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I. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
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ГЛАВА ПЪРВА: КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМА ЗА ОТДАЛЕЧЕНО 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

1.1. Видове камери и техните параметри 

1.2. Видове обективи 

1.3. Видове записващи устройства и техните параметри 

ИЗВОДИ от Първа глава 

ГЛАВА ВТОРА: ИЗСЛЕДВАНЕ И ДЕФИНИРАНЕ НА НАЛИЧНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ВХОДЯЩИ ДАННИ, СПЕЦИФИЧНИ 

ПОТРЕБНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ПРОЕКТА 

2.1.  Дефиниране на наличните ресурси и способности 

2.2. Задаване на променливи параметри на системата и ограничения 

2.3. Въвеждане на бюджет за проекта 

2.4. Въвеждане на изходните данни 

ИЗВОДИ от Втора глава 

ТРЕТА ГЛАВА: СЪЗДАВАНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

НА ОТДАЛЕЧЕНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

3.1. Създаване на логически модел 

3.2. Оптимизиране на създадения модел 

3.3. Създаване на опитен софтуер 

3.4. Практическо приложение на продукта 

ИЗВОДИ от Трета глава 

ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА 

Дисертационният труд е посветен на неизследван до момента въпрос за 

изграждане на системи за отдалечено видеонаблюдение и е направен опит 

този процес да бъде положен на 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 20 и началото на 21 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 едно 

място, което е изложено на риск и да започнат реално да действат 

превантивно.  

В настоящия дисертационен труд са разгледани проблемите при 

изграждането на съвременните системи за видеонаблюдение за 

корпоративни нужди и близките до тях типове, направена е историческа 

ретроспекция на цифровото видеонаблюдението от 1996 г. до наши дни, 

детайлно са описани компонентите, участващи в една система за 

видеонаблюдение, направен е подробен речник с използваните съкращания, 

които се използват в сферата на видеонаблюдението или IT технологиите. 

Предвид ограничения обем на научния труд бяха наложени редица 

ограничения, защото темата и свързаните технологии с нея са много и е 

невъзможно цялостното им обхващане. Беше направена връзка между 

съвременната средата за сигурност и бурното развитие на системите за 

видеонаблюдение, които се развиват с по-бързи темпове от компютърната 

техника при сравнение. 
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Актуалността на дисертационния труд се определя от последните 

достижения на системите за видеонаблюдение, 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 техния 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 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. 
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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 и това ще доведе до оптимизиране на 

похарчените финансови средства за изграждане на видеонаблюдение като 

същевременно се намалят лобистките и корупционни практики, които 

владеят този пазар в Република България, с което значително ще се повиши 

ефективността и функционални 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. 
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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 е предмет на разработката интернет свързаността и породените от това 

проблеми. 

Системите за отдалечено видеонаблюдение са важни за бъдещото 

развитие не само на държавата като такава, но и за сигурността на модерния 

свят като допринасят за установяване на едно по-сигурно общество. От всеки 

търговски субект и от всеки отделен гражданин се очаква да съдейства с 

наличния си ресурс при създаване на централизирана национална система за 

видеонаблюдение.  

 

 

II. СТУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ 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 
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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, дадени 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. Така че проблемът се свежда до 

това как човек да се ориентира в дебелите фирмени каталози, в 

многообразието от предлаганите модели, в обилната специализирана 

техническа информация и неизбежните абревиатури, заместващи цели 

изрази. За да не бъде човек обезкуражен и да се откаже, преди още да се е 

захванал за работа, му е потребна малко предварителна информация, а най-

често използваните специализирани термини са дадени в края на 

дисертационния труд като съкращения.  

За тази цел, първо, трябва да се отговори на следните въпроси:  

1. Какво ще охранявам? 

2. Какво ще наблюдавам? 

3. 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?  
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4. Какви са границите, в които смятам за целесъобразно да инвестирам за 

изграждане на системата за видеонаблюдение? 

5. Кои са правилата за тази дейност? Мога ли сам да избера частите на 

системата? 

Едва след като всеки уточни за себе си отговорите на тези въпроси, 

може да отвори каталозите и да пристъпи към избора на компоненти за 

системата за видеонаблюдение. Естествено, сложността на задачата трябва 

да съответства на нивото на техническата подготовка. Колкото системата за 

видеонаблюдение е по-опростена и по-малка, толкова тези изисквания са по-

малки, по-лесно и с по-малко средства ще бъде изградена. Съветът ми е, 

никога не изграждайте сами такава система, колкото и малка и незначителна 

да е. Също така никога не викайте строители да Ви монтират компонентите 

на системата, защото физическият монтаж е 5% от работата, всичко друго са 

настройки като много от тях са доста фини и изискват адекватна подготовка. 

Просто рискувате два и повече пъти да платите за една инсталация. 

Направена е кратка историческа ретроспекция на развитието на 

видеонаблюдението и еволюцията на отделните компоненти. В края на 

главата съвременните типове компоненти теоретично са разделени на групи 

и подгрупи на база унификация от страна на производителите, с оглед 

улесняване на потребителите. Тук динамиката на развитие е изключително 

висока и развитието на технологиите, тяхната цена, и търсенето правят 

теоретичното деление на продуктите много трудно. В тази глава е решена 

първата научно-изследователска задача и всички съвременни камери са 

систематизирани, описани и класифицирани.  

Изводи от ГЛАВА 1: 

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 
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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 високо квалифицирани 

специалисти при монтажа и настройката им.  

2) Неподходящият обектив може да направи всяка камера безполезна, 

затова производителите стандартизират продукцията 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 подходящо за 

фирми с много камери разпръснати на голяма територия. Това води до 

значителени икономии при експлоатацията на тези обекти. 

3) Производителите налагат унификация и при записващите устройства 

като ги правят универсални трибриди 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: възможността за централна 

синхронизация и по-малкото влияние на повредата на един или няколко от 

кабелите до камерите върху ефективността на системата, 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.  
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Вторият вариант се прилага при обекти с голяма отдалеченост 

помежду си, 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 сигнала и от 

стари видеосистеми с аналогови камери. 

H.264 се използва за технологии като стрийминг на Интернет видео, 

уеб софтуер като Adobe Flash Player и Microsoft Silverlight, кабелни и 

директно излъчващи телевизии, видеоконференции в реално време и други. 

Последния стандарт H.265 компресира допълнително данните и намалява 

трафика до 50% спрямо H.264, а през 2016 излезе  H.265+, който компресира 

до 80%! 

Целта на научната задача във втора глава е да се проучи 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 проведеното емпирично изследване, 

извършено по метода на експертните оценки: 

Придобиване на представа за наличните знания в анкетираните; 

Проверка на изнесените данни; 

Уточняване на нагласите в различните групи; 

Приотизиране на целите при изграждането 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 



14 
 

 

 

следните задачи: 

- потвърждаване необходимостта от изграждане на нови системи за 

видеонаблюдение с оглед повишаване на сигурността; 

- проучване на мнението на анкетираните лица за основните ползи от 

използването на видеонаблюдението; 

- проучване мнението на анкетираните за информираността им относно 

видовете, функционалностите и бъдещите възможности на 

видеонаблюдението; 

- проучване мнението на анкетираните за основните етапи при проектиране 

на системи за видеонаблюдение. 

- Други. 

Изследването се проведе в няколко етапа. 

 Първи етап: Определяне размера и структурата на извадката. 

 Като източници на информация бяха 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 се проведе 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. 
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 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 

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 частни 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. Когато започнах работа по 

темата преди три години, те бяха доста повече, но постепенно със 

стандартизацията и унификацията при производството на компоненти 

обективът стана част от самата камера, локалните записващи устройства 

започнаха да се ползват само при системи с висока сигурност, 

централизираните системи се виртуализираха и изместиха в облака. 

Съвременните системи за видеонаблюдение се интегрират с много 

други технически средства за охрана с цел предотвратяване на всякакви 

терористични заплахи и недопускане на престъпни посегателства, 
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неоторизиран достъп или нарушаване на обществения ред. Иновативните 

подходи са много и разнопосочни, но като цяло голяма част от тях показват 

висока сигурност на действие и правят средата ни по-защитена и спокойна, 

въпреки непрекъснатите терористични заплахи и атаки. Благодарение на тях 

се намаляват човешките ресурси, задействани в плана за охрана, което от 

своя страна на 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 се превръщат в мощен инструмент за 

следене, ако се централизират. 

В последните години, с напредване на технологиите в CCTV, се 

преминава изцяло към IP охранителни камери и записващи устройства, като 

се залага на аналитични функционалности: 

 Детекция за движение (motion detection) – позволява засичането на 

движение в определена зона от полезрението на камерата; 

 Детекция за вмешателство (tampering detection) –позволява засичане на 

вмешателство във фокуса или полезрението на камерата; 

 Аудио детекция (audio detection) - позволява засичане на повишен фонов 

шум, липса на фонов шум и подозрителни звуци като крясък/изстрел/чупене 

на стъкло; 

 Пресичане на линия (Tripwire) – позволява засичане на преминаване на 

човек или автомобил през виртуална линия в определена зона; 
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 Изоставени/Липсващи обекти (Object Abandoned/Missing) – позволява 

засичането на изоставени или липсващи предмети за повече от определен 

период от време; 

 Детекция на лице ( Face Detection) – позволява засичане на лице при 

навлизането му в полезрението на камерата; 

 Преброяване на хора ( People counting) – позволява да се преброяват 

влизащите и/или излизащите обекти от дадена зона; 

 Горещи точки (Heat Map) – визуализация на зони с най-силен интерес, 

трафик/ задържане на определени места; 

 Лицево разпознаване (Face recognition) – позволява да се разпознават лица 

и да се сверяват с определен списък (издирвани лица, лица от оперативен 

интерес, подозрителни и др.); 

 Разпознаване на регистрационни номера (LPR) – позволява да се 

разпознават регистрационните номера на превозните средства и да се 

сверяват с определен списък.  

 Автоматично проследяване на обекти (Autotracking) – позволява 

автоматично да се следят движещи се обекти посредством моторизирани 

камери; 

 Струпване на хора (Crowding) – позволява автоматично засичане при 

струпване на хора в полезрението на камерата; 

 Мотаене (Loitering) – позволява автоматично засичане на човек, движещ се 

в една и съща зона с престой, по-голям от определения; 

 Откриване на оръжие (Detection of weapons) – открива скрити или 

прикрити оръжия като хладни и огнестрелни оръжия, взривни вещества и 

боеприпаси;
 
 

Системите за видеонаблюдение генерират огромно количество от 

видео информация. По-голямата част от тази информация не се 
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преглежда/проверява, поради липса на време и ресурс. В резултат на това, се 

изпускат инциденти и не се забелязва подозрително държание, което води до 

закъсняла реакция или пълнат й липса. Интелигентните функции в системите 

за видео наблюдение намалят информацията, изпращана към отговорните 

лица, с което ще позволят те да виждат само важните събития, случващи се в 

полезрението на камерите. Интегрирането на интелигентните функции в 

мрежовите камери създава гъвкава система за видеонаблюдение, която не се 

нуждае от голям сървърен капацитет за обработка. Интелигентните функции 

драстично намаляват натоварването на персонала. Видеоанализите също 

дават възможност на оператора да използва системата за наблюдение 

проактивно, получавайки ранни предупреждения за ситуации, които биха 

могли да бъдат потенциални рискове.  

Новите системи за сигурност използват математически алгоритми, 

които могат да преценят кога се случват отклонения от обичайните процеси 

и явления. Така не е необходимо служител от охраната да виси постоянно 

пред огромното табло с екрани или да преглежда записи с часове, а също 

така се игнорира субективният фактор. Възможностите, които предвиждат 

авторите на тази технология, звучат като взети от научната фантастика. 

Представете си система за видеонаблюдение, която сама успява да забележи 

изоставен багаж на жп гари или може да предупреди екипажа на самолет при 

съмнение, че има терорист на борда. Много американски и европейски 

градове вече инвестират във видео системи, които ще разпознават подобни 

“аномалии”. Камерите са свързани към центровете за бързо реагиране и щом 

софтуерът прецени, че има нещо подозрително вдига аларма и операторът 

преценява как да реагира.  

Последната променлива е от финансово естество и е разгледана в 

следващата глава подробно и няма да се спирам тук:  

- осветеността на обекта. 
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- броят на камерите. 

-  резолюцията на камерите. 

-  броят на локалните записващи устройства, ако такива са необходими. 

-  количеството дисково пространство за записи (в локалните места за 

съхранение или в облака). 

-  скоростта на интернета, когато системата не е в локална мрежа. 

-  наличният бюджет за изграждане на новата система за видеонаблюдение. 

При разработката на дисертационния труд се наложиха 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 е предмет на разработката интернет свързаността и породените от това 

проблеми. 

В съвременния свят, който е подчинен на пазарни икономически 

принципи, всеки субект планира разходите си и очакваните ползи. Отдавна 

отмина времето на абсолютната сигурност на всяка цена и сега се иска отчет 

за всеки похарчен лев, съчетан с абсолютна бюджетна дисциплина. Всяко 

неразумно финансово действие се отразява пагубно на човека или 

стопанския субект и води до поредица от негативни ефекти в икономически 
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план. Същевременно инвестициите са основен двигател на икономиката и 

стопанското развитие, което налага избирането на правилни и удачни 

технически решения, които да са съобразени с финансовите възможности на 

възложителя и неговите обективни нужди. Изгражданите системи за 

видеонаблюдение са средносрочен материален актив и от данъчна гледна 

точка спадат към компютърните компоненти с максимален четири годишен 

амортизационен период, въпреки това много от системите съществуват и 

допринасят за сигурността средно по 7-8 години, което е двойно по-дълъг 

живот. Друг фактор при правилната преценка на решенията за инвестиции е 

бързото развитие на сектора, което води съответно до бързо морално 

остаряване на вложената техника и технологии, което означава че при 

изграждането на нови системи не е обосновано влагането на остарели 

компоненти и технологии предвид очакването те да работят следващите 7-8 

години, а още при влагането те да бъдат остарели. Затова при моделирането 

на процеса трябва да се планират върхови технологии към момента на 

инвестицията, за да могат в периода на финансовия си и жизнен цикъл 

коректно да изпълняват поставените задачи. Основната цел на бюджета е да 

представя един обозрим модел за дейността. Краткосрочните бюджети са 

най-често годишни, но могат да касаят и по-малки оперативни период. Те 

служат за планиране и контрол на текущата дейност на субекта като това 

улеснява вземането на решения. В нашия случай това са инвестиции за 

сигурност и от финансова гледна точка те носят само разход и не внасят 

добавена стойност, но това е само при повърхностен прочит. Реално 

системите за видеонаблюдение генерират сигурност, а допълнително 

създават контрол над процесите и действията на ангажираните лица в тях. 

Също така с оглед на реалния дълъг експлоатационен период те след 

изплащането си (амортизирането) само допринасят за качеството и 

сигурността на процесите, независимо от естеството си. Именно затова 

цифровите технологии набират популярност, защото те позволяват поетапно 
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изграждане с оглед на бюджетните възможности и технологичните 

специфики за всеки отделен случай, като въведената в експлоатация част 

дава своя синергичен ефект още от старта, а не от момента на пълното 

въвеждане, както беше при аналоговите камери.  

Затова процесът на бюджетиране трябва да изпревари реално идейния 

проект за изграждане на видеонаблюдение, тъй като той задава финансови 

граници и прави плана реалистичен и изпълним от гледна точка на субекта. 

Първият променлив параметър за въвеждане е броя на камерите, 

защото голяма част от другите променлива са тяхна характеристика или са 

директно обвързани. Самото въвеждане се извършва в програмния продукт 

на база задание за обект от определени типове. Самият софтуер предлага 

решения на потребителя и му дава синтезирана информация за конкретния 

разглеждан продукт. Както споменах променливите параметри осветеност на 

обекта и резолюция са характеристики вследствие на самия избор и те се 

правят в продукта на мястото за избор на вида и модела камера. Следваща 

стъпка при въвеждането на променливите е да решим ще има ли локален 

запис и ако има какъв, тук потребителят отново ползва предварително 

заложена информация и прави информиран избор като посочва 

променливата брой на локалните записващи устройства. Следващият 

променлив компонент е в пряка зависимост от този избор и това е 

количеството дисково пространство за записи. Във всяко записващо 

устройство има определени гнезда за поставяне на HDD и в зависимост от 

тях може да поддържа даден обем записи. Ако те са недосатъчни за 

изискванията на заданието, то се увеличава обемът на диска, а ако е 

достигната горната граница се налага добавяне на ново записващо 

устройство. На база всички избрани до момента компоненти програмата 

изчислява минималната необходима скорост на интернета като взима 

предвид избора на потребителя в предходните стъпки и му посочва каква 
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услуга да търси от доставчик на интернет за обекта. След приключване на 

този цикъл програмата изчислява примерен бюджет за всички избрани 

компоненти и потребителят се ориентира дали разполага с необходимите 

средства за инвестиция. Ако разполага, може да стартира процедура по избор 

на доставчик по изготвената спецификация. Ако не разполага с изчисления 

финансов ресурс, се извършва втори цикъл през програмата за оптимизиране 

на решението като се намаляват броя на камерите, променят се параметрите 

им, може да се смени типа на камерата, наново се изчисляват устройствата и 

дисковото пространство. Реално след приключване на първия цикъл всички 

останали цикли са за оптимизиране на решението за видеонаблюдение с 

оглед на постигане на компромис между нужда от видеонаблюдение и 

свободен финасов ресурс. При всеки нов цикъл на програмата, тя ни 

подсказва нови възможности, които зависят от желанието на потребителя и 

неговите възможности. Тези оптимизации могат да се извършват до безкрай, 

стига клиентът да има свободно време и желание. От моя гледна точка 

преминаването на три пълни цикъла е напълно достатъчно за ефективно 

оптимизиране на решението. В тази глава е решена напълно втората научно-

изследователска задача и успешно е изведен теоретичен модел на етапите на 

проектиране на система за отдалечено видеонаблюдение. 

Изводи от ГЛАВА 2 

1)  Добре направения анализ на наличната инфраструктура, съчетан с 

правилния 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 бяха определени и сведени до седем, които обаче 

са взаимно свързани и си влият един на друг при работа им като система. 
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Реално това са променливите, които трябва да уточним с потребителя, за да 

получим работеща система. Също така за нуждите на научното изследване 

бяха 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 работата. 

3)  Реално икономическата част винаги “куца” на експертите по 

сигурността и затова те винаги имат проблеми с финансовите директори 

или хората, които взимат крайното решение. Обикновено тяхната 

неспособност да обосноват финансово-икономически проекта води до 

неговото замразяване или спиране. Така субекта 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 клиента 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 който 

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 ограмна и дори 

хора пряко ангажирани с тази дейност не познават всички възможности, което 

съм установил от личен опит при работата ми с най-големите компании, 

опериращи в Р 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 
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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 уточняваме вида и предназначението на 

системата. След това се уточнява мащабът и конкретните функционални 

изисквания от инвеститора. При всяка една от стъпките съветваме 

потребителя като даваме нужната му информация, за да може да направи 

информиран избор като поясняваме разликите в техническите 

характеристики на отделните компоненти между които трябва да избира. С 

поредица въпроси и менюта за избор водим и съветваме потребителя по пътя 

на създаване на идеен проект за най-често използваните ВНС като крайното 

решение е негово, по този начин въвличаме потребителя в процеса и го 

правим съпричастен и съответно му предоставяме информацията в удобен за 

асимилиране вид. Когато потребностите на потребителя излезат от 

приложното поле на дисертационния труд, го насочваме към консултант като 

на база неговата работа със софтуера му посочваме “верните” въпроси, които 

трябва да зададе на избрания от него консултант. В дадената по-долу блок 

схема нагледно е показана последователността и логическия път в процеса на 

проектиране на ВНС.  

При проектирането на системи за видеоконтрол основен фактор е вида 

и предназначението на наблюдавания обект. По този показател системите се 

делят основно на следните видове: 

  а. Домашни видеонаблюдателни системи. 

  б. Системи за наблюдение на малък бизнес. 

  в. Корпоративни системи за видеонаблюдение. 

  г. Специализирзни системи за видеонаблюдение. 
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В следващия етап обвързваме идейния проект с финасовите 

възможности на субекта, за да преценим дали с този ресурс може да 

реализираме поставените задачи или се налагат корекции 

След избора на вида камера трябва да изберем 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. 

За избора на записващо устройство се уточнява броя камери, нужното 

качеството на архива, както и размера му. 

След избора на идеен проект е редно той да се оптимизира и съобрази с 

финансовите възможности, както това е описано в предходната глава. Всички 

тези възможности са предвидени в програмния продукт на база софтуерни 

инструменти. Също така има възможност за надграждането на програмата да 

става от повече от един модератор, предвид факта че се очаква голям интерес 

от специализираната аудитория, както и от всеки, на който се налага да 

изгради такава система. 

След като бяха разработени концептуалните принципи, които са 

изведени от практиката и беше установена чрез анкета липсата на нужните 

експертни познания на повечето участници в процеса по изграждане на нови 

системи за видеонаблюдение, с изключение на техниците/инсталаторите. 

Голяма част от анкетираните твърдят, че имат нужните знания, но при малко 

по-профилирани въпроси проличава  липсата на такива. Затова реших, че 

продуктът трябва да се нарича - Помощна процедура за проектиране на 

системи за видеоконтрол. 
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Тази оптимизация тече, докато се прецени дали осигурените средства 

са достатъчни за постигането на цел, макар и ограничена, или просто са 

недостатъчни за стартиране на подобен проект. На по-късен етап моделът 

подлежи на доразвитие 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 ще може да създаде по-богат и конкретен 

идеен проект. 

Предвижда се и значително усложняване на алгоритъма за 

съобразяване с бюджетен праг, което е невъзможно към настоящия момент 

предвид липсата на необходимия обем данни, които да бъдат анализирани. 

За целите на тази дисертационна разработка с оглед на съвремените 

тенденции в програмирането и използването на подобни продукти се спряхме 

на WEB базиран вариант на реализация по следните причини: 

 - достъпност- от всеки компютър с интернет връзка, независимо от 

операционната система и параметрите на машината може да се използва 

програмата. Не се налага инсталирането на никакъв допълнителен софтуер, 

което е ключово предимство. 

 - поддръжка – функционалността и съдържанието могат да се променят 

в реално време от модератор. Също така е възможна 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 аз търся друг подобен и повече не се връщам на 

този. Предполагам и другите потребители са така. 

 - глобалност - възможност за споделяне на резултатите между 

потребителите, както и един потребителски профил може да се ползва от 
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няколко потребители едновременно. Това позволява дискусия по време на 

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

ще са досъпни 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 неговия случай и е малко вероятно да успее техника, при 

който отиде да го заблуди.  

В базовата функционалност всеки един проект, по който се работи ще 

може да се запише в профила и да се сподели по имейл или да се разпечата.  

Необходимостта от подобен продукт, който да обобщи натрупания 

практически опит и познание е крещяща в сферата на видеонаблюдението, 

която е окупирана от търговци на техника, лобисти и чиста проба 

корупционисти, които работят само за личното си благо, прегазвайки 

обществения интерес и колективната сигурност. Надявам се, че продуктът ще 

допринесе за повишавне на информираността у хората, които заемат 

ключови позиции в управлението на обществените и бизнас структури и са 

отговорни за изграждането на високотехнологични системи за 
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видеонаблюдение при спазване на нужната финансова дисчиплина. С 

помощта на приложението отговорните лица бързо и лесно ще могат да 

проверяват оферти на доставчици, а също така ще могат да подготвят 

обществени поръчки и тендери за доставка на системи за видеонаблюдение. 

По този начин ще се постигне висока ефективност на похарчените средства 

за изграждане на нови системи за видеонаблюдение. 

С оглед на съвременните условия на усложнена криминална обстановка 

и повишена опасност от тероризъм, особено асиметричен с военни 

компоненти, сигурността на гражданите, охраната на инфраструктурните и 

стратегически обекти, основно се осъществява от  системи за 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 нуждите на сигурността тези 

системи могат да дадат и добавена стойност в управлението на трафика,  

мониторинг на различни видове комунални мрежи и откриване на аварии и 

повреди в инфраструктура. 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 

публични места и инфраструктурни съоръжения като това е съчетано с 

икономическа ефективност и икономисват публични средства. При едно 

евентуално публично-частно партньорство между различни субекти 

обединени около идеята за изграждане на интелигентно видеонаблюдение, то 

похарчените публични средства ще бъдат значително намалени, поради 

участието на частни капитали, които практически се инвестират по-
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качествено от публичните средства с много по-висока ефективност на 

инвестициите. Затова е необходима воля в законотворците, експертен 

потенциал в специалисти по сигурността, които не са въвлечени в игрите на 

търговците и държат на доброто си име и гражданска инициатива, за да може 

света около нас да стане едно по-сигурно и по-добро място за живеене.  

Създаденият продукт е достъпен на следния адрес: 

http://fnibg.eu/vspigniter 

Изводи от ГЛАВА 3:  

1) Опростяването на начина на работа и клиентската ориентираност на 

създадения модел предполага 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 липсата 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 

http://fnibg.eu/vspigniter
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изследвания към него е значитен, 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.  

 

ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. ОБЩИ ИЗВОДИ 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. Избора на WEB базиран софтуерен продукт позволява лесен 

достъп на клиентите, евтина поддръжка, лесна оптимизация и обменна на 

данни в различни точки на света без изисквания към използвания ресурс. 

1.5. Обществената  значимост към 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 
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за отдалечено видеонаблюдение може да достигне до 30-40% от общата 

инвестиция и да повиши многократно ефективността на изграденото. 

 

2. 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 ресурсите, 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 се превърнат в мощен инструмент за 

следене, ако се централизират. 

2.1. Да се създадат на законова база минимални стандарти за всички 

системи за видеонаблюдение, коийто 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. 

2.2. 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 

законови регулации, както и съблюдава спазването на регламента на ЕС за 

GDPR.   
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2.3. 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 

бъде предписано 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. 

2.4. Теоретичните постановки, изводите и препоръките от 

дисертацията 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. 

III. НАУЧНИ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

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. 

Практико-приложни приноси: 

1. Разработена е авторска структурно – логическа процедура за проектиране 

на видеосистеми за отдалечен достъп и тя е заложена в разработвания 
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програмен продукт, с чиято помощ се оптимизира и унифицира този 

процеса . 

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. 

 

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.  

От методологическа гледна точка следва да се има предвид, че 

предложените в дисертационния труд класификация и речник на 

използваните съкращения, типизират една сложна и многообразна дейност, 

правейки я достъпна за неспециалисти.  

IV. СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

НАУЧНИ ДОКЛАДИ 

 

1. инж. Георгиев, Е., Ограничаващи фактори при системите за отдалечено 

видеонаблюдение – В Сборник доклади от Научна сесия с международно 

участие, ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров”, Том 1, Варна, 2015 г. 

2. инж. Георгиев, Е., Инфрачервените лъчи и тяхното приложение за 

нуждите на видеонаблюдението – В Сборник доклади от Международна 
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годишна научна конференция, ВА “Георги Стойков Раковски”, Том 2, 

София, 2017 г,  

3. инж. Георгиев, Е., Системите за видеонаблюдение в борбата с терора – В 

Сборник доклади от Международна научна конференция, ВА “Георги 

Стойков Раковски”, София, 2018(под печат). 

4. инж. Георгиев, Е., Съвременните аспекти на сигурността и цифровото 

видеонаблюдение – В Сборник доклади от Международна научна 

конференция, ВА “Георги Стойков Раковски”, София, 2018(под печат). 

Речник на използвани съкращения: 

PoE- стандарт за осигуряване на захранване до 25.5W за IP камери 

посредством LAN (Cat.5) кабел; елиминира нуждата от отделно захранване 

на IP камерата; официалното обозначение на стандарта е IEEE 802.3at-2009. 

IP – дигитано адресируемо устройство 

NVR /Network Video Recording/ - мрежово видеозаписване  

Linux- операционна система с отворен код.  

H.264, H.264+, H.265 и H.265+ - стандарти за видео компресия. Познат е и 

като MPEG-4 Part 10 и AVC (Advanced Video Coding). Намалява размера на 

записаните файлове (без загуба на качество) с 80% в сравнение с тези с 

MJPEG компресия и 50% с MPEG-4 компресия.  

Adobe Flash Player  - софтуер за Windows, Mac OS и Unix-базирани 

устройства, за възпроизвеждане на аудио / видео. 

Microsoft Silverlight - е мощен инструмент за разработка за създаване на 

интригуващ и интерактивен потребителски интерфейс за уеб и мобилни 

приложения. Той е безплатен plug-in  и се поддържа от Майкрософт. 

CCTV (Closed Circuit Television) – затворена телевизионна система. 

CCTV е понятие, най-често свързано с компонентите или цялостната система 

за видеонаблюдение. 

HDD (Hard Disk Drive) – магнитно оптично устройство за съхранение на 

информация. При системете за видеонаблюдение те са направени да работят 

непрекъснато през целия си цикъл на експлоатация. 

Web server - компютърна програма (инсталирана на компютър, който често 

се нарича сървър). В CCTV „вграден web server” e спецификация на IP 

камера или цифрово записващо устройство (DVR, NVR) и означава, че 

устройството може да се гледа през интернет благодарение на специален 

вграден интерфейс (web server).  



40 
 

 

 

GDPR (General Data Protection Regulation) - Това е Регламент, приет от 

Европейския съюз, който се прилага пряко в България. За бизнеса това 

означава много нови правила за защита на личните данни. Личните данни в 

модерния бизнес свят са изключително важен актив. Целта на Регламента е 

да гарантира защитата на личните данни на всеки човек, като въведе 

поредица от задължения за бизнеса (администраторите на лични данни).



 

 

 

 

     

 


