
СОФТУЕРНИ ИНФОРМАЦИОННИ 
ПРОДУКТИ

Иновационни системи-Бургас ЕООД е търговско дружество със 100%
участие на Община Бургас в капитала.

Дейността на дружеството е насочена към разработване и реализиране на
проекти за интелигентен градски растеж, иновативно, устойчиво и умно
градско развитие и управление, подкрепа на местната икономика чрез
внедряване на иновационни интелигентни решения, промотиране на
нови методи за подобряване на градската мобилност и околна среда и
други аспекти на градското развитие, консултантска дейност, услуги,
свързани обработка на данни, дигитален маркетинг.

Иновационни системи-Бургас ЕООД утвърждава капацитета си за
предлагане на специфични информационни услуги, техническа и
консултантска помощ, техническа поддръжка на специфични дигитални и
информационни системи.

www: itsburgas.com

ЗА НАС



СМАРТ РЕШЕНИЯ ЗА 
ВСЕКИ ГРАД

УМНАПЕЙКА-КНИГА

ИНТЕЛИГЕНТЕН УЛИЧЕН СТЪЛБ

зайн
Всяко улично осветително тяло или електрически стълб могат да се
превърнат в «интелигентен» уличен стълб като им бъдат добавени някои
“екстри”, по желание на клиента: възможност за окачване на саксии с
капково напояване и оросителна система за горещите летни дни; станция
за следене на параметри на околната среда, камери за видеонаблюдение,
Hot spot точка за безплатен дoстъп до интернет през безжична Wi-Fi
свързаност, умна масичка със зарядни устройства, система за рекламни
съобщения и други.

** Станция за мониторинг на околната среда, с възможност за
проследяване на следните параметри:
Температура
Влажност
Сила и посока на вятъра
Азотни окиси (NO2, NO3)
Въглеродин Окис (CO)
Серен диоксид (SO2)
Фини прахови частици (PM 2,5; PM10).

Дизайн и функционалности



СМАРТ РЕШЕНИЯ ЗА 
ВСЕКИ ГРАД

УМНАПЕЙКА-КНИГА

ИНТЕЛИГЕНТЕН УЛИЧЕН СТЪЛБ

зайн
Цените на интелигентните улични стълбове са по
договаряне, в зависимост от материала за
изработка и дизайна на основния осветителен
стълб, както и набора от включени
функционалности.

Цени



v

Адрес на управление: 
гр. Бургас, ул. „Александровска“ 26, ет.3 офис 314
Управител на дружеството: 
инж. Даниела В. Иванова-Алексиева
Служебен адрес: 
гр.Бургас, ул. “Цар Симеон І”, Спортен комплекс 
на ПМГ, ет. 4
GSM: +359 888 225 390

e-mail: isburgas@abv.bg
www: isburgas.com
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