
Интелигентни ГИС решения 

За създаване на желания град на бъдещето днес 



Кадастър и устройство на територията  

Устройствено планиране 

Пенсилвания 

3D кадастър 

Община Габрово 

  

Междуведомствено 
сътрудничество 

Холандия 

Общ устройствен план  
на Столична община 

Софпроект 

 Русия 

Електронни услуги от 
кадастралната карта и 
кадастралните регистри 

Нова Зеландия 

Справки по парцели 



Градоустройство 

Великобритания 

Градска интермодалност Анализ и оценка на видимости 

Южна Африка 

Хавай 

3D височинен анализ на  
сградите в зоните 

Сан Франциско 

Планиране на метро линии 

Сингапур 

Избор на оптимални  
локации за курорт  

Абу Даби 

3D градско моделиране 

Walt Disney, Zootopia 

Изграждане на градска среда  
за филмовата индустрия 

3D уеб сцени 

Италия 



Фасилити мениджмънт  

Русия  

Сгради, фасилити мениджмънт и енергийна ефективност 

Дания 

Планиране на 
жилищен комплекс 

Сеул, Корея 

Планиране на рисковете Управление на поддръжката 

Анализ на изложението и  
слънцегреенето при планиране  
на офисно пространство 

Интеграция с BIM 

Великобритания 

Енергийна ефективност 

САЩ 



Транспортно планиране и управление 

Анализ на местата  
за  взимане на такси 

Ню Йорк 

Следене на автобусите в 
реално време 

Финландия 

Калифорния 

Безопасност на 
пешеходците  

Waze  

Сан Франциско  Ню Йорк 

Анализ на движенето 
на жителите 

Управление на трафика 

Калифорния 

Управление на жп 

Швейцария 

Анализ на капацитета за 
паркиране 

Северна Дакота 

Мониторинг на 
пристанището в реално 
време 

Ротердам 

Cube 

Транспортно моделиране 



Инженерна инфраструктура 

Почистване на магистрали 

Минесота 

Управление и поддръжка на 
парковата инфраструктура 

Калифорния 

Инспекции на съоръжения 

Филипините 

Планиране и проектиране 
 на тол система 

Пенсилвания 

Илинойс 

Управление на ВиК  

Поддръжка на летищната 
инфраструктура 

Тексас, Летище Хюстън 

Работа на терен 

Ню Йорк 



Анализ на потенциала за соларни 
панели 

Калифорния 
 

Енергетика и телекомуникации 

Анализ на ползването на  
хибридна енергия  

САЩ 

Мониторинг на консумация на 
електроенергия 

Тайланд 

Великобритания 

Моделиране на  
мобилното покритие 

 Управление 
 при аварии 

Тексас 

Вирджиния 

Ценообразуване на електроенергия 

САЩ 

Виртуална реалност 

Ню Джърси 

Анализи и оценка на 
покритието на Интернет 
на нещата 

Хюстън 

Управление  
на умни мрежи 

Дания 



Сигурност и обществен ред 

Калифорния 

Лоднон 

Прогнозиране на 
престъпленията 
(машинно самообучение) 

Бразилия 

Време за реакция при 
пожар 

3D моделиране на видимостта при 
провеждане на маратон  

Лондон 

Филаделфия 

Управление при кризи 

Гранична полиция, МВР 

Нато  

Киберсигурност 

Бразилия 

Управлението на  
миграционните потоци 



Сигурен  
С фокус върху 

вътрешния ред и 

сигурност 

  

Градът: Какво търсим и изискваме? 

Добре 

управляван 
Ефективна 

администрация и 

качествени услуги 
Приятна среда 

 за живот 
Публични 

пространства, 

транспорт, зелена 

система, ютилити и 

др. 

Технологичен 
Иновативни 

технологии и умни 

решения 
Проспериращ  

Икономическо 

развитие  

Различните общности търсят различни неща 



Публични  

пространства 

Техническа  

инфраструктура 

Сгради 

Демография 

Транспорт 

Икономика 

Зелена  

система 

Как да го постигнем? 

ГеоБазиран Системен подход към градската система 



Нужна е цялостна ГИС платформа 
Подпомага целия цикъл по развитие и управление на градската среда 

Изследване  

на градската 

среда 

Проиграване  

на сценарии  
Обществено 

обсъждане 

1 

Събиране и 

интегриране на 

данни от терен, 

от различни 

организации, 

системи и т.н.  

2 Моделиране 

и анализи 

Бързо и лесно 

моделиране на 

градската среда 

и извършване 

на анализи. 

3 

Проиграване на 

сценарии и 

оценка на 

тяхното 

въздействие. 

4 

Уеб ГИС, мобилни 

и др. приложения 

за ефективна 

комуникация и 

обсъждане с 

граждани и трети 

страни. 

Взимане на 

решения 
5 

Взимане на 

информирани 

решения и 

начертаване на 

интелигентни 

планове за 

развитие.  

6 Управление 

на градската  

среда 

Управление на 

градските 

процеси, 

качествено 

административно 

обслужване  

и др.   



Цялостна ГИС платформа 

Приложения 

Услуги 

Достъп 

Десктоп Уеб Мобилни 

Сървър Онлайн съдържание 

и услуги 

Портал 



Данни от проучвания 

на терен 

Таблици 

Изображения  

Големи 

данни 

3D 

Лидар 

заснемане 

Данни в реално 

време 

ГИС платформа, осигуряваща интегритет и устойчивост 

Платформа, която да интегрира и обработва всички видове данни с лекота 

Създаване на  

    обща картина 

И много други… 



ГИС данни Изображения 

Фотограметрия 

3D ГИС 

Интеграция на сателитни данни 

Лидар 

CAD/BIM 



ГИС интегрира нови източници на данни  



Моделирайне 3D градска среда 

 Създаване на 3D модели на 

градската среда посредством 

процедурно моделиране, 

включително сгради, фасади, 

пътни мрежи, публични 

пространства и др.  

 

 Устройствени планове и 

регулации 

 

 Проиграване на сценарии и 

оценка на тяхното въздействие 

 

 Уеб 3D сцени 

 

 Нови 3D стриминг услуги и   

     360 VR 



Комплексно моделиране на транспортния трафик  

 Моделираща платформа, която покрива всички аспекти на транспортното 

планиране, инженеринг и ползване на територията 

 Tясно интегриран с ГИС платформата. 



Esri UC 2014 | Technical Workshop | 

Взимане на информирани решения при планиране 

чрез концепциите за Геодизайн  

Изследване Планиране и оценяване Сътрудничество 

Откриване, анализ и 

моделиране. Добавяне на 

данни от  различни 

източници.  

Споделяне на проекти и 

лесна съвместна 

работа с други колеги и 

организации 

Планиране, сравняване  

и оценяване въздействието на  

различните сценарии, вкл.  

и с помощта на автоматични 

 графики и диаграми   



ГИС платформа за осигуряване 
Сътрудничество и комуникация от ново поколение  

Администрация 

Общности 

Граждани 

   



Граждани 

Бизнес 

Обществени 
 лидери 

НПО 

Въвличане на  
заинтересованите страни 
  

Обмен на данни  
между отдели, 
дирекции и организации 

Споделяне на данни 

Прилагане на добри практики 

Комуникиране на политики 

Медии 

Академия 

Взимане на  

информирани решения  

Информиране 

Управление 

Измерване и оценяване  

на резултатите 

ЕСРИ ГИС за системен подход 

Партньори • Местна администрация 
• Регионални организации 
• Научни организации 
• НПО 
• Други 

 

Отделни,  

разпръснати,  

неконсистентни  

бази данни 

ArcGIS 

https://lahub.maps.arcgis.com/home/


Международни 
ГИС данни  

Данни от  

проучвания/екипи  

на терен  

Други 

Информационни 

системи и публични уеб 

портали 

Мобилни ГИС 

приложения 

Краудсорсинг  

 приложения  

Академия 

Обществени лидери 

Бизнес 

Управление 

Граждани 

НПО 

Краудсорсинг  

данни  

Данни от  

други системи  

Данни в  

реално време 

Ведомствени  

геобази данни 

Интеграция с други  

системи и портали 

Други ArcGIS 

Hub 



ЕСРИ ГИС 
Интегрира и обединява много иновации 

Отворени API 

По-лесна за използване от всякога 



ai 23 

   www.esribulgaria.com 

За контакти:   

 

ЕСРИ България ООД 

бул. Никола Вапцаров 35 

София 1407, България 

 

Тел : (+ 359 2) 806 59 69 

Факс: (+ 359 2) 9 62 63 65 

 

Имейл: Info@esribulgaria.com 

                                                        


