
 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

С оглед изпълнение на препоръки за подобряване на системата за физическа защита в 

Българското национално радио, да се достави, инсталира и приведе в работно 

състояние рентгенова система за проверка на ръчни багажи с цел откриване на 

предмети и материали, представляващи заплаха за сигурността. 

 

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

Да се представи необходимата документация, даваща пълна информация за 

предлаганите скенер и доказателства за техническите възможности, а именно: 

 1.1. Пълно описание 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. Да работи със захранващо напрежение 230 VAC +/- 10% / 50Hz;  

1.3. Декларация за електромагнитна и честотна съвместимост спрямо 

Европейските нормативи на предлаганите продукти; 

1.4. Декларация от производителя за съответствие на предлаганите ренгенови 

системи /скенери/ с всички приложими международни стандарти и наредби за 

здравни условия и безопасност при работа с рентгенови лъчи и източници на 

йонизиращи лъчения и същите да не представляват опасност за здравето, храната и 

лекарствата подложени на рентгенова инспекция. /Радиационното облъчване при 

проверка на багаж да е по-малко от 0.1 mR/hr/; 

 

3.ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

Скенерте за проверка на багаж да се управляват от софтуер с Windows базирана 

операционна система и да изпълняват, и притежават следните задължителни 

минимални изисквания: 

- 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 

- Размерите на тунела за преминаването на багажа да не са по-малки от: 

ширина 600мм. и височина 400мм. 

- Скорост на конвейера не по-малко от 0.23 метра за секунда  

- Носещата способност на конвейера да не е по-малка от 160 кг. при 

равномерно разпределен товар 

- Максимални външни габарити на системата: дължина до 150 см. ,ширина до 

90см. и височина до  126 см.  

- Системата да е оборудвана с допълнителни удължения (ролкови маси) –за 

вход и изход, всяка с дължина от 0.5м; 

- Да притежава вградено непрекъсваемо токозахранващо устройство /UPS/ 

- Напрежението  на генератора на ренгеновите лъчи да е минимум 140kV 

- Да притежава следните характеристики и функции за обработка на 

изображението: 

 Разделителна способност минимум  38 AWG 



 

 

 Рентгеновия генератор да позволява проникване в стомана  не 

по-малко от 28 мм и да има функция „високо проникване” 

 Да позволява черно-бяло изображение, негатив, кристален 

образ и  визуализация в  различни цветове /минимум 4 броя/  

на различните материали и вещества според химичният им 

състав и атомното им тегло 

 Избор на група материали: органични и неорганични 

материали, увеличение на образа минимум 64 пъти, настройка 

на плътност и яркост на изображението и избор на ниво за 

проникване /плавно проникване/ 

 

- Графичен интерфейс с контролен панел или клавиатура със следните 

задължителни бутони и индикатори: 

 Програмируеми функционални бутони - минимум 3 на брой 

 Черно и бяло ,органичен и неорганичен материал 

 За стартиране,спиране и реверс на  конвейера; 

 Предишен и следващ багаж  

 Аварийно спиране 

 Изпращане на изображението по мрежата и задължителна 

проверка на багажа 

 Архивиране с капацитет минимум 10 000 изображения  

 Да има светлинни индикатори за включена система, включени 

рентгенови лъчи и за движение на конвейера  

 

- Да позволява обработка на изображението в реално време  

- Визуализацията на изображението да става на монитор с плосък екран и 

размер минимум 19 инча 

- Системата автоматично да подава аларма при детектирана висока плътност 

на сканирания обект 

- Да позволява ръчно и автоматично архивиране и търсене в база данни 

- Да има брояч на багажа и изобразяване на дата и час 

- Достъпът за работа и контрол върху скенера да става чрез въвеждане на 

индивидуално потребителско име и парола 

- В софтуера на системата да има включена програма за обучение на 

персонала и да позволява дистанционен контрол и прехвърляне на данни 

чрез вградена мрежова карта и USB порт 

- Да притежава софтуер за проектиране на изображения на опасни 

предмети /пистолети, патрони, ножове и др. / върху изображенията на 

проверяваните багажи; 

- Системата да има възможност за отдалечено работно място (remote 

configuration) 

- Оторизационно писмо от производителя на предлаганите скенер  доказващо 

правото на доставчика да ги продава, инсталира и сервизира на територията 

на Република България. 

 

4. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 4.1. Гаранционният срок на цялото техническо оборудване да е минимум 24 

месеца, която започва да тече от подписване на приемо-предавателен протокол. 



 

 

 4.2. Сервиз на оборудването в рамките на 48 часа след получена заявка за 

ремонт.  

  

5. ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА РАБОТА С РЕНТГЕНОВИЯ АПАРАТ (СКЕНЕР)  

5.1. Изпълнителят трябва да осигури обучение на служителите, които оперират с 

доставеното оборудване. 

 

6. ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

6.1. Доставка, инсталиране и привеждане в работно състояние на рентгеновите 

системи. 

6.2. Провеждане на функционални тестове, потвърждаващи съответствие с 

изискванията на настоящата техническа спецификация и подписване на предавателно-

приемателен протокол.  

 

Изготвил: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“ 

 

 


