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Архитектура на ИТС в България 

Документ за дискусия, Редакция 1.0, 02.10.2014, А. Антов 

 

Въведение 

На среща, проведена на 30.09.2014 г. между членове на БАИТС, представители на НКСИП и 
АПИ, беше дискутиран проекта за Техническа спецификация за ИТС на НКСИП. Основно 
внимание беше отделено на цялостната архитектура на бъдещите системи в страната. В 
резултат на изказаните мнения е изготвен настоящият документ за дискусия.  

Схема на архитектурата 

По-долу е представена схема, която цели да обобщи коментарите на различните участници в 
дискусията: 

 

 

WEB ИНТЕРФЕЙС; SQL 

ОПТИЧНА ВРЪЗКА; УНИФИЦИРАНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ 

МОБИЛНА/КАБЕЛНА ВРЪЗКА 

 

МОБИЛНИ И ДР. 
КЛИЕНТИ 

 

ИНСТИТУЦИИ 

 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА 
АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

РЕГИОНАЛЕН 
КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР 1 

 

МЕТЕО 
СТАНЦИИ 

 

КАМЕРИ 

 

VMS 

 

РЕГИОНАЛЕН 
КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР 2 

 

РЕЗЕРВЕН ЦЕНТЪР ЗА АНАЛИЗ 
И УПРАВЛЕНИЕ 

… 

… 

… 

WEB ИНТЕРФЕЙС 
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Описание на архитектурата 

Слой 1 – Датчици и средства за управление на движението 

Първият слой включва всички средства за събиране на информация за движението, околната 
среда и пр., както и средствата за управление на движението (променливи знаци, бариери и 
др.). Доколкото тези устройства може да бъдат от различни производители и поколения, то е 
неизбежно да имат различни протоколи за пренос на данни.  

Комуникационна среда между слоеве 1 и 2 

Според спецификата на конкретното устройство и специфичното приложение, комуникацията 
между устройствата и регионалния контролен център, когото обслужват, може да се извършва 
както по безжичен, така и по жичен. На това ниво протоколите за пренос на данни зависят от 
конкретните устройства. 

Слой 2 – регионални контролни центрове 

Регионалните контролни центрове би следвало да получават информацията от устройствата от 
слой 1 и да извършват нейната първична обработка. На база на получената информация се 
извършва управление на пътното движение – т.е. пренасочване на движението, промяна на 
скоростта, осигуряване на аварийни екипи и пр. Целесъобразно е тази дейност да бъде 
извършвана на регионално ниво, т.е. да има възможност за близък контакт между 
представителите на отделните институции, които участват в процеса на управление.  

Доколкото се очаква ИТС в България първо да бъдат внедрени по най-натоварените пътища в 
страната, а именно автомагистралите, то като първоначална насока изглежда разумно да бъдат 
планирани 3 регионални центъра – западен (който покрива направлението Видин-София и по-
конкретно АМ „Струма“ и АМ „Люлин“), южен (който покрива АМ „Тракия“ и АМ „Марица“) и 
северен (който покрива АМ „Хемус“). 

Комуникационна среда между слоеве 2 и 3 

Комуникацията между регионалните центрове и националния център за анализ и управление 
следва да се извършва по оптичен път или чрез ретранслационни устройства. В рамките на 
регионалните центрове първичната информация от слой 1 следва да бъде филтрирана, 
обработвана и привеждана в унифицирани протоколи за пренос на данни. 

Слой 3 – национален център за анализ и управление 

Националният център за анализ и управление получава данни за движението, инциденти и др. 
от регионалните центрове. За да се осигури скалируемост и отвореност на архитектурата това 
се извършва по унифицирани протоколи за пренос на данните. Целта на центъра е да обобщи 
получаваната информация и да позволи анализирането и на национално ниво. В същото време 
националният център ще позволи координирането на мерки при бедствия и катастрофи на ниво 
територията на цялата страна. Регионалните центрове доставят филтрирана първична 
информация към националния център, но в същото време и получават от него анализи и 
прогнози за съответния регион, направени в национален контекст.  

Комуникационна среда между слоеве 3 и 4 

Според целта и обема на данните връзката между двата слоя се извършва или чрез уеб-
интерфейс, или чрез SQL запитвания.  

Слой 4 – клиенти 

Клиентският слой включва всички граждани, фирми и институции, които нямат отношение към 
извършването на анализи на данни за движението, както и нямат оперативна роля в 
управлението му, но имат необходимост от получаване на данни за него. Клиентите може да 
бъдат мобилни приложения за прогнозиране на задръствания, институции, които се 
интересуват от пътното движение в някакъв контекст (като например Изпълнителна агенция по 
околната среда), спедиторски фирми и пр.  
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Институционална рамка 

През 2014 г. АПИ е стартирала обществена поръчка за изграждането на национален център за 
събиране и обработка на данни за трафика. Следва да се проучи възможността този център да 
бъде основата за националния център за анализ и управление, описан по-горе (слой 3 от 
архитектурата).  

Техническата спецификация за ИТС на НКСИП от друга страна е фокусирана върху изясняване 
на слоеве 1 и 2 от архитектурата.  

Следващи стъпки 

На работната група се предлага, както следва: 

 да продължи работа по Техническата спецификация за ИТС на НКСИП, както е 
първоначално планирано (т.е. с цел завършването и до ноември 2014 г.) и с фокус 
върху слоеве 1 и 2 от архитектурата; 

 да разработи (на базата на настоящия документ?) предложение за национална ИТС 
архитектура, която да бъде внесена за гледане от консултативния съвет към Министъра 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията (до края на октомври 2014 
г.); 

 възоснова на отзивите от консултативния съвет, да изготви Техническа спецификация 
за протоколите за пренос на данни между слоеве 2 и 3 и осигуряването на национален 
център за анализ и управление (до април-май 2015 г.), след което спецификацията да 
бъде внесена за гледане от консултативния съвет. 


