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Относно:   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕСАТА  

NAVITEQ мрежата от референтни GNSS станции продължава да се 

разширява. Новата станция в град Приморско е вече факт.  

 

NAVITEQ е компанията, която изгражда първата в България мрежа от 
референтни GNSS (GPS+ГЛОНАСС) станции. Стартирането на проекта 

започва с инсталирането и пускането в експлоатация на шест станции на 
територията на Западна България. В момента работим усилено по втория етап от 
проекта – покритие на целия черноморски регион. Станцията в град Приморско е 
вече факт, а до края на лятото предвиждаме да пуснем и останалите четири 
станции. Крайната ни цел е покритие на цяла България и предоставяне на 
надеждни GNSS услуги на специалистите от цялата страна. 

 

На схемата със син цвят е отбелязан настоящият обхват на мрежата. С лилаво е 
означен обхватът на мрежата със станции, които се изграждат в момента, за 
осигуряване на покритие в черноморския район. 
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На база изградената мрежа NAVITEQ предлага услуги и решения за постигане на 
сантиметрова точност при извършване на GNSS измервания. Чрез услугите 
Precise RTK, Post Processing и Virtual Station потребителите спестяват време, 

средства и човешки ресурс – съкращава се наполовина времето за измервания; 
използва се само един GPS приемник, като се спестяват инвестиции в 
скъпоструващо професионално оборудване; улеснява се дейността, като за 
GNSS измерванията вече е нужен само един специалист. 

 

Наред със специализираните GNSS услуги NAVITEQ разработва и предлага на 
пазара детайлна цифрова карта на България (геопространствени данни), 
отговаряща на всички световни стандарти. Важна част от компанията е звено 
„Мобилна лаборатория”, което допълва и поддържа актуалността на данните и 
разполага с най-модерното оборудване в световен мащаб. 

 

В отношенията със своите клиенти NAVITEQ се ръководи от стремежа да 
предостави по-добри, надеждни и най-вече полезни решения за улесняване на 
ежедневните работни процеси. 


