
   

 

 

И този брой на месечния бюлетин посвещаваме 
на отзивите на наши партньори от съвместната 
им работа с NAVITEQ.

Срещнахме се с Бойко Божков, директор на 
отдел „Технически контрол и развитие” в 
„Мапекс” АД, за да му зададем следните 
въпроси:

1. Каква е основната дейност на Вашата фирма?

„Мапекс” АД е геоинформационна компания, която 
предлага геодезически и геоинформационни услуги 
и технологии в областта на геодезията, 
строителството, архитектурата и дейностите по 
кадастъра.

2. От колко време използвате услугите на 
NAVITEQ и коя услуга най-често се налага да 
използвате в професионалната си дейност?

От две години. Най-често използваме услугата 
NAVITEQ RTK - услуга за геодезически измервания в 
реално време. Друга, често ползвана от нас услуга е 
NAVITEQ PostProcessing. 

3. Как използвате услугите в специфичната си 
дейност?

С NAVITEQ RTK определяме координатите на 
подробни точки при заснемане на големи площни 
обекти, трасираме граници на имоти в места, където 
геодезическата основа е унищожена или трудно 
достъпна. Извършването на GPS измервания в 
режим RTK отнема съвсем кратко време и осигурява 
достатъчна точност за целите на кадастъра.

Услугата NAVITEQ PostProcessing най-често ползваме 
във връзка с последваща обработка на GPS 
измервания, като за целта използваме данни от 
референтните станции на NAVITEQ в стандартен 
(RINEX) формат.

4. Ползвали ли сте безплатната ни услуга 
NAVITEQ DGNSS и в какви случаи?

 

 

Заработиха две нови 
GNSS станции от 
NAVITEQ мрежата

Пуснахме в експлоатация 
две нови GNSS станции, 
едната в с. Шкорпиловци, 
Варненска област, другата 
в град Смолян.

С пускането им в 
експлоатация се 
доближаваме с още една 
стъпка до краткосрочната 
си цел – покритие на 
цялото българско 
Черноморие до края на 
годината и разширение на 
мрежата в югоизточна 
България.

Чрез изградената мрежа, 
NAVITEQ предлага услуги 
за постигане на 
сантиметрова точност при 
извършване на GNSS 
измервания. Като ползват 
услугите RTK, DGNSS, Post 
Processing и Virtual Station 
потребителите съкращават 
наполовина времето за 
измервания, спестяват 
средства за допълнително 
оборудване и човешки 
ресурс. 

Миналата седмица се 
състоя ежегодният 
симпозиум по геодезия, 
на който NAVITEQ бе 
спонсор

На 6 и 7 ноември се 
проведе геодезическият 
симпозиум 
„СЪВРЕМЕННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, 
ОБРАЗОВАНИЕТО И 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА 

 



До момента не, защото нямаме обекти, които да 
изискват субметрова точност. Тази услуга би била 
полезна при специфични дейности свързани с ГИС и 
подръжка на горски и земеделски територии, тъй 
като осигурява точност 0,50 м. Хубавото е, че 
услугата е абсолютно безплатна. 

5. Срещате ли някакви трудности при работата 
си с услугите на NAVITEQ и какви са те?

Макар и рядко, да - при ползване на услугата 
NAVITEQ RTK. Най-често срещаният проблем е 
трудното осъществяване на GSM връзка. Понякога, 
поради лошата GSM връзка, не се приемат поправки.

6. Какви препоръки бихте дали на екипа на 
NAVITEQ, за подобряване качеството на 
услугите/услугата?

Препоръката ни е по-скоро да развият изградената 
мрежа от референтни станции за територията на 
цялата страна.

Също така, да работят по извеждане на 
трансформационни параметри за преход към 
националните координатните системи.

7. Какъв партньор е NAVITEQ?

Мисля, че NAVITEQ е надежден и лоялен партньор. 
Услугите, които фирмата предоставя са с високо 
качество. Изключително сме доволни от съвместната 
ни работа и се надяваме нашето сътрудничество да 
продължи!

ПРАКТИКА В 
ГЕОДЕЗИЯТА И 
СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ 
ОБЛАСТИ”.

Форумът представи 
доклади и дискусии в 
направленията геодезия, 
фотограметрия, 
картография, спътникови 
системи, устройство на 
териториите, ГИС. Други 
засегнати теми бяха 
съвременните методи и 
успешният опит в 
образованието и 
професионалната практика.

На събитието присъстваха 
представители на Военно 
географската служба, 
изпълнителният директор 
на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, 
както и деканът на 
Геодезическия факултет, 
които запознаха 
аудиторията с дейностите 
по геодезия в миналото, 
настоящето и бъдещето, 
както и с развитието на 
образованието по геодезия.

 
 

Бихме се радвали да ни пишете в случай, че имате нужда от допълнителна 
информация за услугите на NAVITEQ (press@naviteq.net). 

NAVITEQ 
София 1000 
ул. Иван Денкоглу 15А, ет.3, ап.5 
тел: 02 / 923 99 60, факс: 02 / 981 75 57 
E-mail: office@naviteq.net  
URL: www.naviteq.net

Настоящият e-mail съдържа търговска информация за продуктите и услугите, 
предлагани от фирма NAVITEQ. 
В случай, че не желаете да получавате тази информация, изпратете електронно 
съобщение с subject: STOP на press@naviteq.net.
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