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1.Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 
Авторът представя актуалността на настоящата разработка, като я свързва с последните достижения на 

системите за видеонаблюдение, които от своя страна са свързани със съвременните заплахи за сигурността в световен 

мащаб, както и в Република България. В условията на дълъг преход от планова към пазарна икономика и 

посттравматичните последици от наскоро вилнялата световна икономическа криза, повече от всякога в обществото се 

натрупаха дефицити от различни видове сигурност. Именно тези загуби се мъчат да покрият съвременните системи за 

отдалечено видеонаблюдение за корпоративни нужди, което същевременно подпомага сигурността и бизнес 

процесите.  

Обект на изследване са системите за отдалечено видеонаблюдение за корпоративни нужди в Република 

България и света, както и техният принос за бизнеса и сигурността. Затова и темата на дисертационния труд е 

посветена на изучаването на етапите при планирането за изграждане на нови системи за отдалечено 

видеонаблюдение за корпоративни нужди. 

Предмет на научното изследване са потребностите на юридическите лица и съвременни тенденции в 

изграждането на отдалечено видеонаблюдение за корпоративни нужди, тъй като има голям дисбаланс между липсата 

на експертния потенциал при възложителите и факта, че изпълнителите, водени от комерсиални цели, не споделят 

най-добрите практики с инвеститора, което се отразява негативно на крайния резултат и не носи необходимите 

икономически ползи. Реално се пилеят средства с неясен икономически ефект. 

Целта на изследването е дефинирана по следния начин: да се извърши класификация на съвременните 

компоненти за видеонаблюдение, както и да се изследват етапите на проектиране на нови такива системи, като се 

създаде универсален теоретичен модел с оглед създаване на софтуерен продукт с практико-приложна стойност. 

За постигане на поставената цел се решават следните научно-изследователски задачи: 

1. Да се анализират отделните компоненти на съвременна система за отдалечено видеонаблюдение и 

те да се класифицират.  

2. Да се изследват етапите на проектиране на системи за отдалечено видеонаблюдение и да се 

създаде универсален теоретичен модел при отчитане на финансовите възможности на възложителя. 

3. Създаване на софтуерен продукт с практическа насоченост за подпомагане субектите в процеса на 

проектиране на нови системи за отдалечено видеонаблюдение. 

При решаването на посочените задачи се използват общонаучните методи и похвати на изследване: 

литературен обзор, системен подход, исторически и факторен анализ и синтез, сравнение и статистическа обработка 

на информацията, функционален анализ.  

В дисертационния труд е извършено изследване по метода на експертните оценки на част от основните 

проблеми. 

При изследване на научния проблем е заложена следната работна хипотеза: Ако се създаде работещ модел 

за проектиране на отдалечено видеонаблюдение на база натрупания опит, който да систематизира и типизира 

основните видове системи, това ще доведе до оптимизиране на похарчените финансови средства за изграждане на 

видеонаблюдение, същевременно ще се намалят лобистките и корупционните практики, завладели този пазар в 

Република България, с което значително ще се повишат ефективността и функционалните способности на изграденото.  

При решаване на поставените задачи за постигане целта на дисертацията са наложени следните 

ограничения: 

 Извън обхвата на темата са домашните системи за видеонаблюдение, както и специалните системи за 

видеонаблюдение, защото те са строго специфични като изисквания и не могат лесно да се вкарат в 

алгоритъм. По този начин разработката обхваща около 80% от наличните системи в страната. 

 Предвид описаните характеристики на компоненти в глава 1 на разработката всички аналогови системи 

се изключват от обхвата й, поради моралното им остаряване и прекратяването на експлоатацията им от 

потребителите. 

 Извън обхвата на изследването е мрежовата свързаност и нейните проблеми. 

 Не са предмет на разработката интернет свързаността и породените от това проблеми. 

Претенциите на настоящия дисертационен труд са свързани с изследване на неизследван до момента въпрос 

за изграждане на системи за отдалечено видеонаблюдение, като е направен опит този процес да бъде положен на 
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теоретични основи, а не както се извършва в момента, опирайки се на опита и умението на инсталатора. Наред с 

всички промени в света, в края на XX и началото на XXI век видеонаблюдението зае основно място в ежедневната ни 

сигурност и продължава да се развива. Тези системи вече не са единични и локални, а се превръщат в умни и 

централизирани, с огромна изчислителна мощ. Затова се очаква с оглед на съвременните заплахи в сферата на 

сигурността те да покрият всяко място, което е изложено на риск, и да започнат реално да действат превантивно.  

Разгледани са проблемите при изграждането на съвременните системи за видеонаблюдение за корпоративни 

нужди и близките до тях типове, направена е историческа ретроспекция на цифровото видеонаблюдение от 1996 г. до 

наши дни, детайлно са описани компонентите, участващи в една система за видеонаблюдение, създаден е подробен 

речник с използваните съкращения, които се използват в сферата на видеонаблюдението и IT технологиите. 

 
2.Обща характеристика и структура на дисертационния труд 
Структурата на дисертационния труд включва увод, изложение в три глави, общи изводи и препоръки, 

заключение, библиографска справка, речник на използваните съкращения и приложения. 

В увода е изложена концепцията на дисертационното изследване, описани са основните съображения за 

избор на обекта и темата на изследването, обосновани са нейната актуалност и значимост. Формулирани са целите и 

задачите на дисертацията, изложени са основните подходи и методи при осъществяване на изследването, представени 

са основните съображения и аргументи за избора на разработените методи за оценка. 

Първа глава е озаглавена „Компоненти на система за отдалечено видеонаблюдение“. В нея са описани 

различните компоненти, които изграждат една система за отдалечено видеонаблюдение, посочени са основни правила 

и въпроси, на които да си отговори възложителят. За постигане на добро качество на система за видеонаблюдение при 

минимална цена трябва да се спазват няколко прости правила при избора на компонентите. Основните и най-важни 

елементи на която и да било система за видеонаблюдение са видеокамерата и нейният обектив. В съвременните 

камери обективите вече са вградени в корпуса, но като цяло видовете са същите, просто са изпълнени с по-съвършени 

технологии. От тях в най-голяма степен зависи обхватът на наблюдението и качеството на образа върху екрана на 

монитора. У нас се предлага практически всичко, което може да се намери и на световния пазар.  

Авторът търси отговор на следните основни въпроси: Какво ще охранявам? Какво ще наблюдавам? Какви ще 

са щетите ми в случай на нежелано посещение от „героите на нашето време“ – криминално проявени лица? Колко ще 

загубя в средства или във вещи, които нямат адекватно парично измерение? Какви са границите, в които смятам за 

целесъобразно да инвестирам за изграждане на системата за видеонаблюдение? Кои са правилата за тази дейност? 

Мога ли сам да избера частите на системата? 

Формулирани са следните изводи: 

1.Голямо предимство е възможността за отдалечен достъп и настройки на камерите. Цифровото предаване 

на картина гарантира по-високо качество и контраст на картината, а сигурността е подсигурена чрез криптиране на 

сигнала. Имат ниски съпътстващи разходи /използва се един кабел, по който има и захранване чрез технологията PoE/. 

Основна слабост при цифровите камери е изискването за висококвалифицирани специалисти при монтажа и 

настройката им.  

2.Неподходящият обектив може да направи всяка камера безполезна, затова производителите 

стандартизират продукциятqа като обективите вече са част от самата камера, а не отделен компонент. Два са 

основните типа камери с фиксиран обектив, който е различен според необходимостта, например 2.8 мм, 3.6 мм и т.н. и 

варифокален обектив, покриващ диапазона от 2.8 мм до 12мм. Той се предлага в моторизиран вариант, което 

позволява отдалечени настройки на камерите, без посещение на технически екип на място и е особено подходящ за 

фирми с много камери, разпръснати на голяма територия. Това води до значителни икономии при експлоатацията на 

тези обекти. 

3.Производителите налагат унификация и при записващите устройства, като ги правят универсални трибриди 

или хибриди за работа с аналогови, хибридни и цифрови камери, т.е. потребителят не може да сбърка модела. 
Вграждането на аналитични функции и развитието на стандарта за видеокомпресия ги правят удобни "тухли” за 

интегриране в по-големи системи за видеонаблюдение чрез комуникация през интернет, а цифровите входове и изходи 

позволяват интеграция с други цифрови системи. 

Втора глава е озаглавена „Изследване и дефиниране на наличната инфраструктура, входящите данни, 

специфичните потребности и ограниченията на проекта”. В съвременните условия на усложнена криминална обстановка и 

повишена опасност от тероризъм сигурността на гражданите и инфраструктурните обекти основно се осъществява от системи за 
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отдалечено видеонаблюдение в съчетание с автопатрулни екипи за реагиране. Много градове са в процес на изграждане или 

разрастване на такива системи с цел избягване на нежелани сценарии. Освен за сигурността те могат да се използват и за 

управление на трафика, както и за мониторинг на различни видове комунални мрежи. Системите за видеонаблюдение на 

инфраструктурни обекти са ключов механизъм в управлението на населени места, транспортни артерии, стратегически обекти и 

паметници на културата. Те обезпечават засилени мерки за сигурност на места с масово събиране на хора, подобряват 

ефективността на правоприлагащите служби, използват се в борбата срещу тероризма и престъпността, позволяват ефективен 

мениджмънт на транспортния трафик и предпазват от посегателства широк обхват от инфраструктурни съоръжения. 

В концепцията за устойчиво управление на урбанизираните територии съществено място заема системният подход, т.е. 

интегриране на архитектурата към централизирано управление на инфраструктурата. Съвременните системи за видоенаблюдение 

предоставят големи възможности в това отношение. Освен в управлението на градската инфраструктура системите за 

видеонаблюдение се използват и в друг тип инфраструктурни обекти като междуселищни пътни артерии, тръбопроводи, язовирни 

стени, гранични и крайбрежни съоръжения, площадки за опасни отпадъци и др. 

Съществуват два основни метода за изграждане на такива системи. Класическият вариант е 

централизираната структура, при която всички устройства освен камерите са разположени в централната станция. 

Преимуществата на подобно решение са: възможност за централна синхронизация и по-малко влияние на повредата 

на един или няколко от кабелите до камерите върху ефективността на системат, като цяло. Когато контролираните 

обекти са няколко и разстоянията между тях са по-малки от разстоянията до централната станция, е по-целесъобразно 

да се предпочете децентрализирана структура на видеосистемата.  

Вторият вариант се прилага при обекти с голяма отдалеченост помежду им, както и до центъра за 

наблюдение. Тогава на различните компоненти се дават IP адреси и те се извеждат в т.нар. „облак“. Системите за 

отдалечено видеонаблюдение се централизират посредством NVR, като това хардуерно устройство работи 

обикновенно под Операционна система „Линукс“. Благодарение на него е възможно да се цифровизира сигналът и от 

стари видеосистеми с аналогови камери. 

Целта на научната задача във втора глава е да се проучат мнението и нагласите на отговорни лица, 

заинтересовани граждани, експерти и ползватели на такива системи по някои въпроси, свързани с изграждането на 

нови системи за видеонаблюдение, чрез проведено емпирично изследване, извършено по метода на експертните 

оценки, както следва: придобиване представа за наличните знания на анкетираните; проверка на изнесените данни; 

Уточняване на нагласите в различните групи; приотизиране на целите при изграждане на нови системи за 

видеонаблюдение; придобиване на информация за нагласите на анкетираните и техните очаквания от изследването. 

Постигането на така формулираната цел предполага изпълнението на следните задачи: потвърждаване 

необходимостта от изграждане на нови системи за видеонаблюдение с оглед повишаване на сигурността; проучване 

мнението на анкетираните лица за основните ползи  на видеонаблюдение; проучване информираността на 

анкетираните за видовете, функционалностите и бъдещите възможности на видеонаблюдението; проучване мнението 

на анкетираните за основните етапи при проектиране на системи за видеонаблюдение. 

Изследването е проведено в няколко етапа. 

Първи етап: Определяне размера и структурата на извадката. 

 Като източници на информация са определени: служители по сигурността на големи компании, 

ръководители на отдел „Сигурност“ в областни и общински организации, техници и експерти в 

монтаж на видеосистеми, заинтересовани граждани и полицейски служители. Изследваната извадка 

е на база 100% от набелязаните звена, като са анкетирани 100 души или по 20 от всяка целева 

група. 

 Изследването е проведено в периода месец август 2016 г. – месец ноември 2016 г. 

 Втори етап: Разработване на анкетна карта. 

 Въпросите в анкетната карта са пряко свързани със задачите, поставяни пред новите системи за 

видеонаблюдение и техните възможности. 

 Анкетата съдържа 25 въпроса, (24 закрити и 1 открит въпрос) които са произволно подредени, за да 

се избегне манипулация на резултата от изследването по какъвто и да е начин. 

 Трети етап: Инструктиране на включените за анкетиране. 

 Анкетираните се инструктират и се запознават със съдържанието и начина на попълване на 

анкетната карта; каква е целта на анкетните карти и необходимостта от искрени отговори. Изрично 

се посочва, че е необходимо получаването на ясна и точна информация, като на база на анализа на 
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получените резултати ще се направи оценка на информираността за съвременните възможности за 

видеонаблюдение и неговите функционалности. Като краен резултат ще се разработи примерен 

модел на софтуерен продукт, който да спомогне процеса на проектиране на нови системи за 

видеонаблюдение и ще спомогне за добиване на нужната информация, респективно ще оптимизира 

публичните и частните разходи, като повиши ефективността на тези средства. 

 Четвърти етап: Обработване на индивидуалните анкетни карти и обобщаване на резултатите. 

 Анализът на посочените отговори на затворените въпроси и на изразените мнения и препоръки в 

отворените анкетни въпроси ще позволи да оценим, че проведеният научен експеримент е успешен 

и е постигнал набелязаната цел; 

 В настоящия дисертационен труд основните променливи параметри са различните компоненти на 

една видеосистема, но постепенно със стандартизацията и унификацията в производството на 

компоненти обективът става част от самата камера, локалните записващи устройства започват да се 

ползват само при системи с висока сигурност, централизираните системи се виртуализират и 

изместват в облака. 

При разработката на изследователския труд са определени следните ограничения: 

 Извън обхвата на темата са домашните системи за видеонаблюдение, както и специалните системи за 

видеонаблюдение, защото те са строго специфични като изисквания и не могат лесно да се вкарат в 

алгоритъм. Затова разработката обхваща около 80% от наличните системи в страната. 

 Предвид описаните характеристики на компоненти в глава 1 на разработката всички аналогови системи 

се изключват от обхвата й поради моралното им остаряване и прекратяването на експлоатацията им от 

потребителите. 

 Извън обхвата на изследването са мрежовата свързаност и нейните проблеми. 

 Не са предмет на разработката интернет свързаността и породените от това проблеми. 

Направени са следните изводи от Втора глава: 

1. Добре направеният анализ на наличната инфраструктура, съчетан с правилен подбор на хардуерни 

и софтуерни елементи в една видеосистема, може да доведе да значително намаляване на 

разходите, оптимизиране на процесите, ефективност при разследване на подозрителни инциденти, 

предотвратяване на загуби и опазване на активите ни 

2. В процеса на работа по тази част на дисертационния труд променливите параметри са определени и 

сведени до седем, които обаче са взаимно свързани и си влият един на друг при работата им като 

система. Реално това са променливите, които трябва да уточним с потребителя, за да получим 

работеща система. Също така за нуждите на научното изследване са наложени и пет ограничения с 

оглед на ограничения обем на разработката и всеобхватността на темата, което не позволява 

детайлно изследване на всички възникнали проблеми в хода на проучването. 

3. Обикновено икономическата част не е достатъчно аргументирано обоснована от експертите по 

сигурността и затова те винаги имат проблеми с финансовите директори или с хората, които взимат 

крайното решение. Обикновено тяхната неспособност да обосноват финансово-икономически 

проекта води до неговото замразяване или спиране. Така субектът всяка година изостава от 

съвременните тенденции в сигурността и когато реши да наваксва, това коства изключително 

финансово усилие за структурата. 

4. Въвеждането на изходните данни в програмния продукт се извършва лесно, след като клиентът се е 

запознал с необходимата информация за подходящите компоненти и техните характеристики и 

взима информирано решение. Ключов момент е, че софтуерът не предлага продуктово 

позиицониране като всички известни подобни, а се явява независим експерт-консултант от какъвто 

се нуждае всеки клиент, на когото епизодично се налага да изгражда видеонаблюдение и не е 

обосновано детайлното изучаване на тази материя с последващо следене на развитието на 

технологиите, защото динамиката във видеонаблюдението е огромна и дори пряко ангажирани с 
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тази дейност хора не познават всички възможности, което авторът е установил от личен опит при 

работата си с най-големите компании, опериращи в Република България  

В трета глава: „Създаване на алгоритъм за проектиране на отдалечено видеонаблюдение” е решена трета 

научно-изследователска задача на база теоритичната основа, изведена в предходната глава. Типизирайки отделните 

основни системи за видеонаблюдение, които са базови подсистеми на съвременните интелигентни видеонаблюдения, 

се постига проста и ясна задача за изпълнение от възложителя на практико-приложно ниво.  

При създаването на модел за проектиране на видеонаблюдателна система (ВНС) в няколко стъпки се 

уточняват видът и предназначението на системата. След това се уточняват мащабът и конкретните функционални 

изисквания от инвеститора. При всяка от стъпките изпълнителят съветва потребителя, като му предоставя нужната 

информация в удобен за асимилиране вид, за да може да направи информиран избор, обяснява разликите в 

техническите характеристики на отделните компоненти, между които трябва да избира. С поредица въпроси и менюта 

за избор потребителят се съветва и води по пътя на създаване на идеен проект за най-често използваните ВНС, като 

крайното решение е негово. По този начин се въвлича в процеса и става съпричастен. Когато потребностите на 

потребителя излязат от приложното поле на дисертационния труд, се насочва към консултант, като на база неговата 

работа със софтуера му се посочваме “верните” въпроси, които трябва да зададе на избрания от него консултант. В 

дадената по-долу блок схема нагледно са показани последователността и логическият път в процеса на проектиране на 

ВНС.  

При проектирането на системи за видеоконтрол основен фактор е видът и предназначението на наблюдавания 

обект. По този показател системите се делят основно на следните видове: 

 Домашни видеонаблюдателни системи; 

 Системи за наблюдение на малък бизнес; 

 Корпоративни системи за видеонаблюдение; 

 Специализирзни системи за видеонаблюдение. 

В следващия етап идейният проект е обвързан с финасовите възможности на субекта, за да се прецени дали с 

този ресурс може да се реализират поставените задачи или се налагат корекции 

След избора на вида камера трябва да се избере подходящата резолюция за дадения модел. При всяка 

стъпка от процедурата потребителят може да се върне на предходната, защото се очаква, че няма нужните познания 

безпогрешно да се движи в лабиринта на възможностите. 

След разработване на концептуалните принципи, изведени от практиката, чрез анкета е установена липса на 

нужните експертни познания на повечето участници в процеса по изграждане на нови системи за видеонаблюдение с 

изключение на техниците/инсталаторите. Създадена е Помощна процедура за проектиране на системи за 

видеоконтрол.  

Тази оптимизация се извършва, докато се прецени дали осигурените средства са достатъчни за постигане на 

цел, макар и ограничена, или просто са недостатъчни за стартиране на подобен проект. На по-късен етап моделът 

подлежи на доразвиване на база натрупаните данни от използането му, с последваща актуализация от модераторите, 

което да позволи по-подробно анализиране на системите и изискванията към техните допълнителни възможности, като 

по този начин се създава по-богат и конкретен идеен проект. 

Предвижда се и значително усложняване на алгоритъма за съобразяване с бюджетен праг. 

За целите на тази дисертационна разработка с оглед на съвремените тенденции в програмирането и 

използването на подобни продукти се използва WEB базиран вариант на реализация, като са дефинирани определени 

причини за това: 

 - достъпност - от всеки компютър с интернет връзка, независимо от операционната система и 

параметрите на машината, програмата може да се използва. Не се налага инсталирането на 

допълнителен софтуер, което е ключово предимство; 

 - поддръжка – функционалността и съдържанието могат да се променят в реално време от 

модератор. Възможна е отдалечена работа на няколко модератора, независимо от тяхното 

местоположение;  

 бързина - при работа с клиентите се осигурява нужната скорост и няма насичания или чакане за 

зареждане. Обикновено при работа с нов продукт, ако има забавяне, потребителят търси друг 

подобен и повече не се връща назад. 

 - глобалност - възможност за споделяне на резултатите между потребителите, както и един 



7 
 

потребителски профил може да се ползва от няколко потребители едновременно. Това позволява 

дискусия по време на работа и креативност на идеите. Всички вече запазени проекти по този начин 

ще са достъпни през клиентския профил. 

Според описания модел програмата следва логиката на създаване на проект за видеонаблюдение, като на 

всяка стъпка пояснява какъв избор трябва да се направи от потребителя с кратки пояснения, описания, които са в лек и 

удобен за асимилиране вид. В тях се дават и практически съвети и указания за евентуални бъдещи проблеми още на 

ниво идеен проект, което намалява нуждата от корекции на последващ етап. През тази програма ще има възможност 

стартиращи потребители да добият знание от историческото развитие на видеонаблюдението и натрупания практически 

опит посредством необходимия брой модератори, които са съгласни да споделят своя опит. Целта на продукта не е да 

взима решения вместо клиента, а по удобен и достъпен начин да запълни конкретните празнини в познаването на тази 

специфична материя. При необходимост от консултация със специалист всеки потребителя ще получава списък с 

актуални въпроси към инсталатора с оглед на конкретната задача. Същевременно той ще е придобил някакви базови 

знания за своя случай и е малко вероятно да го заблуди техникът, при когото отиде.  

Изведени са следните изводи от Трета глава: 

1. Опростяването на начина на работа и клиентската ориентираност на създадения модел предполагат 

масовото му използване с оглед на лесното и просто придобиване на специфични познания за всеки 

конкретен случай. Естествено, нямаме очаквания при епизодично ползване на продукта 

потребителите да станат експерти, но те ще придобият базови знания за търсения тип система и 

няма да станат лесна „жертва” на недобросъвестни търговци. 

2. Към настоящия момент не е възможна оптимизация на новосъздадения продукт поради липса на 

нужния обем данни за работата му, но отворената инфраструктура и възможността за няколко 

модератора позволяват бърза адаптация към нуждите на потребителите и имплементирането на 

нови правила, изведени от натрупания опит. 

3. Направеното решение е най-подходящо с оглед неограничените възможности, които предлага 

продуктът при почти нулеви разходи за поддръжка, което е ключово при стартиращи приложения. 

4. Общественият интерес към знанията, имплементирани в продукта, който е разработен на база 

дисертационния труд и научните изследвания към него, е значителен поради факта, че финансовите 

икономии от спирането на неефективно разходени средства може да достигне до 30-40% от общата 

инвестиция при изграждане на нови системи за отдалечено видеонаблюдение.  

 

Общият обем на въведение, трите глави и заключението е 179 стандартни страници. Онагледяването на 

съдържанието е направено с помощта на 76 таблици и фигури. В библиографията са включени 93 литературни 

източника, от които 84 на кирилица и 9 на латиница. Общият обем на дисертационния труд е от 169 страници. 

 
4.Научни и научноприложни приноси. 
В предложения дисертационен труд могат да се дефинират научноприложни резултати, представляващи 

научни приноси в теоретичен и най-вече в практикоприложен аспект, както и общи изводи от разработката. 

Авторът ги определя и групира по следния начин: 

 

Общи изводи: 
1. Всички производители на компоненти за видеонаблюдение унифицират продукцията си в по-малко модели, 

като в тях вграждат максимум технологии, с възможност за отдалечен достъп и настройки, което позволява евтина 

поддръжка и висока експлоатационна надежност. Всеки един компонент има цифрови входове и изходи, с възможност 

за цифрова интеграция с други дигитални системи. 

2.От теоретичната обосновка се установи, че системите за отдалечено видеонаблюдение в основната си част 

се изграждат, преминавайки през едни и същи етапи, което позволява извеждането на модел за проектирането им. 

3.Обвързването на създадения модел за проектиране с финансовите ограничения за изграждането прави 

модела практико-приложим, а свеждането на променливите до минимален брой, без да се наруши моделът, позволява 

лесната му употреба и високата му ефективност. 

4 Изборът на WEB базиран софтуерен продукт позволява лесен достъп на клиентите, евтина поддръжка, 

лесна оптимизация и обмен на данни в различни точки на света без изисквания към използвания ресурс. 
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5.Обществената значимост на знанията, имплементирани в продукта, който е разработен на база 

дисертационния труд и научните изследвания към него, е значитен поради факта, че финансовите икономии от 

спирането на неефективно разходени средства при изграждането на системи за отдалечено видеонаблюдение може да 

достигне до 30-40% от общата инвестиция и да повиши многократно ефективността на изграденото. 

Предложения: 
Съвременните системи за видеонаблюдение се интегрират с много други технически средства за охрана с цел 

предоствратяване на всякакви терористични заплахи и недопускане на престъпни посегателста, неоторизиран достъп 

или нарушаване на обществения ред. Благодарение на тях се намаляват човешките ресурси, задействани в плана за 

охрана, което от своя страна намалява стойността на защитните действия при условия на увеличена сигурност и 

отлична превенция. Развитието на технологиите и машинното самообучение започва да превръща в реалност утопични 

картини, които досега вероятно сме виждали само по филмите, като например камери, които разпознават човешки лица 

с 99.98% точност и могат да ви идентифицират почти безпогрешно сред тълпа от хора. В комбинация с подходящия 

софтуер камерите за видеонаблюдение, които сме свикнали да виждаме по спирки, офиси и магазини могат да се 

превърнат в мощен инструмент за следене, ако се централизират. 

1.Да се създадат на законова база минимални стандарти за всички системи за видеонаблюдение, които се 

изграждат от различни субекти и наблюдават публични пространства с опция за отдалечено наблюдение и обективни 

изисквания за влаганите компоненти. Предвид бурното развитие на технологиите за видеонаблюдение ежегодно 

трябва да се прави актуализация на изискванията. 

2.Да се създаде Национално бюро за видеонаблюдение, което да контролира изграждането на системите за 

отдалечено видеонаблюдение във всички публични зони, да контролира спазването на нормативните и законовите 

регулации, както и дасъблюдава спазването на регламента на ЕС за GDPR.   

3.Да започне изграждане на Национална мрежа за видеонаблюдение при спазването на регламента на ЕС за 

GDPR, като в нея се интегрират всички публични камери, независимо от собствеността им. Ако има системи за 

видеонаблюдение, които не разполагат с нужната функционалност, да бъдат предписани на собствениците им 

демонтаж и замяна с нови системи, отговарящи на минималния стандарт. По този начин ще се повиши сигурността на 

гражданите при спазване на конституционните им права. 

4.Теоретичните постановки, изводите и препоръките от дисертационния труд могат да се използват с успех 

както в учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски”, така също и при разработването на законови и 

нормативни документи на Република България, както и вътрешни правила и инструкции на различните стопански 

субекти, които да регулират изграждането на системи за видеонаблюдение като количество, качество и способности, с 

опция за интеграция в една бъдеща национална мрежа за видеонаблюдение. 

Научни приноси:  
1.Извършена е комплексна и всеобхватна класификация на съвременните компоненти на системите за 

отдалечено видеонаблюдение, като са потвърдени и идентифицирани нови техни характеристики. 

2.Разработен е авторски теоретичен модел за проектиране на системи за отдалечено видеонаблюдение, 

който е обвързан с финансовата рамка на проекта. 

Научноприложни приноси: 
1.Разработена е авторска структурно-логическа процедура за проектиране на видеосистеми за отдалечен 

достъп и тя е заложена в разработвания програмен продукт, с чиято помощ се оптимизира и унифицира този процес. 

2.Формулирани са целесъобразни направления за повишаване ефективността на използването на системите 

за отдалечено видеонаблюдение и залагане на минимални изисквания към тях в интерес на националната и 

корпоративната сигурност. 

3.Систематизирани са всички технически съкращения, срещнати в научно-изследователската дейност по 

темата за системи за отдалечено видеонаблюдение. 

В голямата си част настоящият дисертационнен труд търси аргументи за практическото приложение на 

съответния модел, като се прави опит за неговото теоретично обосноваване. За да се из 

Основният проблем, според мен, при осъществяване на настоящия модел е установяване на неговата 

полезност и ефективност. Авторът правилно е подходил, като се е опитал да анализира отделните етапи на процеса, 

свързани с отделните компоненти на системата за отдалечено видеонаблюдение, тяхната квалификация, етапите на 

проектиране и опит за създаване на универсален теоретичен модел. Въведените ограничения подпомагат този процес, 

но няма как в практиката да бъдат изключени. Спецификата на развитие на бизнес средата налага съобразяване с 
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определен набор от обстоятелства и предвиждане на вероятните рискове или по-скоро експертна оценка на степента 

от риск при несъобразяване или съобразяване с тях. Това пряко кореспондира с ефективността на определена система 

или модел. 

Анализ на средата или в случая изследване и описание на наличната инфраструктура е задължително 

условие, което е направено във втора глава. Според мен, използваният термин „дефиниране“ не е достатъчно точен, 

защото не е е свързан с процес или особености на процеса при определени променливи, а по-скоро е описание на 

съществуващото положение (налична инфраструктура).  

Изнесените в дисертационното изследване резултати обуславят неговата приложимост и полезност. 

Същото би могло да се използва както от специалистите в областта на видеонаблюдението, така и от отговорни лица 

без експертен потенциал при решаването на проблеми, касаещи изграждането на нови системи за видеонаблюдение в 

Р България.  

Умелото използване на социалогическо изследване на нагласите чрез анкетни карти търси установяване на 

нагласите на потребителите на подобна услуга. Стандартизираният тип на подготовката на анкетната карта дава 

възможност за по-лесно извеждане на резултатите, но в някой случай това не е обективно. Като се има предвид, че 

авторът няма експертиза в тази посока, това е добър вариант за реализация на поставената изследователска задача. 

От гледна точка на представителност на подобно изследване, то не притежава тази характеристика, но дава 

ориентир за обосноваване на определени потребности в тази посока и за дефиниране на значимостта на това 

начинание. 

Опитът за класификация и речникът на използваните съкращения са позитивно начинание, но изисква по-

висока експертна оценка  и доразработка, което ще позволи в един бъдещ период използването както от научна, така и 

от практическаг ледна точка.  

 Създаването на модел за масово приложение е перспектива, която е преди всичко финансово обоснована 

(което в голяма част от случаите е водещо значение), но и предопределя степента на ефективност и ефикасност. 

 Необходимо е определянето на този модел да стане при по-широко и конкретно изследване на факторите на 

външната среда, както и дефиниране на тяхното значение. 

 Ефективността е сложно понятие, което съдържа в себе си както техническа, икономическа, така и социална 

компонента. Относителната тежест на отделните елементи би определила в по-широкия смисъл на това понятие 

ефективността на подобни решения, както и би спомогнала за тяхното мултиплициране в определени сектори. 

4.  Критични бележки и препоръки 
Дисертационният труд е разработен на добро теоретично, идейно и практическо равнище и не се наблюдават 

грешки. Бих препоръчал на автора да направи опит за доразработване на тази проблематика съобразно направените 

коментари в рецензията.  

Всички тези резултати не биха представлявали особена ценност за научната общност, ако останат затворени 

само на теоретично ниво. Разработката им и апробирането на резултатите в действащи бизнес организации или 

проекти ще дадат положителен тласък в развитието на подобна дейност, а също така ще мотивират общността за 

бъдещи внедрявания в тази посока. Отчитам преди всичко практгическата приложимост на това изследване, но трябва 

да бъде определена и неговата теоретична приложимост. Това би се осъществило при по-нататъшно  продължаване на 

работа в екип от специалисти от различни сектори поради особеностите на предлаганата разработка. 

 

5.  Публикации 
Кандидатът за придобиване на образователна и научна степен „доктор” е представил 4 научни публикации, от 

които всички са на научни конференции в България (три организирани от ВА „Георги Стойков Раковски“ в София и една 

от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна). 

Представената научна продукция е отражение на научноизследователската работа и свидетелство за 

определена компентентност в тази посока, която следва да бъде доразвивана. 

Имайки предвид изискванията за по-голяма публичност на научните изследвания, както и за достъп на по-

широк кръг от потенциални ползватели, трябва да се помисли в две посоки: подготовката на научни публикации в чужди 

издания и такива, които са за масовия читател.  

 

 

6.  Автореферат 
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Авторефератът на дисертационния труд (общо 40 страници) е разработен съгласно изискванията и представя 

в широка форма основните проблеми и начините за тяхното решение. Същият способства за придобиване на пълна 

представа за научната стойност и практическата приложимост на постигнатите научни и научноприложни резултати, в 

контекста на доказаната от автора изследователска теза. 

 

7.  Заключение 
 Дисертационният труд и авторефератът към него отговарят напълно на приетите нормативни изисквания, 

установени в Закона за развитие на академичния състав на Република България и Правилника за неговото прилагане. 

Това ми дава основание да дам положителна оценка на предоставения ми за рецензиране дисертационен тру, във 

връзка с откритата процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на Емил Живомиров 

Георгиев в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност”, научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“. 
 

 

 

29.06.2018 г.     Изготвил: 
гр.Велико Търново     /чл.-кор. проф. д.н. инж. Венелин Кръстев Терзиев/  

 

 


