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Система на базі відкритої платформи  
для максимального захисту та безпеки

Проблема
Міністерством внутрішніх справ Болгарії (www.mvr.bg) було прийнято рішення про інтеграцію 

існуючих систем, переходу до стратегії управління на основі даних, а також модернізацію та по-
силення інфраструктури громадської безпеки шляхом впровадження попереджувальних (проактив-
них) заходів і скорочення часу реагування на події.

Основні завдання, які стояли перед МВС — це обмеження кількості операторів, збільшення 
аналітичної обробки відео та об'єднання різних джерел інформації в масштабі всієї країни в єди-
ну систему.

Рішення

МВС Болгарії ініціювало розробку та впрова-
дження інтегрованої автоматизованої системи без-
пеки, яка об'єднує системи відеоспостереження та 
обміну інформацією. В рамках цифрового проекту 
«Безпечна країна Болгарія» було реалізовано пе-
реведення діяльності поліції на загальну платфор-
му, яка передбачає можливість прийняття рішень 
в будь-який момент часу та надає більш досконалі 
інструменти для розслідувань.

Міністерство запровадило єдину систему управління 
відеоспостереженням Milestone XProtect Corporate, яка 
була інтегрована з різними внутрішніми системами 
(реєстрації людей, транспортних засобів, контролю 
доступу та ін.) та керувала тисячами аналогових і IP 
камер спостереження від дев'яти різних виробників.

БЕЗПЕЧНА КРАЇНА  
БОЛГАРІЯ — ГАРАНТ  
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Безпечна країна Болгарія:
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  MilestoneXProtect® LPR
 Системи збору та обробки інформації 

(DAS) від корпорації Microsoft
  Блейд-сервери Cisco UCS
  Гібридні системи зберігання
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Міністерство внутрішніх справ (МВС) вважається однією із найбільших і найскладніших державних 
установ Болгарії, відповідальною за забезпечення безпеки та захисту своїх кордонів і громадян. 
Оскільки Болгарія знаходиться на «Зовнішньому рубежі» Європейського Союзу (ЄС), МВС щодня 
стикається з проблемою забезпечення безпеки Європи та її громадян.
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Таким чином, компанія Milestone надала платформу для організації проактивного моніторин-
гу та оперативного виявлення подій, що підвищує ефективність правоохоронних органів у роботі 
з усіма інцидентами в будь-яких умовах. Зокрема, з'явилися механізми автоматичного оповіщення 
про виявлення викраденого транспортного засобу, залишених предметах, людей, які біжать або 
підозріло поводяться, вторгнення в охоронювані зони, тощо.

Точна та надійна аналітична обробка відеопотоків, формування сповіщень і дій у відповідь 
в режимі реального часу, а також оперативне розслідування подій, здійснюється за допомогою 
програмного рішення Agent Vi, що усуває необхідність трудомісткого самостійного перегляду ві-
део з камер спостереження і / або відеозаписів.

Для забезпечення безпеки на кордонах і всередині країни, а також для проведення розсліду-
вань співробітниками поліції було вибрано аналітичне програмне забезпечення BriefCam.

В рамках даного цифрового проекту правоохоронні органи отримали в своє розпорядження най-
сучасніші засоби для максимально оперативного та інформованого реагування в критичних ситуаціях.

Переваги

Сучасна інтегрована автомати-
зована система безпеки, до складу 
якої входить безліч датчиків і взає-
мопов'язаних підсистем, забезпечує 
аналіз величезного обсягу даних, 
формуючи оповіщення в реальному 
часі та прискорюючи процес пошу-
ку доказів одночасно зі зниженням 
навантаження на задіяний персонал.

Рішення на користь розгортан-
ня інтегрованої автоматизованої 
системи безпеки (IASS) на базі 
платформи Milestone XProtect доз-
волило вивести систему безпеки 
Міністерства на рівень найсучасніших і інтелектуальних технологій. Відкрита архітектура та до-
ступна вартість володіння системою стали важливими перевагами, які відіграли свою роль у ви-
борі платформи Milestone.

Завдяки аналітичним функціям розслідування та виявлення в реальному часі співробітники 
служби безпеки завжди інформовані про ситуацію, можуть оперативно встановити причину події 
та припинити дії підозрілих осіб, перш ніж вони приведуть до більш серйозних наслідків.

За допомогою програмного забез-
печення Milestone співробітники МВС 
можуть швидко визначати місце події 
та оперативно вживати заходів, ви-
трачаючи менше часу на підготовку, 
а поліція більш ефективно реагує на 
надзвичайні ситуації. Технологія Video 
Push дає можливість знімати відео 
на планшет або телефон і транслю-
вати його в реальному часі на цен-
тральний пост, а також оперативно 
реагувати на нештатні ситуації. За 
допомогою інтерактивних карт і функції навігації (Camera Navigator) можна легко та зручно пере-
носитися в інше географічне місце, перемикаючись по тисячам камер.

Проект «Безпечна країна Болгарія» підвищив громадську безпеку та надав правоохоронним 
органам засоби попереднього контролю, підвищення оперативності реагування на події та при-
скорення їх розслідування.

“Компанія Milestone надала 
загальну платформу для організації 
проактивного моніторингу в 
реальному часі і оперативного 
виявлення подій у всіх центрах 
відеоспостереження МВС. 
Завдяки цьому вдалося підвищити 
оперативність і ефективність 
виявлення та розслідування подій 
місцевими правоохоронними 
органами.

Младен Петров,  
керівник управління з питань комунікацій  
та інформаційних систем, МВС Болгарії

“Нова система безпеки покликана 
стати першим засобом на 
базі штучного інтелекту для 
розслідувань правоохоронними 
органами, забезпечення безпеки 
та попередження злочинів на 
державному рівні.

Максим Владимиров,  
старший експерт в сфері комунікацій  

та інформаційних систем, МВС Болгарії

“Запропонована компанією Milestone 
відкрита архітектура передбачає 
можливість модернізації і 
нарощування єдиної системи 
безпеки Міністерства новими 
пристроями та засобами від різних 
виробників.

Младен Петров,  
керівник управління з питань комунікацій  
та інформаційних систем, МВС Болгарії
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надійну інтеграційну, інноваційну та масштабовану платформу, яка успішно зарекомендувала себе більш ніж на 500 000 об'єктів по всьому світу. 
Заснована в 1998 році, Milestone є окремою компанією в групі компаній Canon.
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