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ТЕМА
Ямбол

Проектите, изготвени в ГИС среда, пестят време и средства

Пет одобрени проекта, чиито подготовка и
изпълнение са реализирани изцяло в ГИС среда, отчита община Ямбол. „Това спести време и средства за външно
проектиране и привлече
външен финансов ресурс”, коментира Мария
Йоргова, главен експерт
„ГИС и информационно обслужване“.
Системата работи
вече повече от година
благодарение на проект
„Разработване и прилагане на интегрирана об-

щинска географска информационна система в
администрацията на община Ямбол” с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Същността на ГИС
като инструмент за събиране и анализ на данни го прави незаменим
за информирани управленски решения, допълва Мария Йоргова.
Все повече служите-

ли от различни звена
намират приложение на
ГИС в ежедневните си
задачи като схемите за
разполагане на преместваеми обекти, решенията по озеленяването,
проектите за зелени кътове, градинки, детски и
спортни площадки. Интуитивните инструменти стимулират служителите да търсят приложение във всеки възникнал казус – от ситуиране на групи за пролетно
почистване до решения
за транспортната схе-

ма на града, от визуализация на преброителни
участъци до анализ на
състоянието на уличната мрежа.
Обхватът на системата включва територията
на общината, като интегрира наличните данни за кадастър, инфраструктура, улична мрежа, сграден фонд, устройствени параметри
на територията и др.
Служителите от звеното
отговарят за системата
и нейната функционалност, за актуалността и

развитието на информационната основа. Вътрешният достъп предлага по-широк набор от
функции като детайлни
PDF справки, експорт
на данни, инструменти
за анализ, комбинирани
заявки.
Системата има изграден и публичен портал (http://gis.yambol.bg/
gisoutvn), който предлага актуална информация за събития, позволява идентификация на
имоти и сгради, търсене
на адреси, разпечатва-

не на карти, буфериране, комбинирани заявки и др.
Интересът към публичния достъп се увеличава. Доставчиците
на публични услуги не
само предоставят актуална информация, но
и черпят необходимата
информация от външния портал. Гражданите също използват активно широкия набор
от инструменти и оценяват възможността за
достъп до детайлна информация.

Белово

Бързо и лесно 12 административни услуги

О

бщина Белово е сред първите местни администрации, която повишава
качеството на най-често използваните услуги от гражданите чрез съвременна географска информационна
система, която съкращава времето за обработка
на документи с 50%. Проектът е финансиран от
програма “Административен капацитет”, изпълнител е „Мапекс” АД. Дейностите са реализирани
в периода юни 2009 г. – февруари 2011 г.

В Белово не се наложи допълнително
оцифряване поради наличието на информацията в дигитален вид.
Основната разлика при
внедряването на електронни услуги тук бе
предложената функционалност по изискване
на общината, наречена
„Деловодна система”,
която дава възможност
за обмен на данни с де-

ловодни системи, системи за общинска собственост и др., обясниха специалистите на
„Мапекс”.
Служителите имат
възможност за работа с кадастрална карта,
регулация, кадастрален план, сканирани и
растерни изображения,
налични в базата данни или предоставени от
клиент. Могат да се оп-

ишат следните функционалности: търсене по
атрибути (извличане на
графични и атрибутни данни и метаданни),
редакция на данните,
работа с координати и
трансформация, работа със самостоятелен
обект в сграда, работа със скици, с административни услуги и др.
Географските информационни системи се
утвърждават като адекватно решение на информационните проблеми на администрацията. Наличната информация невинаги
е достатъчна или не е
съхранявана в подходяща форма. Ефективното използване на актуализирани данни е
свързано с необходимостта от реализиране
на редица възможности
за изготвяне на анализи, предлагащи икономически контекст за
обширни сфери в дър-

12 бързи административни услуги благодарение на ГИС
1. Издаване на скица на поземлен имот
2. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
3. Издаване на виза за проектиране
4. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти
5. Издаване на удостоверение за ползване на обект с разрешение за поставяне
6. Издаване на разрешение за строеж
7. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от
IV и V категория
8. Одобряване на проекти за обособяване на дялове и части в самостоятелни обекти в съдебна делба
9. Извадка от координатен регистър за имот (предоставяне на списък с координати на подробни точки)
10. Удостоверение за описание и идентичност на имот
11. Издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър
12. Предоставяне на извадка от специализирана кадастрална карта.
жавното управление,
заяви Деян Балтаджиев,
ИТ мениджър в „Мапекс”.
„Мапекс“ АД - воде-

ща компания в областта на ГИС, има редица
успешно реализирани
проекти – Столичната
община, община Бело-

во, община Любимец,
община Враца, община Божурище, община
Свиленград и др.
Светла ДОБРЕВА

