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Относно: Постъпило на 11.05.2015 г. искане за разяснение по обществена поръчка с предмет: Извършване на проектиране, 

авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи, необходими за изграждането на Щабен елемент за 

интегриране сили на НАТО (NATO Force Integration Unit – NFIU) по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)  
 

№ ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ  
 

ОТГОВОР 
 

1. В точка 5.7.5. Технически изисквания, част "Външни 

статични камери“ и част „Вътрешни статични камери“ 

смятаме, че е допусната техническа грешка при посочване 

на параметрите за светлочувствителност 0,06 Lux (цветно) и 

0,08 Lux (черно-бяло). Технологично при всички 

видеокамери светлочувствителността в черно-бял режим е 

по-висока от тази в цветен режим. Моля да уточните дали е 

допусната техническа грешка и как да се четат изискваните 

параметри. Ще приеме ли възложителя за част „Външни 

статични камери“ модели със светлочувствителност под 0,1 

Lux в цветен режим и за част „Вътрешни статични камери“ 

модели със светлочувствителност в цветен режим 1 Lux? 
 

В т. 5.7.5. „Технически изисквания“, част "Външни 

статични камери“ и част „Вътрешни статични 

камери“ на Заданието за проектиране, 

изискванията за  светлочувствителност да се четат: 

поне: 0,06 Lux (черно/бяло) и 0,08 Lux (цветно). 

За част „Външни статични камери“ Възложителят 

ще приеме модели видеокамери със 

светлочувствителност, отговарящи на 

изискванията на Заданието и уточненията в 

настоящия отговор. 
 

2. В точка 5.7.5. Технически изисквания, част „Вътрешни 

статични камери“ е описано изискване „ IR технология за 

видеонаблюдение с обхват до 30 м. или повече“. При така 

описаните технически изисквания имаме опасения, че е 

възможно да се получи заслепяване на камерата от твърде 

силното IR осветление.  

Необходимо ли е IR осветление и ако е необходимо, 

възложителят ще приеме ли IR осветление до 15м само за 

вътрешните видеокамери? 
 

В точка 5.7.5. „Технически изисквания“, част 

„Вътрешни статични камери“ на Заданието за 

проектиране  изискването „ IR технология за 

видеонаблюдение с обхват до 30 м. или повече“ 

остава. 
На етап Проектиране в зависимост от 

разположението на вътрешните статични 

видеокамери да се прецизира обхвата на 

необходимото им IR осветление съгласно 

заложеното изискване в Заданието за проектиране. 
 


