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ФИРМЕН ПРОФИЛ
2022

СКОРТЕЛ осигурява доставки на оборудване и комуникационни услуги,
софтуер, системна интеграция, инженеринг и консултантски услуги за:
Мобилни спътникови връзки:
Inmarsat
Iridium
Thuraya
KVH
Voice | IoT | Broadband | VSAT
M2M | SOS | Tracking

GPS решения за проследяване и
позициониране:
Мобилно видеонаблюдение
Приложения за логистика,
управление и наблюдение на
доставките
Автоматизирани системи за
управление на транспортните
дейности в открити производства

Системни решения:
Mорски информационни системи
Интелигентни транспортни системи
Системи за управление на
технологичните процеси
Системи за наблюдение и ранно
предупреждение

Морски комуникации и
навигация:
Радиолокация и навигация
GMDSS / SSAS / LRIT / AIS
Distress & Safety
VHF / UHF / MF / HF
ATEX/Fire Fighter Radios
EPIRB / SART / NAVTEX
Echosounders
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История
1992 октомври - Основаване на фирма СКОРТЕЛ ООД
1993 ноември - Получаване на лиценз от Комитета по пощи и
далекосъобщения за локален пейджинг-оператор (за гр. София)
1994 юни - СКОРТЕЛ става официален член на Inmarsat Partnership
1997 януари - СКОРТЕЛ става официален доставчик на услуги на
Inmarsat – Inmarsat Service Provider, ISP code – 9315
2003 юни - СКОРТЕЛ въвежда Система за управление на качеството,
съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2000
2004 май - СКОРТЕЛ открива регионален офис в град Варна
2006 февруари - СКОРТЕЛ получава статут на Inmarsat PSA (Point of
Service Activation)
2006 ноември - СКОРТЕЛ изгражда национален център за наблюдение на
риболовните кораби на Република България за Изпълнителна агенция
по рибарство и аквакултури (ИАРА)
2007 октомври – СКОРТЕЛ става член на KVH CSN (Certified Support
Network)
2009 май – СКОРТЕЛ открива регионален офис в град Бургас
2009 декември – СКОРТЕЛ е одобрен за Бронзов партньор на Inmarsat
2010 февруари – СКОРТЕЛ защитава свидетелство за полезен модел за
Мобилен комплект за позициониране, сигнализация, навигация и
комуникация (МК-ПСНК)
2010 юни – СКОРТЕЛ е авторизиран от ИА „Морска администрация“ като
Доставчик на приложни услуги за тестване за съвместимост на LRIT
оборудване
2011 април – Подписано е партньорско споразумение между СКОРТЕЛ и
Виваком за съвместно предлагане на клиентите на Виваком на
сателитно оборудване и услуги
2011 октомври – СКОРТЕЛ е одобрен от ITU за бюро за международни
разчети и разплащания на сухоземни, въздушни и морски комуникации
- Accounting Authority (AA), с код BG14
2013 юни – Служители на СКОРТЕЛ са удостоени с почетни награди от
Министерството на пътищата и транспорта на Република Монголия за
принос в развитието на транспорта на страната
2014 януари – В експлоатация е пусната Единна информационноуправляваща система за междуградския транспорт в Монголия.
СКОРТЕЛ участва в проекта съвместно с Контракс ЕАД.
2014 юли – СКОРТЕЛ става член на „Национален клъстер за
интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС)
2015 август – В експлоатация е пусната Речна информационна система в
българската част на река Дунав – БУЛРИС Фаза 2. СКОРТЕЛ участва в
проекта като част от консорциум „БУЛ РИС 2“
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2015 ноември – В експлоатация е пусната Информационна система за
управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3. СКОРТЕЛ
участва в проекта като част от консорциум „ТРАНСЛИНК“
2016 април – В експлоатация е пуснат първият в България регионален
ситуационен център за овладяване на кризисни ситуации. СКОРТЕЛ
участва в проекта като партньор на община Елин Пелин.
2018 април – СКОРТЕЛ получава атестат за иновационен мениджмънт от
IMP3rove, Европейската академия за иновационен мениджмънт в
Дрюселдорф, Германия
2019 юли – Осъществена е цялостна модернизация на системата за
наблюдение на риболовните кораби на ИАРА.
2020 май - Интеграция със система Тол БГ за автоматично таксуване на
превозни средства над 3.5 т.
2020 август - Инсталиране на резервиращи брегови СВ/КВ и УКВ системи
с дистанционно управляеми приемопредаватели на обект "Каменар" ,
Държавно Предприятие "Пристанищна Инфраструктура"
2021 декември – Доставка, монтаж, тестване и интегриране на две
радиопеленгаторни устройства на РКС „Горица“ и РКС „Връх Китка“,
Държавно Предприятие "Пристанищна Инфраструктура"
2022 януари – Приключен е първи етап от модернизация на корабното
комуникационно оборудване на новия Научно-Изследователски Кораб
„Св. Св. Кирил и Методий“
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Направления
Морски комуникации и Брегови информационни системи
Техническо и системно
осигуряване на внедряването на
корабни и брегови комуникационни,
навигационни и информационни
системи, услуги и оборудване

•
•
•

•

Комуникационно и навигационно оборудване за различни категории
плавателни съдове
Специализирано
оборудване
за
наблюдение,
навигация,
комуникационно и електронно докладване на данни за малки и големи
риболовни кораби
Оборудване и програмно осигуряване за брегови информационни
системи (VTS, GMDSS); Собствена разработка на система за наблюдение
на риболовни кораби и стационарни съоръжения за стопански риболов
и аквакултури
Консултантски услуги

Мобилни спътникови комуникации
Техническо и системно осигуряване за
доставка и внедряване на комплекти и
системи за глобални мобилни спътникови,
персонални и специални комуникации

•
•
•
•

Доставка и съпровождане на оборудване за мобилни спътникови връзки
за индивидуални и корпоративни потребители
Разработка и внедряване на приложения и системи за комуникация,
наблюдение и управление с използването на средства за мобилна
спътникова връзка
Трафично и техническо (експлоатационно) обслужване на устройства и
системи за мобилна спътникова връзка
Консултантски връзки
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Транспортни комуникации (Интелигентни транспортни системи)
GPS системи за контрол и
управление на мобилни обекти
(транспортни средства и друга
механизация) и интелигентни
транспортни системи

•
•

Разработване, внедряване и управление на проекти
Висококвалифицирани специалисти осигуряват провеждане
на
консултации, изследвания и разработване на системни и частни решения
Разработка на концепции и
инструменти за изграждане на
автоматизирана система за
управление на транспортните
дейности в открити производства

•
•
•

Софтуер за оперативно планиране и управление за нуждите на
оперативния персонал
Персонален (интелигентен) асистент на техническия ръководител
Системи за оперативен и експлоатационен мониторинг на деформациите
в инфраструктурни съоръжения

Обслужване на клиенти
Обслужване на клиентите и
поддръжка на внедрените
системи/продукти/услуги

HELP DESK
24/7
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Развитие и иновации
•

•
•
•
•

Разработка на иновативни технологии и средства за автоматизация на
управлението на транспортните дейности в откритите производства
(строителство, добивна промишленост, интермодален транспорт).
Използва се ноу-хау на фирмата и регистрирани полезни модели.
Разработка и внедряване на иновативни технологии за наблюдение и
контрол на деформациите в стоманобетонни и метални конструкции и
обекти.
Разработка и внедряване на съвременни системи и средства за управление
на морския трафик, за контрол и наблюдение на промишления риболов и
аквакултурите.
Реализация на съвместни проекти с научни организации и висши учебни
заведения в рамките на национални и международни програми за научни
изследвания и иновации в производствената сфера.
Използване на изградена собствена модерна изследователска и развойна
база.
През 2018 г. Скортел ООД премина
успешно през „Оценка на иновационен
капацитет“ посредством инструмента
IMP3rove.
Сертификатът е издаден от Академия
IMP3rove в Дюселдорф, Германия.

Използваният инструмент IMP3rove,
разработен
по
инициатива
на
Европейската комисия, анализира различни аспекти на иновационния
мениджмънт: иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната
култура, жизнения цикъл на иновациите и основните фактори, касаещи
тяхното по- добро управление.
Скортел ООД демонстрира много висок резултат по отношение на всички
процеси, свързани с управлението и генерирането на иновации и получи
сертификат за преминаване през оценката, която е в съответствие с
европейските стандарти за управление на иновации CEN/TS 16 555-1 и CWA
15899.
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Ключови проекти
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

Интегрирана иновативна СНК за моторни лодки и малки кораби – I2VMS
проект № 2020/551621, финансиран по Норвежки финансов механизъм 20142021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни
предприятия, България ”, Приоритетна област „Иновации за зелена
индустрия” (2021-2023)
Персонален асистент на технически ръководител в открити производства,
съвместен проект на Скортел ООД и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, реализиран по НИФ
9-та сесия. Възложител: ИАНМСП към Министерство на икономиката и
енергетиката (2018 – 2020г.)
Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен
контрол и обновяване на производствен график в открити производства в
изменяща се среда в реално време, съвместен проект на Скортел ООД и
"Бургаски университет "Проф. Ас. Златаров“, реализиран по оперативна
програма „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020. Възложител
Министерство на икономиката. (2018-2020)
Адаптивен метод и алгоритми за автоматизирано управление на открити
производства, съвместен проект на Скортел ООД и Бургаски университет
"Проф. Ас. Златаров"; НИФ 8-ма сесия. Възложител: ИАНМСП към
Министерство на икономиката и енергетиката (2017 – 2019 г.)
Ведомствена GPS система за оперативно наблюдение и управление на
специализирани автомобили на ГД „Охрана на съдебната власт“ при
Министерство на правосъдието (2009 г.). Разширение и обновяване на
системата (2011 – 2019 г.)
Система за наблюдение на риболовните кораби (СНРК) за Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) на Република България (2006 –
2008 г.). Разширение и обновяване на системата (2012-2013 г.). Пълна
модернизация на системата (2019 г.)
Регионален ситуационен център за овладяване на кризисни ситуации в град
Елин Пелин (2016 г.)
Център за обучение GMDSS за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна (2015 г.)
Информационна система за управление трафика на плавателни съдове
(VTMIS) - Фаза 3 (2013 – 2015 г.)
Речна информационна система в българската част на река Дунав – „БУЛРИС”,
проект BG 161 PO 004-4.0.01-0003, финансиран със средства на ЕС чрез
Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., приоритетна ос 4
„Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища"
(2013 – 2015 г.)
Единна информационна система за регистрация и наблюдение на моторни
превозни средства за Министерството на пътищата и транспорта на
Република Монголия (2012 – 2014 г.)
Внедряване на високотехнологичен иновативен продукт в „Скортел“ ООД,
финансиран по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в
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•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на
иновативни услуги”, ОПИК 2007-2013 г. (2011 – 2013 г.)
Автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг на
населени места и за аерозолен мониторинг в наблюдаваната зона на „АЕЦ
Козлодуй“ ЕАД“ (2011 – 2012 г.)
Анализ на състоянието на пътните условия и безопасността на движение по
път Е 85 в участъка Адунаци Копачени - Бяла, съвместно с Русенски
Университет, по проект "Управление на пътищата в трансграничния регион
Гюргево - Русе - стратегия за успех" MIS-ETC code 2, финансиран по ОП за
Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г. (2011 –
2012 г.)
Система за наблюдение на риболовните кораби (СНРК) за Национална
агенция по рибарство и аквакултури на Република Румъния (2009 г.)
Ведомствена GPS система за оперативно наблюдение и управление на
транспортни средства за Гражданска защита (СОНК) (2009 г.)
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за определяне на
рибните запаси и дънната структура на Черно море на борда на научноизследователски кораб "Академик" по проект BG2005/017-353.03.03,
реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз (2008 г.)
Система за контрол и наблюдение на летателни апарати за ХелиЕр АД (2007 –
2009 г.)
Подсистема за оперативно наблюдение към Център за аерокосмическо
наблюдение при Министерство на държавната политика при бедствия и
аварии (2007 г.)
Информационно-управляваща система за транспортни и производствени
средства на Октопод Инвест Холдинг ЕАД (2007 г.)
Интелигентна система за управление на мобилни индустриални обекти (ИСУМИО), съвместен проект на Скортел ООД и Русенски университет "Ангел
Кънчев"; Възложител: ИАНМСП към Министерство на икономиката и
енергетиката (2005 – 2008 г.)
Пилотен проект за система за управление на градски пътнически транспорт –
съфинансиран от програма PHARE – проект BG01.02.02.03. – Pilot PTIMS (2003,
2004 г.)
Идеен проект на Система за управление и контрол на производствените и
транспортните средства на Мини Марица Изток ЕАД (2004 г.)
Мобилен пункт за управление и комуникация за Ситуационен център към
МТС (2003 г.)
Автоматизирана система за контрол и управление на специализираните
автомобили на Националната служба за Спешна медицинска помощ (20012002 г.), функционално разширение на системата (2005 – 2009 г.)
Проект за изграждане на оптическа кабелна магистрала Хасково-КърджалиКавала (Гърция), финансиран от Програма ФАР за трансгранично
сътрудничество (2001 г.)
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•

•
•
•

•

Идеен проект за национална цифрова радиокомуникационна мрежа за
професионални радиокомуникации по стандарта TETRA, за Тетра Стар
Комюникейшън АД (2001 г.)
ATM пилотен проект за Булгаргаз ЕАД (1998 г.)
Корпоративна радиорелейна мрежа за Булгаргаз ЕАД (1997, 1998 г.)
Проектиране и изграждане на ведомствена мрежа за персонално
радиоповикване за северното крайбрежие на Параходство БМФ – Варна (1995
г.)
Пейджинг мрежа Скортел-Пейджинг (1994-2002 г.)

Основни клиенти
Основни клиенти на СКОРТЕЛ в
държавния сектор
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Министерство на отбраната
Министерство на външните работи
ДП „Пристанищна инфраструктура“
(Министерство на транспорта)
Министерство на правосъдието –
Главна дирекция „Охрана“
Изпълнителна агенция „Рибарство и
аквакултури“
Висше военноморско училище „Н. Й.
Вапцаров“
Институт по Океанология към БАН
АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД
Българска народна банка
ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД
НЕК ЕАД
Столична община
Български Антарктически Институт
Държавни горски стопанства на
територията на Странджа
ДП „Администрация на морски
пристанища на Украйна“, филиал
„Дельта-лоцман“ – гр. Николаев,
Украйна

Ключови клиенти на СКОРТЕЛ
в частния сектор
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

София 1582, ул. Делийска воденица 29
Тел.: +359 2 978 95 90, +359 88 7806 701, Факс: +359 (2) 978 33 59
Email: office@scortel.com WEB: www.scortel.com

Гарант-90 Цонев и сие ООД
ТЕКО АД
Рошен България ЕООД
Контракс ЕАД
Хели Ер АД
Геник Кафе решения ООД
Ефект 2002 ООД
Лема Трейдинг ЕООД
Екопрогрес Интернешънъл ООД
БТК ЕАД
Асарел Медет АД
Лада груп ЕООД
ИХБ Шипинг КО ЕАД
Венид Яхт ООД
А ЛЯ МЕР ООД
Valla Yachts Ltd.
Номак България ЕАД
Тотал Е&П България Б.В.
Петрокелтик България ЕООД
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Основни партньори
AST Group
(Satcom&Radiocom)

Inmarsat (Satcom)

Iridium (Satcom)

Thuraya (Satcom)

NSSL Global (Satcom)

Marlink (Satcom)

SAAB A/B (Radiocom)

KVH Industries (Satcom)

Orbcomm Inc. (Satcom &
ITS)

БТК ЕАД – Виваком (Satcom)

Danphone (Maritime
Radiocom)

Samyung ENC Co. Ltd. (Maritime
Radiocom)

Entel (Radiocom)

Gurtam (ITS)

Ecotelematics (ITS)

Cobham Satcom

Kongsberg Group (Maritime
Radiocom)

Navicom S.A (Maritime)

Garmin (ITS)

JV Technoton (ITS)

Сканирани референции от клиенти са налични на следния адрес:
https://scortel.com/bg/za-skortel/referencii

Членство
•

Морска асоциация Бургас

•

Българска търговска камара

•

Национален клъстер на интелигентните транспортни и енергийни
системи

•

Клуб отбранителна индустрия

София 1582, ул. Делийска воденица 29
Тел.: +359 2 978 95 90, +359 88 7806 701, Факс: +359 (2) 978 33 59
Email: office@scortel.com WEB: www.scortel.com
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Сертификати
СКОРТЕЛ ООД притежава следните сертификати:
•
•
•
•
•
•
•

•

Сертификат за внедрена система за управление на качеството по
стандарт ISO 9001: 2015
Сертификат за Бронзов партньор на Inmarsat
Сертификат за Inmarsat PSA 3129
Inmarsat ISP 9315
Сертификат от ИА „Морска администрация“ за доставчик на приложни
услуги (LRIT Testing Applications Service Provider)
International Accounting Authority (АА) BG 14
Сертификат за съответствие с европейските стандарти за управление
на иновации CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899, от академия IMP3rove
(Германия)
Регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна
употреба

Сканираните сертификати са налични на следния адрес:
https://scortel.com/bg/za-skortel/sertifikati
Нашите специалисти са преминали обучения и сертификационни програми за
обучение на следните компании:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KVH Industries (USA)
Cobham Satcom / Thrane & Thrane
Transas Marine
Lars Thrane
Samyung ENC (South Korea)
GEM elettronica (Italy)
Kenta (France)
Elman SRL (Italy)
EcoTelematics (Finland)
JV Technoton

София 1582, ул. Делийска воденица 29
Тел.: +359 2 978 95 90, +359 88 7806 701, Факс: +359 (2) 978 33 59
Email: office@scortel.com WEB: www.scortel.com
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Контакти

VARNA
BURGAS

СОФИЯ, жк. Дружба 2, ул. "Делийска воденица" 29

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: Тел.: 02 978 9590; GSM: 0887 806 701; Факс: 02 978 3359;
Регионален офис:
Регионален офис:

Email: office@scortel.com
ВАРНА, ул. "Девня" 12Б, ет. 5
Тел./факс: 052 611 394; GSM: 0886 737 396;
Email: varna@scortel.com
БУРГАС, бул. “Сан Стефано” 8, ет. 2, офис 5.
Тел./факс: 056 841 170; GSM: 0878 101 715;
Email: burgas@scortel.com

София 1582, ул. Делийска воденица 29
Тел.: +359 2 978 95 90, +359 88 7806 701, Факс: +359 (2) 978 33 59
Email: office@scortel.com WEB: www.scortel.com
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