
NOVATEL
Интелигентно управление на градове



НОВАТЕЛ

ИТ и телеком услуги във 
всички сектори:
Публичен, автомобилен, 

финансов, транспортен и 

производствен

Собствен център за 
мониторинг и поддръжка, 
базиран в България

„Новател“ е основана в България през 2004г.   

като част от Deutsche Telekom Group.

Групата присъства в над 50 държави и има над  

226 000 служители по целия свят.

Присъствие в 

над 50 
държави

Новател, част от Deutsche Telekom Group



Решения

Интелигентни 

градове

Улично осветление ИТ инфраструктура 

и слаботокови 

системи

Интелигентно 

видеонаблюдение

Управление на 

градски транспорт

Интелигентно 

сметосъбиране



ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ



Новател - Услуги

Цялостно управление на проекти за улично осветление – от проектиране, финансиране, 

доставка, инсталация и управление 

Novatel Project

- Енергиен одит

- Проектиране

- Управление на 

проект

Novatel Capital

- Финансиране

- ЕСКО проекти

- Финансов лизинг

Novatel Integration

- Доставка

- Инсталация

- Интеграция
Novatel Lifecycle

- Поддръжка

- Наблюдение

- Надграждане



Предимства на интелигентното осветление

Ел. енергия
> В пъти по-голям светлинен добив

> Висока енергийна ефективност

> Светлината се излъчва на 60-90 

градуса

> Без топлинни загуби

> Фиксирани часове осветеност

> Докладва за всички загуби по 

мрежата

70%

Поддръжка
> LED има 10х по-дълъг живот от 

НЛВН осветители

> Системата за управление 

автоматично докладва за промени 

по мрежата

> Без нужна настройка на таблата за 

часове осветеност през годината

-80%

Осветеност
> Без период на загряване

> Фокусиран профил на осветеност

> Директна осветеност без 

рефлектори

> Възможност за димиране без 

визуален ефект върху осветеността



100 000 лв.

поддръжка

1 100 000 лв.
ел. енергия

Натриево, живачно и 

луминисцентно осветление

Реални данни от общини в България

Интелигентно LED 

осветление

100 000 лв.

загуби

*данни от община с население 80 000 души (Ноември 2021) 

20 000 лв.

поддръжка

350 000 лв.

ел. енергия

930 000 лв.
спестяване



Система за мониторинг и управление

Контрол на цялата система за осветление в 

реално време.

Функции:

- Автоматизирано управление и доклади

- Мониторинг на консумацията

- Димиране на отделни зони

- Лесна поддръжка



ЕСКО модел на финансиране

Годишен разход за 

осветление

(Ел. Енергия + 

Поддръжка)

Преди ЕСМ

Изпълнителят 

финансира 100% 

от инвестицията и 

гарантира 

икономия

Годишен разход за 

осветление

По време на договора

Вноска по договор

Клиентът изплаща 

инвестицията от 

реализираната 

икономия

След приключване на 

договора

Годишен разход за 

осветление

Спестени разходи

Икономията 

продължава да се 

реализира след 

договора



ЕСКО проект: Пазарджик

Икономия

65%

Инвестиция

1.45М 

лв.

Възвръщане

5г. 
при стари цени 2021г.

2.5 г. 
при текущи цени



Сравнителен анализ
Община Банско

Общо спестяване

-61%
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Енергийни спестявания

Преди След

Годишна 

консумация, 

кВч

Период на 

възвръщане,

години*

Преди 43964

2,2
След 17248

*При текуща цена на ел. енергия 0,56 

лв/кВч с ДДС



ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

СМЕТОСЪБИРАНЕТО



Ние не сме наследили земята от нашите деди,   

а сме я взели на заем от децата си.



Проблеми в Сметосъбирането

> Отчисления
> Общините плащат отчисления за всеки тон депониран отпадък

> Размерът на отчисленията се е увеличил с 633% за последните 10 години

> Непрозрачност
> Липсва контрол върху процеса на сметосъбиране и депониране

> Неясни разходи от подизпълнители и общински предприятия

> Липсва статистика на количество отпадък по региони и населени места

> Замърсителят ще плаща от 2024
> От 2023 гражданите ще се таксуват според количество изхвърлен отпадък

> В момента няма механизъм който да позволява индивидуално таксуване

> Рециклиране
> Новите цели за рециклиране са 70% от общия отпадък до 2030г.

> Големи количества рециклируем отпадък се депонира поради липса на 

контрол
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Дигитализация в сметосъбирането

Цел: Прозрачност в процеса на сметосъбиране и депониране

Функции

1. Следене в реално време на изхвълен отпадък от всеки контейнер

2. Анализ на събран отпадък от всеки регион и населено място

3. Събиране на данни за количество рециклиран и депониран отпадък

Данни на 3 нива

250kg

Контейнер Регион Цяла област

52%



Схема на системата

> Гъвкава: Позволява надграждане и добавяне на допълнителни 

функции

> Устойчива: Разработена да устоява на тежки работни условия

> Универсална: Съвместимост с всички марки и модели камиони

Търсене

Интерфейс

Сървър и 

база данни

Модул за 

комуникация 

и GPS
RFID антена

Сензор за тежест

Контейнер

RFID таг

Камион

Потребителска 

част

Реално време



Предимства

> Иновативен метод на претегляне
> Съвместимост със всеки вид сметосъбираща 

техника

> Устойчивост на тежка работна среда

> Чист град
> Анализ на проблемни зони в града и подобряване 

на планирането на контейнери и сметосъбиране

> Контрол върху сметосъбирането
> Измерване и следене в реално време на камионите, 

осигуряващ контрол върху изпълнители и шофьори

> Доказване на резултати
> Анализът позволява доказването на резултати от 

въвеждане на мерки за рециклиране и намалява 

отчисленията

> Система по мярка
> Системата е проектирана по Ваша мярка и 

направена да реши конкретните проблеми на 

Общината



ДЕМО



Финансиране по Наредба 7

Община РИОСВ
Сметка на 

РЗУО

95 лв/тон

Общините използват средствата за инвестиции в 

сметосъбиране и депониране

Контейнери Управление на 

сметосъбирането

Камиони

Отчисления

Системите са добавени в 

Националния План за Управление 

на Отпадъците

1. 2.

3.

* Допълнително финансиране включва ОП „Околна Среда"  



ИНТЕЛИГЕНТНО 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ



Предизвикателства в управлението на трафика

ЗадръстванияИнциденти

Липса на 

доказателства
Липса на данни

Трудности при 

разследване

Липса на 

контрол



Автоматична детекция на инциденти

Шофиране в обратна посока Поява на пешеходец Reverse driving

Статистика на трафика Неправилно паркиране Обекти на пътя

Забранена смяна на лента Превишена скорост Ниска скорост



Автоматично засичане на нарушения

> Пресичане на 

непрекъсната линия

> Шофиране в обратна 

посока

> Неправилна маневра

> Шофиране в BUS Лента



Нискоемисионни зони

> Разпознаване на еко 

стикер чрез RFID

> Разпознаване на 

регистрационен номер

> Проверка в база данни в 

реално време

> Автоматично алармиране 

и генериране на досие 

AI трафик 

камера

RFID reader



Неспиране на пешеходна пътека



Община Плевен – реализирано решение 

Проект “Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен”

156
трафик камери

22 км
оптична 

инфраструктура

16
умни кръстовища

> Разпознаване на номера при скорост над 200 км/ч

> Надеждност на разпознаване над 95%

> Преброяване на трафик и управление на светофари

> Автоматична детекция на инциденти и нарушения

Функции



Община Плевен – реализирано решение 



Община Плевен – реализирано решение 



УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ 

ТРАНСПОРТ



Цялостно решение за управление (AVL система)

Функции

▪ Система за планиране на движението (разписание, 

мрежа, определяне на водачи и превозни средства)

▪ Управление на трафика (GPS базирано, в реално време)

▪ Информационна система за пътниците в реално време 

(превозно средство, спирки, маршрути)

▪ Електронни билети (онлайн, продажба на билети в брой, 

автомати за продажба на билети, валидация)

▪ Мобилни приложения (виртуални спирки, информация за 

пътниците)

▪ Интеграция на градска карта



Референции



Електронни билети

▪ Единна, стандартизирана обработка на продажби на билети и 

транзакции за валидиране на билети

▪ Свързване на всички видове канали за продажба

▪ Продажба на билети на борда на превозните средства

▪ Предплатени билети точки на продажба

▪ Автомати за продажба на билети

▪ Онлайн продажба

▪ Идентификация на потребителите/пътуващите, идентификация на 

карти за пътуване

▪ Генериране на отчети (брой транзакции, фактуриране, 

дебитиране на потребителските сметки и др.)



Благодаря!

pavel.naydenov@novatel.bg

www.novatel.bg

+359 895 55 09 54


