
 
 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ И ЦЕНТРАЛИЗИРАНО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО“ 

 

 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:  

1.1. Участникът трябва да представи документация, даваща пълна информация 

за предлаганата система и доказателства за техническите й възможности, а именно 

Пълно описание на системата, включващо техническите характеристики на 

предлаганите устройства и цялата техническа документация за експлоатация, 

поддържане на системата и обучение на пeрсонала за работа с нея;  

1.2. Участникът трябва да е производител на предлаганата система или да е 

оторизиран от производителя й или от негов официален представител за България да 

извършва продажба и монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционно и 

извънгаранционно обслужване на предлаганата система. 

1.3. Системата трябва да има възможност да работи със захранващо 

напрежение 230 VAC +/- 10% / 50Hz;  

1.4. Участникът трябва да представи декларация за електромагнитна и честотна 

съвместимост спрямо Европейските нормативи на предлаганите продукти; 

1.5. Срокът за доставка, монтаж и настройка на цялото техническо оборудване 

не може да надвишава 45 (четиридесет и пет) календарни дни от сключване на договор; 

1.6. Гаранционния срок на цялото техническо оборудване не може да е по-малък 

от 24 (двадесет и четири) месеца; 

1.7. Участникът трябва да може да осигури гаранционно и следгаранционно 

сервизно обслужване на територията на Република България. 

1.8. Времето за реакция при настъпване на гаранционно събитие не може да 

надвишава 48 (четиридесет и осем) часа; 

1.9. Софтуерът, управляващ системата, трябва да позволява интерфейс за 

връзка към съществуващата в БНР система за видео наблюдение и охрана „Моботикс“. 

1.10. Участникът трябва да осигури първоначална поддръжка на софтуера, 

управляващ предложената от него система за срок от 1 година. Поддръжката започва 

да тече след въвеждане на системата в експлоатация. 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ: 

2.1. Системата за оптимизация и централизирано управление на осветлението 

трябва да има възможност за управление от софтуер за Windows или Mac базирана 

операционна система; 

2.2. Системата за управление трябва да има възможност да се визуализира чрез 

WEB интерфейс и/или приложение и да бъде инсталирана в точките за контрол и 

управление, включени към общата мрежа; 

2.3. Системата трябва да има възможност за обмен на информация с 

инсталираната в сградата на БНР система за видеонаблюдение „Моботикс“ 

2.4. Системата трябва да изпраща информация до контролния център в случай, 

че необходимата за видеонаблюдението светлина не е налична или нивото на светлина 

е под зададения минимум в Lux; 

2.5. Системата трябва да има възможност автоматично да оптимизира 

осветлението в зависимост от времето и броя на преминаващите; 



 
 

 

2.6. Системата трябва да има възможност за централно включване и спиране на 

осветлението на всички етажи едновременно  

2.7. Системата трябва да има възможност за увеличаване на броя на  

управляваните осветителни кръгове, без да се изискват допълнителни лицензи или 

софтуер. 

2.8. Димиращите контролери трябва да са със следните минимални параметри: 

- Работна температура на системата от 0 до 40 градуса по целзий; 

- Температура на съхранение на системата от -20 до 50 градуса по целзий; 

- Относителна влажност от 5 до 95 % без кондензация; 

- да има възможност за отдалечено работно място (remote configuration); 

- минимум 4 отделни канала за димиране с мощност не по-малка от 200 W; 

- универсално използване за омически ,капацитивни и индуктивни товари; 

- захранващо напрежение от 24 V; 

- напрежение на регулиране 220 V; 

- възможност за обновяване на софтуера без допълнителни лицензи; 

- европейски сертификат за безопасност при експлоатация. 

 

2.9.Сензорите за присъствие трябва да са със следните минимални параметри: 

- висока степен на покриване на периметъра 360° с ъгъл на излъчване не по –

малък от 110°; 

-  интегриран сензор за светлина (0,045-188.000 LUX); 

-  възможност за обновяване на софтуера без допълнителни лицензи. 

 

 

 

Изготвил: Димитър Заров (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Ръководител сектор „Електрозахранване и противопожарна охрана“ 


