
„1984“, но не по Оруел. Видеонаблюдението вече е част от начина ни 
на живот и това е сред най-необходимите иновации за нашето съвре-
мие. Защото светът, в който живеем, е динамичен, често опасен и това 
е един от малкото начини, чрез които можем да гарантираме до голяма 
степен своята сигурност.

Камерите са елемент от ежедневието ни и в това няма нищо лошо. Те са 
средството, което гарантира истина в най-чистия ѝ вид - видяна и засне-
та, без да може да бъде преправена. Те са средството, което ни осигурява 
спокойствие, докато наблюдаваме децата си в детската ясла или градина 
- за жалост, на този етап само в някои от частните заведения, макар че 
дебатите по въпроса не спират да се водят. Те са средството, с което ра-
ботодателите следят отблизо своя бизнес. И не на последно място: те са 
средството, което ни кара да се чувстваме в безопасност на публичните 
места, на които знаем, че има постоянно видеонаблюдение.

Счита се, че наличието на охранителни камери сериозно намалява 
престъпността. Доказано е, че видеонаблюдението в паркове и други 
обществени места сериозно редуцира престъпленията там - побой, из-
насилвания, вандализъм и много други. Същото се отнася и за камерите 
в градския транспорт, за който знаем, че е едно от местата, което също 
често се превръща в арена на сериозни сблъсъци.

Камерите по пътищата са отделно явление, което заслужава сериозно 
внимание. Всички сме чували за българите в чужбина, които спазват 
правилата навън, но щом се приберат у нас, отново започват да шофират 

непредпазливо и опасно за себе си и за останалите участници в движе-
нието. Това, което ги кара да бъдат примерни извън страната, е чувство-
то за страх, провокирано от сериозните глоби, които се налагат на шо-
фьорите. Именно това чувство за страх ги кара да намаляват скоростта 
в участъци, в които знаят, че има видеокамери - за да не бъдат глобени. 
Този страх е факторът, който може да спаси човешки животи в една от 
най-мащабните войни - тази по пътищата.

Във време, в което хората имат все по-малко доверие помежду си, каме-
рите могат да бъдат една своеобразна съвременна Темида със завързани 
очи. Защото записите, които те показват, не взимат страна, а просто дават 
живот на една обективна истина - без украси, без нужда от тълкуване - 
такава, каквато е в действителност.

Ето защо, за да осигурят спокойствие и сигурност на своите граждани, 
общините биха могли да обмислят възможността за поставянето на ка-
мери на ключови свои локации - такива, на които се събират много хора, 
както и такива, през които хората се страхуват да преминават сами в къс-
ните часове на нощта. 

Фактите са красноречиви: престъпността у нас не е никак малка и един 
от начините да я ограничим е да вземем мерки, чрез които престъпни-
ците могат да бъдат разкривани за много по-кратко време. Защото по-
ставянето на видеокамера може да бъде малка стъпка за една община, но 
голяма за спокойствието на нейните граждани. 
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Нашата мисия е да защитим Вашите 
интереси! Ние Ви даваме възможност 
да знаете какво се случва с Вашия биз-
нес, независимо къде се намирате, за-
щото знаем, че информацията днес е 
ключов фактор за успеха утре.

В ОКОТО НА КАМЕРАТА: 
ЗА НУЖДАТА ОТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

NRJ News

Сигурността на едно населено 
място е от значителна важност за 
спокойния и ползотворен живот 
на неговите жители. Именно по-
ради това все повече български 
общини решават да инвестират 
определени суми от своите бю-
джети в тази посока. Ако доско-
ро охранителни камери имаше 
най-вече на входовете и изходи-
те на населените места, днес по-
добни устройства могат да бъдат 
открити на различни локации, 
като например спирки, стадиони, 
детски площадки, колите на град-
ския транспорт и други. В опре-
делени случа охранителни каме-
ри вече могат да бъдат забелязани 
дори в селата.

Над 150 камери пазят Община Елена 

Сред населените места, решили 
да се доверят на охранителните 
системи на NRJ Soft, попада и об-
щина Елена. През 2016 година об-
щината сключва договор за услу-
га видеонаблюдение, а също така 
и за поддръжка на вече съществу-
ващата система за това. В насто-
ящия момент функциониращите 
камери на територията на общи-
ната са около 150. Наблюдавани 
са площади, кръстовища, детски 
площадки и стадиони.

Друг позитив на системата е, че 
изграждането на една нейна точ-
ка не отнема чак толкова много 
време - между няколко часа и 
два работни дни, в зависимост 

от особеностите на въпросната 
локация. Има заложени задължи-
телни 24 и 72-часови проби, като 
въвеждането на цялата система 
се извършва поетапно. За изграж-
дането на оборудването помагат 
и фирмите, които се занимават с 
доставка на интернет.

Кати се има предвид, че в община 
Елена се развива активно туризъм, 
то сигурността на населеното мяс-
то е от голяма важност за негово-
то бъдеще. Но туризмът не може 
да бъде и единствена причина за 

подобряване на сигурността. Това 
е изконно право на всеки гражда-
нин, поради което дори и по-мал-
ко туристически дестинации за-
почват да интегрират подобни 
системи на своя територия.

Колкото до община Елена, там 
подобряването на системата про-
дължава с всеки следващ ден. В 
момента се планира въвеждане-
то на допълнителна услуга към 
видеонаблюдението, а именно 
- интелигентна система за упра-
вление на трафика. 
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NRJ Soft -  иновативни услуги, 
собствени продукти и поддръжка

Инж. Тодор Гечев, собственик на NRJ Soft разказва за 
успешния бизнес стартирал  с 500 лв. и много ентусиазъм

Пътят на NRJ Soft започна 
през 2006 година като магазин 
за компютърна техника и 
периферия. Основната ми цел в 
това начинание беше да създам 
компания, която да ме направи 
независим. Не споделях идеите за 
правене на бизнес на преките ми 
тогавашни шефове, което водеше 
до намаляване на мотивацията ми 
за работа там и успоредно с това 
до увеличаване на желанието ми 
за личностно развитие. 

Стартирах бизнеса с 500 лв. и 
много ентусиазъм. Първите ми 
корпоративни клиенти бяха м-н 
„24 часа“ - Пламен Чобанов, и 
фирма „Карина“ които днес, 12 
години по-късно, все още са мои 
клиенти. 

В началото на кризата трябваше 
да измислим нещо изключително 
иновативно, което да позволи на 
компанията да просъществува 
в период на „скъсани“ бюджети 
и изчезващи бизнеси. Тогава, 
заедно с Владимир, който вече 
не е част от екипа, но има важна 
роля в нашия бизнес модел, 
стартирахме нова и абсурдна 
за времето си услуга, а именно 
видеонаблюдение. Не беше 
нужно клиентите ни да купуват 
оборудване - срещу минимална 
месечна такса те се възползваха 
от високотехнологични и скъпи 
системи, както и от поддръжка и 
обучение от наша страна. 

Особено силна страна на бизнеса 
ни е високата компетентност 
на колегите в компанията и 
перфектната поддръжка, която 
е без аналог на национално 
ниво. Развойният отдел направи 
възможни проекти, които за 
конкуренцията ни изглеждаха 
невъзможни за времето си.

До ден-днешен не 
спираме да се развиваме и 
самоусъвършенстваме. В момента 
работим върху нов продукт: Cloud 
Access, който ще се продава и като 
услуга. Иновативни технологии в 
системите за достъп и отчитане 
ще надградят сегашната ни 
платформа и ще бъдат още по-
интересни за нашите клиенти. С 
цял набор от нови инструменти 
нашите клиенти ще могат да 
измерват човешките си ресурси 
по изключително иновативен 
начин.

Паркинг системите, които 
предлагаме, също са интересна 
част от нашето портфолио. Все 
повечето автомобили по улиците 
на градовете ни превръщат 
паркингите в един изключително 
интересен бизнес и много 

предприемачи вече се възползват 
от това. Ние предлагаме цялостни 
решения за менажиране на такъв 
бизнес.

Ключовите думи за успех във 
всеки бизнес са едни и същи: 
сериозност, доверие, отдаденост, 
компетентност. Наясно сме, че 
ще ни бъде все по-трудно, защото 
много компании припознават 
този бранш, тъй като е модерен и 
изглежда примамлив. Това обаче 
води до падане на нивото и цените 
на услугите, което не е добре нито 
за клиентите, нито за нас.

Това, което отличава NRJ Soft 
от всички, е наличието на 
иновативни услуги, собствени 
продукти и поддръжка. Ние 
ще продължим да помагаме 
на клиентите си и да им бъдем 
пътеводна светлина в морето от 
продукти, което индустрията 
“бълва” всеки ден. Ще им помагаме 
да имат работещи и надеждни 
системи, които да им бъдат на 
разположение по всяко време. И 
ще продължаваме да се развиваме 
непрекъснато, излизайки на нови 
пазари, вече и извън границите на 
България. 

инж. Тодор Гечев (в средата) с част от екипа на NRJ Soft



Офисът на NRJ Soft в град Русе е най-големият, като около 40 души работят 
в него. Често оттам се оказва подкрепа на останалите офиси на компания-
та. В русенския офис на NRJ Soft има развоен отдел, отдел телефонна под-
дръжка за видеонаблюдение и контрол на достъпа, административен отдел, 
обработващ документите на всички офиси, и инженерен екип, отговарящ 
за проектирането на големи обекти.

Една съществена част от клиентите на NRJ Soft в Русе са големи компании, 
с които компанията работи вече години наред. В повечето случаи този тип 
клиенти предпочитат да закупят системите, а впоследствие да се доверят 
на NRJ Soft за тяхната поддръжка. Има и по-редки случаи, когато системите 
се ползват под наем. 

В портфолиото от клиенти на NRJ Soft можем да открием още земеделски 
производители или стопанства от русенския регион. В повечето случаи те 
също предпочитат да заплатят еднократно за предоставените им системи.

По-различен е методът на работа при по-малките компании и фирми, кои-
то взимат решение да използват системите под наем, заплащайки месечни 
такси за това. Случва се сред клиентите на NRJ Soft да има и физически 
лица, които използват системите на компанията за охраняване на частните 
си имоти.

Сред функциите на русенския офис на NRJ Soft попада и обслужването на 
малка дистрибуторска мрежа както в града, така и на други населени места.

В портфолиото от клиенти на NRJ Soft в Русе попада и „Общински Транс-
порт Русе“ АД. От дружеството заявяват, че доскоро са използвали услу-
гите на охранителна фирма и собствена система за видеонаблюдение. С 
времето обаче въпросната система се е амортизирала, което е нарушило и 
качеството на нейната работа. 

„Общински транспорт Русе“ АД избира услугите на NRJ Soft, тъй като 
дружеството има нужда да се довери на специалисти в областта. По това 
време „Общински транспорт Русе“ АД не разполага с достатъчно по-
знания и специалисти в сферата на видеонаблюдението, като съществуват 
и оперативни рискове от физическото притежание на техниката. Имайки  
предвид още размера на първоначалната инвестиция, промяната в законо-
дателството по отношение на личните данни и други фактори, от „Общин-
ски транспорт Русе“ АД решават да доверят сигурността си на външен 
доставчик.

След уточняване на техническото задание NRJ Soft, в ролята на изпълнител, 
инсталира системата за видеонаблюдение в рамките на само няколко дни.

„Общински транспорт Русе“ АД използва услугата от сравнително мал-
ко време, но от компанията вече са доволни от предоставената им система. 
Нивото на сигурност е подобрено, за което спомагат камерите с отлична 
резолюция от 4 мегапиксела, позволяваща безпроблемна идентификация 
на хората и регистрационните номера на превозните средства. На този 
етап дружеството комбинира системата на NRJ Soft с услугите на физиче-
ска охрана, което повишава значително сигурността на обектите.

Следващата стъпка на „Общински транспорт Русе“ АД е инсталирането 
на системи за видеонаблюдение в превозните средства на дружеството. С 
това цели да се гарантира сигурността и дисциплината на водача, както и 
да бъде осигуряван доказателствен материал при случай на ПТП. 
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Зимната столица Банско 
бори престъпността с 
видеонаблюдение

Разположено в полите на величест-
вената Пирин планина, Банско е 
древно селище с богата история и 
традиции. През последните години 
градът завоюва редица престижни 
титли, сред които Зимна столица 
на Балканите, Европейски град на 
спорта за 2017, четири пъти бе от-
личен за най-добър зимен курорт 
в България, а също така попадна и 
в топ 10 на най-добрите зимни ку-
рорти според две отделни класации 
на National Geographic и Daily Mail. 
Безспорно това прави малкото пла-
нинско градче един от най-разпоз-
наваемите курорти в Европа.

Като такъв, той трябва да гаранти-
ра сигурност на своите жители и 
многобройни гости. И за целта се 
доверява на NRJ Soft. Освен че Об-
щината наема камери за видеона-
блюдение, тя решава да се довери 
още на камери с аналитична функ-
ционалност за разпознаване на ре-
гистрационни номера.

„Камерите за видеонаблюдение се 
оказват една от най-успешните 
мерки за контрол над битовата 
престъпност. В световен мащаб се 
наблюдава драстичен спад на кри-
миналните деяния на места, където 
съществува изградена и функциони-
раща система за видеонаблюдение, 
като това са както обществени 
сгради и съоръжения, така и големи 
жилищни зони“, разказва кметът на 
Банско Георги Икономов. 

И допълва: „Целта на видеонаблю-
дението е да помага за разкриване 
на престъпления чрез идентифи-
кация на извършителите, а това 
се оказва и ефективна превантив-
на мярка, тъй като криминално 
проявените лица избягват райони, 
за които е известно, че са под на-
блюдение. Предвид сериозния ръст 
на посегателства върху частна и 
обществена собственост, както 
и възможността за по-ефективен 
контрол върху движението по пъ-
тищата и спазването на правила-
та за движение, монтирането на 
камери с аналитична функционал-
ност се оказва изключително удач-
но решение. Добавена стойност 
е спазването на обществения ред 
и санкциониране при дребни нару-
шения на реда като паркиране на 
неразрешените за целта места, 
изхвърляне на отпадъци, битови 
сблъсъци.“

Поставянето на камери по клю-
човите пътни участъци също е от 
особено значение. Според г-н Ико-
номов заснемането на всяко ПТП 
улеснява и внася обективност при 
вземането на съответните законо-

ви мерки за санкциониране на на-
рушителите и съответно води до 
по-добра превенция сред водачите 
на МПС.

Активирането на услугата за ви-
деонаблюдение в Банско отнема 
около месец на общината, който 
включва монтаж, рехабилитиране 
на част от трасето и тестване на 
системата. МВР съдейства напълно 
за осъществяването на дейността, 
вследствие на което към днешна 
дата камери има на всички вход-
но-изходни пунктове, централната 
част на града и района на ски зона 
Банско.

„Предимствата са в няколко по-
соки – възможност за заснемане и 
поддържане на база данни с регис-
трационните номера на премина-
лите МПС. Те могат да се използ-
ват, както при нарушения в Закона 
за движение по пътищата, така и 
при издирване на криминални лица 
и много други възможности, за 
които органите на реда могат да 
използват заснетите кадри“, раз-
казва още Георги Икономов.

„Надяваме се с помощта на сис-
темата за видеонаблюдение да 
намалим битовата престъпност, 
случаите на вандализъм и нанася-
не на щети върху частната и об-
ществена собственост.“

Монтираните до момента 6 точки 
за видеонаблюдение са първи етап 
от изготвения от Общината проект 
за градско видеонаблюдение. В не-
говата втора фаза предстои да бъдат 
обхванати още 10 ключови зони в 
града. В плана влиза още обхватът 
на системата да се разшири и в ос-
таналите населени места, докато не 
бъде обхваната по-голямата част от 
територията на общината. 

Елин Пелин е една от общините, 
която също решава да се довери 
на NRJ Soft за видеонаблюдение. 
Услугата действа активно на те-
риторията на града, а резултатите 
са налице: вандалските прояви са 
сведени до минимум.

Кметът на общината Ивайло Си-
меонов разказва, че изграждането 
на Ситуационния център започва 
през март 2016 и оттогава всеки 
ден се работи по надграждането 
и подобряването му. Целта, която 
си поставят, е целият град и об-
щината да бъдат обезпечени. 

„Сигурността на всяко населено 
място, както и навсякъде в ця-
лата страна, зависи главно от 
дейността на полицията. Съще-
временно важна част от рабо-

Ивайло Симеонов, кмет на Елин Пелин: 
Видеонаблюдението сложи край 
на вандалските прояви

на община Елин Пелин и спомог-
на за превенция на тези престъ-
пления“, разказва г-н Симеонов. 

И допълва: „Това, което отлича-
ва нашата система за сигурност 
от останалите, е постоянният 
видеоконтрол – участниците 
в тези действия знаят, че не е 
като в стандартния случай - ня-
кой след пет години ще върне за-
писа и ще види какво е станало, а 
има постоянна охранителна дей-
ност. Текущото наблюдение на 
камерите позволява веднага да 
се противодейства на тези про-
яви, а също така има един възпи-
тателен и възпиращ характер за 
подобни инциденти в бъдеще“.

Община Елин Пелин използва 
също и софтуер за разпознаване 
на регистрационни номера. Въ-
вежда услугата заради гъвкавост-
та и по-лесното разпознаване 
на автомобили, което без такъв 
софтуер става бавно и не тол-
кова качествено. „Софтуерът 
улеснява в пъти издирването на 
определени автомобили, както 
и контрола на входно-изходните 
артерии на града. Така той ни 
позволява за две минути реално 
да можем да открием търсения 
номер на автомобила, за да раз-
берем кой, кога и защо е навлизал 
на територията на община Елин 
Пелин“, обяснява г-н Симеонов.
Основните планове за развитието 

на сигурността на Община Елин 
Пелин са да се довърши цялата 
система за видеоконтрол, както и 
да се наблегне върху превенция-
та на бедствия и аварии, което е 
не само особено важно в днешно 
време, а и е една от неразделните 
части на сигурността. 

„Сигурността е едно доста го-
лямо и общо понятие, в което 
планове и цели по принцип труд-
но се поставят, но ние се стара-
ем да го направим. Разделили сме 
сферата съвсем общо на три 
части: система за видео кон-
трол, превенция на бедствия и 
аварии и на подобряване на рабо-
тата между държавните и об-
щинските институции“, допълва 
кметът на общината.

„В крайна сметка видеонаблю-
дението дава много добри резул-
тати, свързани със сигурността 
на жителите на община Елин 
Пелин, като мога да кажа, че 
подобрява и качеството им на 
живот“, завършва Ивайло Си-
меонов. 

тата на кметовете и общинска-
та администрация е да осигурят 
спокойствие на обществото. 
Ситуационният център помага 
и на двете заинтересовани ин-
ституции да подобрят взаимно 
работата си. При съдействие в 
оперативно-издирвателните ра-
боти на полицията Ситуацион-
ният център дава уникални ре-
зултати и подобрява значително 
работата на местната полиция 
относно установяването на кри-
миногенната обстановка в райо-
на. От общинска гледна точка 
наличието на тази единна систе-
ма за видеонаблюдение съхраня-
ва имуществото по такъв начин, 
какъвто досега не е имало. Мога 
уверено да кажа, че похождени-
ята от вандали са абсолютно 
премахнати или намалени до ми-
нимум случаи. Това се дължи на 
факта, че всичко се вижда и бла-
годарение на видеонаблюдение-
то винаги има реакция от наша 
страна за разпознаване на извър-
шителите и бързо отстранява-
не на щетите. В много аспекти 
съществуващата система подо-
бри сигурността на гражданите 

“Общински транспорт Русе” АД 
също се довери на NRJ Soft

NRJ смях

Кмета на община Банско, Георги Икономов

Инсталирането на системи за видеонаблюдение в 
превозните средства е следващата стъпка за гарантиране 
на сигурността

Шеф към секретарката:
- Пуснахте ли обява, че тър-

сим нощна охрана?
- Да.

- Имаше ли ефект?
- Да, през нощта са обрали ма-

газина ни...
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