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1. Интелигентни транспортни системи в 
помощ на градския транспорт – I и II фаза 

Цели на проекта: 

• Икономически по-изгоден градски транспорт; 

• Насърчаване на устойчива градска мобилност; 

• Повишаване на пътната безопасност на пешеходците; 

• Опазване на околната среда. 

 



1. Интелигентни транспортни системи в 
помощ на градския транспорт – I и II фаза 

Автоматизирана билетна система 

• Машини за продажба на билети; 

• Устройства за валидиране на билети; 

• Смарт-карти; 

• Преносими устройства за проверка на смарт карти; 

• Платежни инструменти. 



1. Интелигентни транспортни системи в 
помощ на градския транспорт – I и II фаза 

Оборудван е контролен център и централен офис. 



1. Интелигентни транспортни системи в 
помощ на градския транспорт – I и II фаза 

Система осигуряваща предимство на автобусите по 
трасето на Бърза автобусна линия изградена на  

3 архитектурни нива: 
 

• Регистриране на събитие; 

• Заявка за предимство; 

• Осигуряване на предимство. 

 

 



1. Интелигентни транспортни системи в 
помощ на градския транспорт – I и II фаза 

• 84 електронни информационни табла; 

• електронни табла и GPS системи за автобусите; 
 

• Системата поддържа мобилно и уеб приложение. 

 

Система за информация на пътниците  
в реално време със следните компоненти: 
 



1. Интелигентни транспортни системи в 
помощ на градския транспорт – I и II фаза 

Изграден е коридор за бърз автобусен транспорт с дължина 15км. 

 

 



1. Интелигентни транспортни системи в 
помощ на градския транспорт – I и II фаза 

Нови превозни средства за масовия градски 
обществен транспорт: 
 

• 30 автобуси с дизелови двигатели; 

• 40 единични автобуси; 

• Предстои финализиране на  

Обществена поръчка за  

60 електро автобуса. 

 

 

 



Съоръжения за колоездене: 
 

• 16,3 км. нови велоалеи; 

• монтирани са 50 съоръжения 
за паркиране на велосипеди, 
всяко с по 10 места;  

• проведена е информационна 
кампания за насърчаване на 
колоезденето. 
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1. Интелигентни транспортни системи в 
помощ на градския транспорт – I и II фаза 

Подобряване на достъпността за 
пътуващите чрез: 
 

• Понижени тротоари до спирките; 

• Нови пешеходни пътеки в близост до 
спирките; 

• Нова настилка срещу заледяване на 
спирките и рампите. 

 

 

 



1. Интелигентни транспортни системи в 
помощ на градския транспорт – I и II фаза 

Подобряване на достъпността за хора със специфични 
потребности чрез звукова сигнализация: 
 

• На кръстовищата; 

• На автобусните спирки и в автобусите; 

• Инсталиране на рампи за инвалидни колички в 30 стари 
автобуса. 

 

 

 

 



1. Интелигентни транспортни системи в 
помощ на градския транспорт – I и II фаза 

Подобряване на достъпността: 
 

• Подобряване на статичната 
информация на спирките на МГОТ; 
 

• 3 микробуса за хора в неравностойно 
положение са финансирани от 
Община Варна. 

 

 

 



Рехабилитация на пътни отсечки. 

1. Интелигентни транспортни системи в 
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Надграждане: 
 

• Оборудвани са 15 нови автобуса с: 

• Видеонаблюдение; 

• табло за информация на пътниците; 

• GPS локализация; 

• машини за продажба на билети; 

• и автомати за валидиране. 
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1. Интелигентни транспортни системи в 
помощ на градския транспорт – I и II фаза 

Надграждане: 
 

• Доразвита е системата за 
предимство на превозните 
средства; 
 

• Оборудвани са с информационни 
табла още 100 спирки. 

 

 

 

 



1. Интелигентни транспортни системи в 
помощ на градския транспорт – I и II фаза 

Надграждане: 

 

• Изградени са 25 броя нови  

интелигентни пешеходни пътеки. 

 

 

 



1. Интелигентни транспортни системи в 
помощ на градския транспорт – I и II фаза 

Надграждане: 

 

• 50 кръстовища са оборудвани 

с бутони за заявка на звуково 

оповестяване. 

 

 

 

 



2. СИНЯ ЗОНА - Варна 

Уеб и мобилно приложение за свободни зарядни станции 
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3. Развитие на инфраструктурата за отпадъчни 
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Развитие на инфраструктурата за отпадъчни 
води в агломерация к.к.”ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ 

• Реконструкция 

• Модернизация 

• Разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води 

3. Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к.”ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ 
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4. Система за ранно предупреждение 
и превенция на риска от наводнения 
 

12 автоматични станции за измервaне на нивото на водата 



• 2 автоматични станции за измервaне на 
количеството паднали валежи; 

 

• Системата е разположена на територията на 
пет кметства. 
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4. Система за ранно предупреждение 
и превенция на риска от наводнения 

Задачи на системата: 

• Събиране и трансфер на данни от физическите измервания; 

• Обработка и интеграция на данните; 

• Постоянен мониторинг; 

• Повишаване степента на защита на населението. 



5. Система за контрол на дейностите по чистота 

 

 

 

 



5. Система за контрол на дейностите 
по чистота 

Цел на системата 

• Контрол в реално време; 

• Справки върху съхранените данни. 

 

Реализация и прилагане 

• Kонтрол върху текущата дейност; 

• Натрупване на по-детайлна информация за анализ; 

• Подобрява контрола на управлението; 

• Прозрачност, отвореност и достъпност на публичните данни. 



6. Wi-Fi система с портал за достъп  

 

 

 



6. Wi-Fi система с портал за достъп  

 

• Изградени са 10 точки за Wi-Fi 

• от Катедралата до входа на Морска градина; 

• от плувен к-кс “Приморски“ до Летен театър. 

• Мониторинг в реално време 



7. Дигитализирана информация чрез сайтове 

 

 

 



8. Дигитализирана информация чрез сайтове 

 

 

 



9. Дигитализация на архиви 

Семейни регистри и Лични картони 

• Цифровизирани са 979 броя семейни регистри; 

• Цифровизирани са 90 321 броя Лични регистрационни картони. 

 

Кадастрални Планове 

• Цифровизирани са 1679 броя кадастрални планове; 

• Цифровизирани са 16 броя топографски планове крайбрежие - Варна 

 



10. Софтуер за управление на кадри 

 

 



10. Софтуер за управление на кадри 

 

• поддържа база данни на всички служители; 

• разнообразие от справки на кадри; 

• поддържане на електронни досиета; 

• автоматизирани тримесечни и годишни отчети към НСИ.  



• съответствие със законодателството, вътрешните 
актове и договори; 
 

• опазване на активите и информацията; 
 

• предотвратяване и разкриване на измами и 
нередности, както и предприемане на последващи 
действия. 

11. Система за финансово управление и 
контрол 



• електронен модел и автоматизация на процесите; 

• намалява времето за реализация;  

• намалява разходите за консумативи; 

• бързо и лесно намиране на справочна информация; 

• съхранение на информацията в бази от данни.  

12. Система за Оценяване 
 



• Автоматизирана връзка с Министерството на финансите за обмен на 

данни; 

• Разработени са разнообразни платежни инструменти и виртуален 

пост терминал за плащане на Местни данъци; 

• Обмен на данни с Единна система за туристическа информация; 

• Интеграция с банки и посредници, КАТ, ИААА и Служба по 

вписванията; 

• Разработена е функционалност за плащане на задължения в сайта 

на НАП. 

 

13. Софтуер за администриране на МДТ 
МАТЕУС 



Система за електронен обмен на съобщения 

• Комуникация между различните институции; 

• Консолидира всички финансови потоци; 

• Автоматизира дейността на служители и клиенти; 

• Предоставя възможност за автоматично осчетоводяване на операции. 
 

Система за сигурно електронно връчване 

• Сигурност и защитеност на комуникацията; 

• Доказателствена тежест на комуникацията; 

• Гаранция за автентичност на обменените документи. 

 

 

14. Административна информационна 
система ИМЕОН 



15. Система за електронно кандидатстване 
по общински ФОНД КУЛТУРА 

 



16. Система за централизирано електронно 
класиране 



17. Система за управление на заседания и 
гласуване на Общински съвет Варна 



17. Система за управление на 
заседания и гласуване 

 

• Провеждане на заседания чрез дистанционна видео 

връзка; 

• Отдалечен достъп до документооборот и стрийминг; 

• Проследяване в реално време на заседанията; 

• Поддържа база данни за всички заседания. 



• спестява време за обработка на сигнала; 

• ежедневен сроков контрол; 

• справки по различни критерии; 

• възможност за изготвяне на обща „картина“ на 

проблемите, подавани от гражданите. 

18. Система за сигнали, предложения 
и похвали 



• 107 броя електронни административни услуги  

• 16 вида декларации, уведомления, искания и др. 
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19. Е- услуги в Община Варна 
 



 
 

• Регистър на улично озеленяване, квартални и градски градини, и районни паркове; 

• Регистър на издадените карти за безплатно паркиране на МПС; 

• Регистър на рекламно - информационни елементи на територията на община Варна; 

• Регистър на техническите паспорти на строежите; 

• Регистър на домашните кучета; 

• Регистър на културните институти; 

• Списък на детски градини, училища и обслужващи звена на територията на 

Община Варна; 

• Регистър на категоризираните туристически обекти; 

• Публичен регистър Общинска собственост; 

• Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна 

собственост; 

• и други. 

 

20. Община Варна поддържа набор от 
публични регистри 



21. Регионална библиотека „Пенчо Славейков” 



21. Регионална библиотека  
„Пенчо Славейков” 

Чатбот –  
виртуален библиотекар 

 

• отговаря автоматично на 
запитвания; 
 

• предлага услуга  

„презапис на заети материали“ 



 
21. Регионална библиотека  

„Пенчо Славейков” 
 

Електронна читателска карта – DigitalLibraryPass 



 
21. Регионална библиотека  

„Пенчо Славейков” 
  

 

• Варненската дигитална 

библиотека; 



 

 

• Електронна заявка за книги и 
периодични издания; 

• Услуга “БиблиоМат”. 

 
21. Регионална библиотека „Пенчо 

Славейков” 
 



 
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА 
 
 
 
 
• Разработване и въвеждане на Мобилно приложение; 

• Поставяне на сензорни информационни киоски; 

• Изграждане на модерна онлайн виртуална платформа за 

културно-исторически турове.  

 
„Развиване на Регионален исторически музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“ 

• РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА 22. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА 



• Разработване и въвеждане на 
Мобилно приложение; 
 

• Поставяне на сензорни 
информационни киоски; 

 
22. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
 



 
22. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
 
• Изграждане на модерна онлайн виртуална платформа за 

културно-исторически турове в музея.  



Благодаря за вниманието! 


