
 
 

Бойко Божков, главен специалист GPS измервания в „Мапекс” АД споделя за дейността и 
съвместната си работа с NAVITEQ.     
 
1. Каква е основната дейност на Вашата фирма? 

„Мапекс” АД е геоинформационна фирма, 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? 

Изполваме услугите на NAVITEQ от две години. Най-често използваната от нас услуга е 

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 нови точки от работна геодезическа основа. 

Извършването на GPS измервания в режим RTK отнема съвсем кратко време и осигурява 

достатъчна точност за целите на кадастъра и др. 

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? 

Не сме използвали тази услуга, 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. Важно е също че услугата е 

абсолютно безплатна.  

 

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

те? 



Да, рядко при ползване на услугата NAVITEQ RTK. Най-често срещаният проблем е трудното 

осъществяване на GSM връзка. Понякога заради 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 да развият изградената мрежа от референтни станции за територията на 

цялата страна. 

Също така да работят по извеждане на трансформационни параметри за преход към 

координатна система 1970 г. 

 

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! 

 

 

 


