 
дру гите страни по река Ду
нав в изпълнение на Дирек
тива 2005/44/ЕС.

пОлЗи ЗА БиЗНеСА
и иНСтитУциите
• Екипажите на кораби чрез електронни
те навигационни карти получават зна
чи телно поподробна картина на тра фи
ка и обстановката (карта в елект ронен 
вид и динамични данни), покриваща голя
ма географска област, отколкото това 
беше възможно с радарните станции. 
това подпомага вземането на бързи и 
адекватни навигационни решения за оп
тимизиране на плаването и за избягване 
на сблъсквания, засядания или други ин
ци денти, а това повишава сигурността 
в на шия участък на реката.

• Пристанищните оператори получават 
дос тъп до данни от системата в реално 
време и възможност за навременно и 
точ но определяне на графика на прис
тигане на корабите в пристанищата, 
за ефек тивно планиране на мощности
те, подобро разпределение според то
варите на корабите по отделните тер
минали в зависимост от необходимата 
техника, капацитет, газене  за опти
мално и поефективно използване капа
цитета на терминалите и съоръжения
та за товарене и разтоварване, както и 
за съкращаване на сроковете за обра
ботка на товарите.

• Мениджърите на флотилии и корабни
те компании ще могат да прецизират 
времето на пътуване, както и да изби
рат алтернативни маршрути за своите 
пла вателни съдове. 

• Митническите, гранични и санитарни 
власти получават предварително пре
даваната по електронен път информа
ция за товари и пътници, както и въз
можността за проследяване на тран
сгранични превози, което създава усло
вия за опростяване на процедурите и 
съкращаване на времето за престой на 
корабите. така се създават условия за 
координация между различните инсти
туции, извършващи контрол на товари
те, корабите и екипажите.

• Службите по извънредни ситуации и 
спасяване получават улеснено наблюде
ние и контрол на опасни товари, превоз
вани по реката. Също и възможност за 
координация на екипите по управление 
на извънредни ситуации и спасяване, при 
планиране на превантивни действия за 
ограничаване на вредни влияния върху 
населението и околната среда.



ДъРжавно ПРЕДПРИятИЕ “ПРИСтанИщна ИнфРаСтРУКтУРа”
www.bgports.bg

ПРоЦЕДУРИ за ДоСтъП До СИСтЕМата

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) 
осигурява на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ пъ
лен електронен достъп в реално време до българската речна ин
формационна система и на Изпълнителна агенция „Проучване и 
поддържане на р. Дунав“ електронен достъп до българската речна 
информационна система в степен, необходима за изпълнение на 
задълженията є.
за всички външни потребители предоставянето на информация 
ще се извършва въз основа на подписан договор между ДППИ  и 
съо т ветния потребител и при условия на защита на конфиденци
алността на търговската информация. ДППИ е задължено да 
спазва правилата, защитаващи свободата и ос новните права на 
личността в съответствие със закона за защита на личните 
данни и закона за електронните съобщения и мерките за сигур
ност и защита на съобщенията и записите в системата на реч
ните информационни услуги срещу своеволни действия или злоу
потреба, включително непозволен достъп, промяна или загуби.
Достъпът до РИС е регламентиран в наредбата за предоставяне 
на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на 
Република България (последно изменение 2014 г.).
Процедурата за ползване на БУЛРИС е публично достъпна
на www.bulris.bg


