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Кои сме ние

• Българска компания, основана през 1976 година, като Институт по
специална електроника, чиято основна задача е да извършва научно-
изследователска дейност и производство на продукти, и интеграция на
системи в областта на телекомуникациите, информационните технологии и
военната електроника, предназначени за наши и чужди правителствени
нужди
• Компанията е приватизирана през 2002 година и понастоящем е 100% 
собственост на “Милтех” ЕООД
• “Електрон Прогрес” ЕАД разработва, произвежда и интегрира
комуникационни и информационни системи за правителствения и
граждански сектор
• Компанията в продължение на вече 35 години държи водещо място сред
предприятията от IT сектора и Военнопромишления комплекс на България, 
продължавайки да разширява своите възможности и предлагайки продукти и
системи, базирани на най-съвременните технологии
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Първи в България – Пионери по душа
• 2003–Първата българска компания, сертифицирана по стандарта на НАТО AQAP 
2110
• 2004–Първата българска компания, изпратила персонал в помощ на българската
мисия в Ирак
• 2004–Първата българска компания, управлявана от американски мениджър
• 2004-Първата българска компания от отбранителната промишленост, която бе
представена пред инвеститори от Лондонската фондова борса
• 2005–Първата българска компания, която подписа рамков договор за
преференциален партньор с НАТО
• 2006–Първата българска компания, която започна асемблиране на
радиокомуникационна техника от последно поколение, на фирмата Харис, 
прилагайки офсет
• 2007–Първата българска компания, която получи сертификат за секция за
класифицирана информация до ниво “НАТО секретно”
• 2009–Първата българска корпоративна мрежа, “изградена в Електрон Прогрес”
ЕАД, предоставяща възможност за работа с класифицирана информация
• 2010–Първата компания, патентовала в страната високотехнологичен продукт в
областта на борбата срещу тероризма
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Нашата визия - предпочитан партньор в
изграждането на телекомуникационни мрежи

• Да сме лидер в разработването и интеграцията на комуникационни и
информационни системи

• Да сме производител на електронни продукти и системи за отбраната, 
националната сигурност и гражданския сектор

• Да сме предпочитан партньор за офсетни програми

• Да осигуряваме качествена поддръжка на нашите клиенти навсякъде и по
всяко време

• Да осигуряваме решения “до ключ” за гражданския сектор, стъпвайки на
широкия ни опит в областта на националната сигурност
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Компетенции – интегратор от най-високо ниво

• Решения “до ключ” в областта на телекомуникационните мрежи и
информационните технологии

• Одит на обектите
• Системно проектиране
• Строително- монтажни работи
• Доставка на оборудването
• Инсталация
• Пускане в експлоатация
• Обучение на персонала на клиента
• Денонощна гаранционна и извънгаранционна поддръжка

• Проектиране и интегриране на комуникационни и информационни системи
• Разработване на софтуер и фърмуеър
• Доказани възможности за управление на проекти
• Научно-изследователска и развойна дейност
• Достъп до класифицирана информация на Република България и НАТО
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Предимства – 35 годишен опит
в отбраната, сигурността и информационните технологии

• Опит като системен интегратор на комуникационни и информационни системи
за отбрана и сигурност

• Опит в системите за управлението при кризи, наблюдение, ранно
предупреждение и оповестяване

• Регистратури до ниво “Секретно” и “НАТО Секретно”
• Висококвалифицирани професионалисти – нисък интеграционен риск
• Партньорство с водещи фирми в света: Alcatel - Lucent, Lockheed Martin, Harris, 

Cisco, HP, Microsoft, Motorola, Rapiscan и др.
• Учебен център за IT решения и Проектен мениджмънт
• Изпитателна лаборатория
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Нашите специалисти – основният ни актив

• 35-годишен опит в областта на комуникационно-инофрмационните технологии
• Разработени десетки продукти и системи
• Наши служители имат докторска степен в областта на телекомуникациите или
компютърните науки
• Преминали обучение и сертифицирани при нашите партньори: Alcatel-Lucent, 
Harris, Cisco, Motorola, Rapiscan и др.
• Предпочитана компания и работодател за завършващи студенти и ученици
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AQAP 2110ISO 9001:2000 

Управление на качеството

OHSAS 
18001:1999

ISO 14001:2004
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Национален военен телеком – “Странджа - 2”

• “Странджа - 2” представлява радио-комуникационна и информационна
система, разработена и изградена за нуждите на Българската армия и
националната сигурност на страната
• Системата дава възможност за пренос на данни, глас и видео в реално
време. “Електрон Прогрес” ЕАД предоставя цялостно решение за
Министерство на отбраната и Българската армия при разработването на
системата. Услугите са базирани на нуждите и потребностите на клиента
• Системата е съобразена със стандартите на НАТО и необходимите
трансформации в Българската армия във връзка с новите задачи, които стоят
пред нея, в това число и управление на българските военни контингенти, 
изпълняващи мисии извън страната
• “Странджа - 2” е изградена като многослойна мрежа. Всеки от подслоевете на
Националният военен телеком разполага със система за управление (Network 
Management System).
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Национален военен телеком – “Странджа - 2”
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Национален военен команден център

• Това е система за изчисляване, визуализация и
разпространение на информация при управление на кризи
от военен и не военен характер

• Системата извършва мониторинг, анализи и оценки на
ситуациите, разпространява информация, управлява бази
данни, подпомага координацията на всички дейности в
случай на криза от военен характер

• Пълна физическа и информационна сигурност, с нива на
достъп, идентификационен контрол, криптиране на данните
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“Единен Европейски Номер - 112”
пилотен проект за регион София

• Ефективна защита на живота и здравето на гражданите, тяхното имущество и
повишаване на сигурността на обществото
• Предоставяне на възможности на гражданите за получаване на своевременна
помощ като сигнализират на единния номер за спешни повиквания – 112
• Създаване на единни унифицирани стандартни оперативни процедури и точното
им насочване към съответните спешни служби
• Подобряване на координацията между службите за спешна помощ и
оптимизиране на времето за реакция чрез използване на специфичните
възможности на наличните информационни и комуникационни ресурси
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“Единен Европейски Номер - 112”
пилотен проект за регион София
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Анализ на съществуващите информационни системи, 
включени в Националната система за наблюдение, ранно

предупреждение и оповестяване

• Анализ на законовата рамка, регламентираща изграждането и
функционирането на съществуващите ИС и предложения за изменения и
допълнения на съществуващите нормативни актове, както и на нови такива, 
адаптирани към изискванията на ЕС
• Анализ и оценка на съществуващите ИС и системи за ранно предупреждение
и оповестяване на национално и местно ниво и съвместимостта им
• Изготвяне на препоръки за модернизация и изграждане на нови ИС
• Подготовка и провеждане на обучения на кметове, областни управители, 
служители в териториалните звена на Главна дирекция Национална служба
“Гражданска защита” и служители в общинските администрации
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Разработване на методологии за създаване на планове за
защита при бедствия и система за оценка на критичната

инфраструктура на общинско ниво

• Разработване на методология за създаване на планове за защита при
бедствия на общинско ниво
• Изработване на наръчник и инструкции за гражданите и бизнеса за реакция
по време на бедствия
• Разработване на методология за създаване на система за оценка на
критичната инфраструктура на общинско ниво
• Подготовка и провеждане на обучения на кметове, областни управители, 
служители в териториалните звена на Главна дирекция Национална служба
“Гражданска защита” и служители в общинските администрации
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Защо са необходими системите за оповестяване

• Системите за оповестяване намират приложение при всяка внезапна или
очаквана промяна на установеното състояние на живот, предизвикана от човешка
дейност, събития или природни явления, с негативни последици за територията, 
околната среда, населението, гражданите и материалните ценности на страната, за
чието предотвратяване, овладяване и преодоляване са необходими незабавни
координирани действия на силите и средствата за реагиране при кризи
• Системите за оповестяване спомагат за намаляване на вероятността от човешки
жертви при ситуации, в които е невъзможно да се осигури пълна защита на
човешкия живот
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Компетенции на “Електрон Прогрес” ЕАД

Като изключителен представител на SiRcom за България “Електрон Прогрес” ЕАД
разполага в екипа си със сертифицирани инженери в изграждането на системи за
оповестяване с крайни акустични устройства. Съвместно с нашите партньори от
SiRcom предлагаме:
• планиране на звуковото разпространение и осигуряване на зони на покритие
• разработване на системни решения посредством външни сирени, вътрешни
системи за гласово оповестяване и системи за радио, телефонна и сателитна
комуникация
• проектиране, инсталиране, пускане в експлоатация, гаранционна и
извънгаранционна поддръжка на всички компоненти на системите за оповестяване
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Системи за оповестяване на населението с крайни
акустични устройства

Системите за оповестяване са необходими за местата, 
където може да възникнат пожари, промишлени аварии и
природни бедствия. На такива места е необходимо да се
осигури надеждно средство за оповестяване, 
осигуряващо спасяването на човешкия живот. 
Потребителите на тези системи обикновено са
държавните институции или големите корпорации. 
Системите на SiRcom притежават механизъм за
предаване на високо качествена информация и
осигуряват резервираност на системите за постигане на
висока надеждност. Предварително записана и/или
излъчена в реално време информацията може да бъде
разпространена по всяко време до населението в зоните
за оповестяване.
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Защо да изберем сирени на SiRcom
Електронните сирени на SiRcom притежават следните
характеристики:
• излъчване на съобщение на живо от мястото на сирената
и/или отдалечено от контролния център
• отдалечено модифициране на записаните съобщения в
сирената по всяко време
• цифрови сирени, работещи на 12 VDC и/или 110/220VAC
• едновременно захранване от 110/220V и от слънчеви батерии
(с възможност за резервиране от акумулатор)
• индивидуална изходна мощност от 250W до 6000W (зона на
покритие до 6км)
• лесно инсталиране (насочени и кръгови диаграми)
• пълна интеграция с комуникационната система, управление
по: VHF-UHF-FM-Radio и/или телефонна линия/ISDN и/или
GSM/GPRS и/или Tetra и/или сателитна и/или интернет (IP) 
връзка
• възможност за проектиране на рупора на сирената за всеки
конкретен клиент
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Капачка

Асемблиране
на рупора

Конзола

Кабелен
канал

Капак на рупора

Кабел

Монтаж на сирените SiRcom
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Защо да изберем система за оповестяване на SiRcom

Системите за оповестяване на SiRcom предлагат цялостно
решение, което включва:
• проектиране и разработване на специализирани системи, 
отговарящи на изискванията на клиента
• голям избор на стандартни конфигурации, които могат да
бъдат избрани според нуждите на клиента
• централизирани и децентрализирани мрежови центрове за
управление на цялата система
• осигуряване на резервираност на комуникациите
(телефонни линии / радио връзки и т.н.)
• уникална технология за оповестяване, включващa 
разработка на защитени алгоритми, SW и HW
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Основни функции на системите за оповестяване

Посредством подсистемата за управление, могат да бъдат
изпълнение следните основни функции:
• активиране на записани съобщения за оповестяване
• предаване на живо на информация посредством сирените
• изпращане на специална команда за “тих тест” на сирените
• изпращане на софтуерни ъпгрейди отдалечено
• получаване на съобщения за състоянието на сирените
• получаване на аларми за състоянието на параметрите
• активиране на приемника за звуково оповестяване
• съхранение и управление на логовете и съобщенията
• избор на зони за оповестяване
• анализ на информация от датчици и взимане на решение
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Местоположение на потенциално-опасни обекти
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Радио
предавател

Smart Контролер

Радио
предавател

Smart Контролер

Радио
предавател

Smart Контролер

Кодиране/
декодиране Принтер

Радио
предавател

Сървър

Многосиренна система със следене на състоянието
на сирените и активиране по VHF-UHF-TETRA радио
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Активиране по радиоканал и/или GSM/GPRS 
и резервиране по сателит

Радио
предавател
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Резервиране на елементите на системата за
оповестяване

Радио
предавател

Радио
предавател

Smart Контролер
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Система за управление при кризи

• Предоставяме решение за ефективна система за наблюдение, обмен на
информация, ранно предупреждение, превенция и управление при природни
бедствия и индустриални аварии
• Центъра за управление при кризи позволява денонощно наблюдение, анализ и
оценка на ситуациите и потенциално опасните обекти, наличните сили и средства
• Центъра осигурява на длъжностните лица необходимата информация за
вземането на оптимални решения по време на природни бедствия и/или
индустриални аварии, както и надеждна връзка за обмен на информация с
ръководството
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Система за
оповестява-
не

СИСТЕМА ЗА

ГРУПОВА РАБОТА

система за

прогнозиране

Система за ранно
предупреждение

Информация
за високо
ниво на
язовира Анализ на

заливна площ

Прогноза
за времето

Система за управление при кризи



Електрон Прогрес ЕАД

29

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Адрес за контакти:
1309 София, България

Ул. “Кукуш” N1
Тел: (+359 2) 81 27 200
Факс: (+359 2) 82 11 284

Емейл: office@eprogress.bg
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