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Системата Smart Fleet е доставена по Компонент 3 „Система за информация на пътниците в 

реално време” в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на 

Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 

„Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: Устойчиво 

и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. Доставената система предоставя 

информация в реално време за движението на превозните средства обслужващи градския 

транспорт в град Варна. 

Чрез Smart Fleet вие можете да: 

 Откриете най-близките спирки до зададен адрес; 

 Откриете най-близките спирки до зададен локация (GPS координати на устройство); 

 Откриете спирка по име или код; 

 Проверите реалното време  за пристигане на автобус/тролейбус на избрана спирка; 

 Проверите маршрута на избрана линия и спирките по този маршрут. 

  

Системата Smart Fleet можете да достъпите посредством: 

 Интернет сайт - http://info.itransportvarna.bg  

 

 

http://info.itransportvarna.bg/
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 Мобилно приложение       

o за операционна система Android - можете да свалите 

приложението от Google Play, търсейки Info iTransport 

o за операционна система iOS – можете да свалите приложението от  

iTunes, търсейки Info iTransport 

Търсене на спирки в близост до адрес 

1. В полето за търсене на адрес, въведете търсения адрес

 
2. Натиснете бутона за търсене (лупичка) 

3. Приложението показва спирки и превозни средства в близост до намерения адрес 

Търсене на спирки по име на спирка 

1. В полето за търсене на спирка по име, въведете името или кода на спирката

 
2. Приложението показва спирки, съвпадащи с търсената от вас дума 

3. Изберете резултат и натиснете бутона за търсене (лупичка), за да прегледате профила на 

избраната спирка 

Спирки в близост (за устройства с включен GPS) 

1. Натиснете бутон „Спирки в близост“  

2. Приложението показва спирките и превозни средства  в близост до засечената локация 
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Време за пристигне на автобус/тролейбус на спирка 

1. Кликнете върху маркер за спирка върху картата 

 

2. Приложението показва информация за спирката – Име (код); Зона и Линии, 

преминаващи през спирката 

3. Натиснете Име (код) на спирка 

4. Приложението показва информация за час на пристигане на всички автобуси и 

тролейбуси на спирката  

5. Използвайте стрелките наляво/надясно, за да промените часовия интервал 
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6. Можете да натиснете сините бутони с времена за пристигане. Приложението ще покаже 

на картата настоящото местоположение на превозното средство. 

Път/маршрут на линия, спирки към този маршрут 

1. Изберете тип транспорт и номер на линия 

 
2. Приложението показва пътя, по който преминава линията  и къде са спирките й на 

картата. Също така, отляво показва списък със спирките на линията 

Бележка: някои линии, като номер 17 съдържат в себе си много разновидности, или микро 

линии (например 17/60, 17/46 и т.н.).  

4. За да видите всички спирки и маршрути на линия 17, натиснете синия бутон от списъка с 

линии. 

5. За да разгледате определена микро линия от тази линия, натиснете бутона за показване 

на микро линии и я изберете:  
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3. На екрана за линия можете да видите всички маршрути и техните спирки в избрана 

посока 

4. Натиснете бутон  за промяна на разглежданата посока 

5.   Натиснете  бутон с име на спирка в този екран, за да видите 

информация за час на пристигане на всички автобуси и тролейбуси на спирката  

6. Използвайте стрелките наляво/надясно, за да промените часовия интервал

 
7. Можете да натиснете сините бутони с времена за пристигане. Приложението ще покаже 

на картата настоящото местоположение на превозното средство. 

В случай, че разглеждате профил на макро линия, например 17: 
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8. На всеки бутон за спирка можете да видите коя от микро линиите преминава през тази 

спирка.  

9. Изберете бутон с номер на микро линия и ще видите целия й маршрут. 

10. Изберете бутон за спирка и ще получите детайлна информация за всички стандартни и 

микро линии, които преминават през нея  

 

Бележка: 

Навигацията на мобилното приложение е идентична на интернет страницата, само трябва да 

използвате бутона , за да превключвате между лявата (навигационно меню) и дясната 

(картата) част на мобилното приложение. 


