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Защо?

София е град с постоянно нарастващо 
население и брой автомобили. Постоян-
ните усилия в облекчаване на трафика 
дават резултати: въвеждане на метро, 
обновяване на градския транспорт,  
стимулиране редовното използване  
на градския транспорт от населението, 
ограничаване на възможностите  
за паркиране в центъра и формирането 
на синя и зелена зона. В борбата със за-
силения трафик може да се включи още 
един компонент – умното паркиране. 
Един кратък пример: ако шофьор търси 

два пъти на ден място за паркиране  
в центъра на града средно по 10 мин., 
пресмятайки на годишна база това 
време е повече от 80 часа (при 250 – 
работни дни в годината). Над 80 часа 
работещ двигател отделящ въглероден 
диоксид и вредни емисии само за един 
шофьор. Ако умножим тези часове по 
няколко хиляди автомобила ежедневно 
преминаващи през този процес може  
да се добие по-ясна представа за по-
ложителното влияние, което може да 
окаже едно решение за умно паркиране:

Намаляване на замърся-
ването на въздуха

средно
2 × 10 мин. на ден

CO
2

> 80 ч, в годината
за 1 превозно средство

Спестяване на време  
за придвижване

Намаляване  
на разходи за гориво

Намаляване на закъс-
ненията за работа

Спомага за по спокойна сре-
да – намаляване  
на изнервените шофьори

Намаляване броя  
на леки ПТП
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Решение

Риск Електроник ООД предлага триком-
понентно решение: сензори, комуника-
ционна среда, информационна система.

Сензор – с компактни размери и устой-
чив на атмосферните условия и вандали-
зъм. Поставен върху всяко паркомясто 
засича наличието на автомобил над него 
на базата на инфрачервени и магнитни 
датчици. Захранва се чрез батерия с дъ-
лъг живот, която се разрежда за 4 до 6 
години. Предава данни за  състоянието 
(заето/свободно) на паркомястото в ре-
ално време чрез безжична свързаност.

Комуникационна среда – безжична мрежа 
достъпна за комуникация между сензори-
те и софтуерната система

Информационна система – точката, 
където се събира и обработва информа-
цията от всички сензори в реално време  
и предоставяща актуална оперативна 
информация. Съхранение на събраните 
данни и възможности за мно жество 
справки и анализи на заетите паркомес-
та по време и локация. Удобен графичен 
интерфейс за работа и възможност  
за колаборация с други съществуващи 
системи. Мобилно приложение в помощ 
на водачите на МПС в търсене на удоб-
но паркомясто.
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Положителен ефект

При правилно популяризиране и масово 
използване решението ще доведе до 
следните положителни резултати:

Намаляване на трафика в централната 
зона на града (или всяка зона където  
се използва).

По-ефективно използване на ограни-
ченото пространство за паркиране

Удобство за водачите – възможност  
за GPS отвеждане на водача, чрез 
мобилното приложение, до най-удобното 
свободно паркомясто.

Повишаване на ефективността  
на градското планиране – събраната 
историческа информация за заетостта 
на паркоместата може да послужи за по-
добро планиране на площите за паркира-
не в различните райони на града.

Подпомагане дейността на Център  
за градска мобилност – информацията  
в реално време за скоро паркирали  
автомобили може да бъде използвана, 
от близко намиращ се служител, за про-
верка на коректно заплатена такса  
за престой (за зелена и синя зона).

СВ 1076 РВ

СА 8604 ТА

РК 4425 РН

СА 2869 КН

СА 5533 РВ
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Служител на реда

Свободно паркомясто

Нарушение!
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РИСК Електроник ООД
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от първите ИТ компании в България. Зад нейното 
име стои стратегически подход в консултирането и инновационен в създава-
нето на ИТ решения, инфраструктури и цялостни бизнес процеси.

Като водещ системен инте гратор ние сме установили про цеси и струк-
тури, необхо дими за под държане на специфичните нужди на нашите клиенти 
в цялата страна. Изградили сме и поддържаме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип.

Деловите ни взаимотношения се характеризират с индивидуален подход 
към всеки един от нашите кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“


