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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 4103 
 

гр. София, 14.07.2014г. 
 

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: Петролна база Сливен притежава ли собствена радио честота, която да се използва за 

предвидената радиокомуникация между контролния център и сирените ?  

1.1.  Ако притежава, в каква честотна лента е тя /УКВ или др./?  

1.2.  Ако не притежава, то каква честотна лента ще се използва и кой ще има задължението да я 

осигури? 

 

Отговор: Въз основа на обосновано предложение от фирмата, която ще спечели изпълнението на обществената 

поръчка и като част от представения от нея проект, ДА ДРВВЗ ще прецени целесъобразността и ако сметне за 

наложително ще открие процедура по получаване на радио честота в разрешен от компетентните органи обхват.  

Възможно е и използването на радио честота на участникът, определен за изпълнител, ако същият има такава и/или 

ако ДА ДРВВЗ прецени предложението за удачно и финансово изгодно.  

 

Въпрос 2: След направен оглед на място в Петролна база Сливен става ясно, че е възможно да се използва 

кабелна връзка от Контролния Център към сирените. Допустимо ли е реализиране на свързаността посредством 

кабелна връзка между сирените и Контролния Център на ЛАСО? 

 

Отговор:  Допустимо е реализиране на свързаността между сирените и Контролния център на ЛАСО, намиращ се 

на територията на Петролната база, чрез кабелна връзка,ако същата е с достатъчна степен на надеждност.  

 



 

 

Въпрос 3: Ще приеме ли Възложителя референции от подобни договори за изградени системи за озвучаване 

и ранно предупреждение и оповестяване в Софийския „Метрополитен", в предприятия от рудодобивната и 

преработваща промишленост, производствени предприятия в областта на енергетиката и хранително 

вкусовата промишленост?  

 

Отговор: Да, ще бъдат приети гореописаните референции. 

 

Въпрос 4: Какви предварително записани съобщения и сигнали се предвижда да излъчва системата, 

различни от дефинираните в Наредбата за ранно предупреждение и оповестяване? 

 

Отговор: Системата трябва да има възможност за конфигуриране на различни съобщения и аларми в свободен 

текст. Допълнително, за вътрешни нужди, могат да бъдат въведени 5-7 (пет до седем) броя съобщения с продължителност 

до 7 (седем) минути, като дефинирането им ще се осъществи след съгласуването им с Възложителя.  

 

Въпрос 5: Как се предвижда техническата реализация на интеграцията на Контролния център на ЛАСО 

към НСРПО - посредством наета линия, Интернет 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 

 

 

Екземпляр от настоящото разяснение да се приложи към документацията за възлагане на обществената 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”. 

Копие от настоящото Решение да бъде публикувано в профила на купувача на интернет-страницата на ДА ДРВВЗ–  

www.statereserve.bg, и да бъде приложено към същата процедура като неразделна част от нея. 

 

 
 
 

ЕМИЛ КОЛЕВ 
Председател на Държавна агенция 
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