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Мрежа от знаци за видео съобщения

� 47 табла за видео съобщения в града и общината

� Информация за правилата на трафика, събития



Информационна система за възможности за паркиране
� 13 табла с видео съобщения с информация за паркиране

� 5 паркинга за коли свързани с центъра



Електронни колони за контрол в пешеходната зона

� 8 контролирани

пешеходни зони

� 22 електронни колони

� 27 000 м2 в центъра на

града



Географска информационна система
� Векторна картография на градската област

� Пътна карта

� Геореферирани слоеве за всички видове транспорт (светофари, индуктивни кръгове, 
табла за видео съобщения, камери и др.)



Система Утопия за регулиране на светофарите

�170 кръстовища контролирани от Системата утопия за регулиране на светофарите

�Около 1000 индуктивни кръга

�Динамично оптимизиране

�Средства за анализ и диагностика

�Приоритетност на автобусите
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Проблем: комуникацията между системи/услуги/процедури

Цел: Да се създаде интегрирана система, 

способна да събира данни, да анализира

проблеми, да създава стратегии за да се

намалят задръстванията, да информира

в реално време гражданите и да

предоставя инструменти за контрол на

трафика



Решение: интегрирана платформа в разпределена среда
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Система: проектът
� Увеличаване на дистанционно

управляваните светофари, 
индуктивни кръгове, табла за
видео информация

� По-добри средства за анализ и
диагностика

� Интегриране с влязлата в сила
система, център за събиране на
данни за контрол на автобусния
транспорт

� 5 превозни средства за
определяне на времето за
придвижване



Система: характеристики и услуги

�Информация в реално време за състоянието на трафика, местата за паркиране и

задръстванията

�Достъп до информацията чрез SMS, електронна поща, интернет, чрез бъдещите

сателитни навигатори

�Планиращите пътуване са свързани с услуги за посредничество, услуги за

прогнозиране на автобусния и частния трафик
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