
Географски Информационни Системи   

от ЕСРИ  за подпомагане пътната 

безопасност 



Елементи на организационния успех 



ГИС и безопасност на 
движението 



Местоположение 

ГИС интегрира информация от различни източници, за да ни помогне да 
откриваме съществуващите взаимовръзки и да вземаме по-добри решения 



Управление на жизнения цикъл на безопасността  

Публично обсъждане 

Мониторинг на  
изпълнението 

Организация на данните, достъп  
и обмен  



4 ключови области на ГИС  

• Прецизно събиране на данни за произшествията 

 

• Управление на данни за инциденти и интегриране на данни 

 

• Анализ на данните за произшествия 

 

• Разработване на програми за подобряване на безопасността 
по пътищата 



Събиране на данни за 
катастрофи 



 Всичко започва на терен 



Инструмент за събиране на данни от терен 

http://www.esri.com/software/arcgis/collector-for-arcgis  

http://www.esri.com/software/arcgis/collector-for-arcgis
http://www.esri.com/software/arcgis/collector-for-arcgis
http://www.esri.com/software/arcgis/collector-for-arcgis
http://www.esri.com/software/arcgis/collector-for-arcgis
http://www.esri.com/software/arcgis/collector-for-arcgis


Управление на данните за 
катастрофи / интегриране 
на данни 



Управление на бази данни за катастрофи 

• Целта е създаване на единна база данни за катастрофите 

 

• Необходимост от интегриране на данните за катастрофи с 
други атрибутивни данни за пътната обстановка ( състояние 
на пътната настилка, процент на триене, обем на трафика, 
геометрия на пътя и други) 

 

• Много малко от специалистите по анализ на пътната 
безопасност имат контрол над другите атрибутивни данни и 
необходимостта от техники за интегриране на данни 

 



Пространствената информация осигурява по-добър контекст 

Местоположения на катастрофи 

Пътна инфраструктура 

Атмосферни условия 

Пътна геометрия 

Състояние на тротоарната настилка 

Обем на трафика 

Местоположението е общият  
елемент във всички данни 

Пространствената информация е от решаващо значение за 
управлението на безопасността 
 

Цялата информация, която събирате, анализирате и докладвате, съдържа пространствена 
компонента .... 



Събиране на данни за пътната обстановка  
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Комбиниране на елементи от данни  

http://uplan.maps.arcgis.com/apps/PublicGallery/index.html?appid=8722bfa3f83040cca6b4ae04d9a93ed8&group=24da6ed62219444ead33a717dd835edc


Анализ на катастрофи 



Анализ на катастрофи  

• Места с висока концентрация на ПТП 

 

• Анализ на риска 

 

• Анализ на пътното проектиране 

 

• Геопространствена статистика  
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Анализ на „Горещи точки“ в 3D 



Risk Maps 



20 http://uplan.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=e2f0216b81b14fe0b41bfe628b6dbf9e  

http://uplan.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=e2f0216b81b14fe0b41bfe628b6dbf9e


Анализ на Abley на високорискови пътища 

 

Близо 25% от всички 
катастрофи с фатални 
последици настъпват при 
хоризонтални криви на 
пътя.  

 

Управлението на 
безопасността на такива 
пътища е важен въпрос в 
световен мащаб. 
 



Автоматизация чрез ГИС базирани инструменти 
 



Автоматизация чрез ГИС базирани инструменти 
 



Оценка на риска на инфраструктурата 

“Рискът от катастрофи може 
да бъде предвиден въз основа на 
фактори от 
инфраструктурата, околната 
среда, оперативната дейност. 
Това е от ключово значение най-

вече за по-малко натоварените 
пътища, за които 
историческите данни за 
катастрофите не са надежден 
показател за реалния риск.” 



Комуникация 



Ефективна комуникация / Публично участие 

http://arcg.is/2msUG9N 

http://arcg.is/2r5t4Nv 

http://arcg.is/2AY6Ufu 

https://eath.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=9a27635635c940539b96fb5ef954e4d5


Електронни  
таблици 

Поддръжка 
на пътя  

Планиране 

Управление на настилки 

Изображения 

видео 

сензорни 

мрежи 

LIDAR 

Инспекция 

на мостове 
CMS 

ГИС – Интегрираща платформа 

3ти страни 

Интегриране, визуализация, анализ 
и подобряване на информацията от 
много източници 



ЕСРИ ГИС 
Единствената по рода си цялостна ГИС платформа 

Специализирани 
приложения 

Услуги 

Достъп 

Десктоп Уеб Мобилни 

Сървър Онлайн съдържание и 
услуги 

Портал 



Esri Inc. Световният лидер в 
сферата на ГИС 

Повече от 50 години на пазара 

Създава добавена стойност 

Налага тенденциите в развитието на ГИС 



ФБР 

ООН 

НАТО 

Frontex 

Световна 
здравна 

организация 

Европейска 
агенция по околна 

среда 

Червен  
кръст 

Европейска  
комисия 

Световна 

 банка 

100 000 +  

НПО-та и акад. 
организации 

500 000  + 

компании 

50 000 + 

институции 

UNICEF 

WWF 
National 

Geographic 

BMW 

Starbucks 

Голямото семейство на Esri 

Coca Cola 
Shell 

Харвард  

Колумбийски 

 университет 



ЕСРИ БЪЛГАРИЯ  

Официален дистрибутор  
на Esri за България 

Повече от 20 години на българския пазар 



Повече от 20 години 

Разработваме и внедряваме ГИС в България 



Транспорт и мобилност 

И много други… 

НК „ЖИ“ 

Агенция „Пътна инфраструктура“  

Център за градска  
мобилност на СО  

ДП „Пристанищна инфраструктура“ 

МТИТС - УК 



Сигурност 

И много други… 

МВР 

ЦАН към МВР 

ОУПБЗН Русе 

ГД ГП - МВР 

 

 МВР: 

 ГИС за УК 

 ГИС на ВДАИС 

 ГИС на ГД ГП 

 Геопортал на ЦАН 

 ГИС на РУПБЗН-Русе 

 МТИТС - Дирекция Безопасност и УК 

И още: 
 МЗ – НМКЦ, ГИС на НЗК 

 МО – НВКЦ, ВГС и др. 
 НСИ – УК 

И др. 
 



И много други… 

Кадастър и устройство на територията 

НЦТР 

Община град Добрич 

Община Гоце Делчев 

Софпроект 

Община Габрово 

ТУП-ове 

ГИС-София 

Община Бургас 

Община Ружинци 

АГКК 

Община Тетевен 
МЗХ 



   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 

Sales@esribulgaria.com                                                        

Благодаря за вниманието! 




