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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 3816 
 

гр. София, 07.07.2014г. 
 

Във връзка с поискани разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изграждане на локална автоматизирана 
система за оповестяване в Петролна база Сливен, към ТД „Държавен резерв” - гр. Стара Загора", 
открита с Решение № 3816/24.06.2014г. и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, давам 
следните 

Р А З Я С Н Е Н И Я: 
 
Въпрос 1: Чие задължение ще е съгласуването на изготвения проект с дирекция КИС на МВР? 
Отговор: Съгласуването на изготвения проект се осъществява от Изпълнителя, съвместно с Възложителя и 

продължава до отстраняване на всички забележки на съгласуващият орган от Изпълнителя, до подписването му. 
 
Въпрос 2: Към кой ОКВ на НСРПО ще се интегрира системата? 
Отговор: Националната система за ранно предупреждение и оповестяване – НСРПО на територията на област 

Сливен не е изградена. Поради тази причина интегрирането ще се осъществи на по-късен етап. Засега оповестяването 
следва да се осъществява на смартфон или таблет по интернет. 

 
Въпрос 3: По какъв начин ще се интегрира контролния център към ОКВ /наета линия радиорелейна 

свързаност, радио или др./ ? 
Отговор: Националната система за ранно предупреждение и оповестяване – НСРПО на територията на област 

Сливен не е изградена. Поради тази причина интегрирането ще се осъществи на по-късен етап. Засега оповестяването 
следва да се осъществява на смартфон или таблет по интернет. 

 
Въпрос 4: Какъв е наличния хардуер в ОКВ, където трябва да се интегрира системата и с какви интерфейси 

за интеграция разполага той?   
Отговор: Националната система за ранно предупреждение и оповестяване – НСРПО на територията на област 

Сливен не е изградена. Поради тази причина интегрирането ще се осъществи на по-късен етап. Засега оповестяването 
следва да се осъществява на смартфон или таблет по интернет. 

 
Въпрос 5: Какъв е наличния софтуер в ОКВ, където трябва да се интегрира системата и каква версия е 

той?  
Отговор: Националната система за ранно предупреждение и оповестяване – НСРПО на територията на област 

Сливен не е изградена. Поради тази причина интегрирането ще се осъществи на по-късен етап. Засега оповестяването 
следва да се осъществява на смартфон или таблет по интернет. 



 
Въпрос 6: Какъв протокол за комуникация използва ОКВ, към който ще се интегрира системата? 

Отговор: Националната система за ранно предупреждение и оповестяване – НСРПО на територията на област 
Сливен не е изградена. Поради тази причина интегрирането ще се осъществи на по-късен етап. Засега оповестяването 
следва да се осъществява на смартфон или таблет по интернет. 

 
Въпрос 7: В случай, че е необходимо да се добави допълнителен хардуер и софтуер за осъществяването на 

интеграция, има ли възможност за добавяне на допълнителен комуникационен шкаф в OKB? 
Отговор: Националната система за ранно предупреждение и оповестяване – НСРПО на територията на област 

Сливен не е изградена. Поради тази причина интегрирането ще се осъществи на по-късен етап. Засега оповестяването 
следва да се осъществява на смартфон или таблет по интернет. 

 
Въпрос 8: Необходимо ли е системата да дава възможност за излъчване на съобщение на живо от ОКВ?  

Отговор: Националната система за ранно предупреждение и оповестяване – НСРПО на територията на област 
Сливен не е изградена. Поради тази причина интегрирането ще се осъществи на по-късен етап. Засега оповестяването 
следва да се осъществява на смартфон или таблет по интернет. 

 
Въпрос 9: В т. „Обхват, възможности и предназначение на системата” от Техническата спецификация на 

системата е описано „Да има възможност за отдалечен достъп и изпращане на sms, както и визуализация па 
алармите на мобилни устройства с операционна система Apple (iOS) и Андроид.”  

Моля да уточнете следното:  
a. Кой трябва да има възможност за отдалечен достъп? 
Отговор:  Операторите на системата и лицата в съответствие с „Наредба за условията и реда за функциониране на 

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при 
бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”. 

 
b. Кой трябва да има възможност да изпраща SMS – системата към потребител/оператор или 

потребител/оператор към системата? 
Отговор:  Системата към потребител/оператор. 
 
c. Каква информация трябва да съдържа SMS съобщението?  
Отговор:  Кратък текст от аларменото съобщение на системата, което да дава ясна информация за вида и 

източника на аларменото състояние. 
 
d Каква информация и от какъв източник да се изобразява при визуализация на алармите на мобилни 

устройства - за задействана аларма, вид на алармата, състояние на сиренната система или др.?  
Отговор:  Мобилните устройства трябва да визуализират алармите във вида им генериран от 

системата. 
 
e. Исканите функционалности предполагат ли свързване на системата към Интернет/GSM Gateway? Ако 

да, чие задължение е осигуряването на свързаността? Ако не, каква свързаност се прсдвижда да се използва?  
Отговор: Свързаността на системата с мобилни устройства би следвало да става чрез Web Server и SSL 

сертификат. Интернет връзката за сървъра е задължение на Възложителя. Хардуерът и софтуерът се доставят от 
Изпълнителя. 

 



Въпрос 10: В т. „Обхват, възможности и предназначение на системата” от Техническата спецификация 
на системата е описано „Да има възможност във вариант за мобилни устройства системата да филтрира 
алармите според локацията на мобилното устройство, GPS данните от него”  

Моля да уточните:  
a. По какъв параметър да се филтрират алармите? 
Отговор: Алармите да се филтрират по GPS координати на мобилното устройство, т.е. според 

положението на човека и мобилното устройство в момента да се показват алармите на най – близкия 
обект. 

 
b. Ако мобилното устройство се намира извън обсега на зоната на оповестяване, това означава ли, че то не 

трябва да бъде оповестено? 
Отговор: Не. Мобилното устройство трябва да получава данни и да визуализира алармени 

състояния навсякъде, където има достъп до интернет, без оглед на географско положение. 
 
c. Каква е зоната за оповестяване, предвид факта, че за различни по вид бедствия и аварии зоната за 

оповестяване е различна? 
Отговор: Зоните за звуково оповестяване са описани в Приложение № 2 от документацията за 

участие. За алармите и визуализация на състоянието на системата - навсякъде при достъп до интернет. 
 
 
 
 
 

ЕМИЛ КОЛЕВ 
Председател на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


