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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Обособена позиция 1 

 Портал bnr.bg 

Обособена позиция 2 

 Онлайн плеър на БНР player.bnr.bg 

 Интернет радио Бинар binar.bg,  

 Детското БНР detskotobnr.binar.bg  

 Сайт на архивния фонд на БНР archives.bnr.bg 

 Система за пресклипинг, медиа мониторинг и дигитален архив 

 

Общи изисквания за двете обособени позиции 

 

1. Въведение и обща информация 

Българското национално радио, основано през 1935 г., е най-големият доставчик на 

радиоуслуги в България, който произвежда и разпространява 11 програми – две национални 

ефирни програми: „Хоризонт“ и „Христо Ботев“, и девет регионални ефирни програми в 

Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Кърджали, Пловдив, София, Стара Загора и Шумен. Част 

от БНР  е и интернет базираното, мултиплатформено Радио Бинар, което произвежда 7 

музикални  24-часови стрийма и програма на живо, както и Радио България със сайтове на 

10 езици и ефирно излъчване на турски език..  

БНР е водеща обществена медия в България и една от малкото, работещи на 24 часов 

работен цикъл, като има собствени журналисти с пълно териториално покритие за цялата 

страна. 

Интернет порталът на БНР, разположен на адрес bnr.bg, включва подсайтове за всички 

радиопрограми (в т.ч. и регионалните), както и централен новинарски портал – независим 

от радиопрограмата. Съдържанието на радио „България” се представя в подсайтове на 10 

езика: български, английски, немски, руски, френски, испански, сръбски, гръцки, шкип 

(албански) и турски.  

Поддържат се и се добавят в случай на нужда и други тематични подсайтове – за отразяване 

на събития - избори, олимпиади и др., за радио игри, конкури и т.н. 

http://www.bnr.bg/
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Централният новинарски портал и останалите подсайтове, с изключение на подсайтовете 

на радио „България” се поддържат само на български език. 

Порталът включва и обща информация за БНР, в т.ч. история на радиото, събития, 

информация за структурата, информация за контакти и др. съдържание.  

Основен дял в портала заема разпространението на новините през централния новинарски 

портал, където информацията е разделена в тематични категории: Политика, Икономика, 

Общество, Култура, Музика, За децата, Спорт. 

Онлайн плеърът на БНР събира на едно място всички музикални и видео стрийминги на, 

които БНР излъчва на живо в Интернет – онлайн стриймниг на всички национални и 

регионални програми на БНР, както и на музикалните канали на Бинар.  

Програма Бинар е Интернет платформата на БНР, която предлага качествено аудио 

съдържание с образ, звук, изображения и текст. 

Платформата поддържа видео стрийминг канали за излъчване на живо на собствена 

ежедневна продукция от студиото на Бинар или от други точки, както и излъчване в реално 

време на различни събития от страната и чужбина. 

В Бинар има седем тематични 24-часови аудио стрийминг канала, които излъчват музика, 

подбрана от музикални редактори и визуализират всяка от песните с допълнителна 

информация и илюстрации. 

Платформата дава достъп за гледане на записи от всички вече излъчени издания на 

предаванията от собствената програма на Бинар, както и възможност за слушане и сваляне 

на избрани предавания, както и тяхното анонсиране и илюстриране с допълнителна 

информация.  

Детското БНР е детският портал на БНР. Предоставя записи на много от детските 

предавания, излъчени в ефира на БНР, новини, любопитни факти, снимки, рисунки и онлайн 

игри. Поддържа се и собствен 24 часов стрийм канал с детски песни, приказки и др. 

Архивът на Българското национално радио е звуковата памет на България за събитията и 

времето, в което са се случили. В продължение на повече от 80 години Българското 

национално радио събира, записва, излъчва и съхранява българската история и култура, 

така, както се случват. БНР поддържа най-богатия исторически аудио архив в България, който 

съхранява солидна документация за всички значими събития от обществения живот в 

страната и света – политически, икономически, бизнес, културни, спортни и др. 

Технологии 

Всички уеб сайтове на БНР в момента работят във виртуализирана хардуерна среда и върху 

платформи със свободен код – Linux, Apache, PHP, PostgreSQL, MySQL 

Системата за управление на съдържанието на портала е единна за всички подсайтове на 

bnr.bg. Системата е разработена за нуждите на БНР по предишна поръчка. 



 

3 

 

Бинар, Детското БНР и Архивният фонд работят върху отделни платформи. Системата за 

управление на съдържанието и на трите сайта е Wordpress. 

Онлайн плеърът е собствена разработка. 

Системата за пресклипинг, медиа мониторинг и дигитален архив е собствена разработка. 

Централният портал на БНР и подсайтовете на отделните радиопрограми използват еднакъв 

дизайн и интерфейси. Структурата е сходна, като отразява специфичните разлики в 

съдържанието на подстраниците на регионалните радио програми, новинарският портал и 

страниците с обща информация. 

Бинар, Детското БНР, Архивният фонд и плеърът са всеки със собствен дизайн и 

потребителски интерфейс. 

2. Цел и обхват на проекта 

2.1.Цел на проекта 

Целта на настоящия проект е повишаване популярността, ефективността, достъпността и 

производителността на Интернет сайтовете на Българското национално радио и 

повишаване на посещаемостта и интереса към дейността на БНР и осигуряваната 

информация. Целта може да бъде постигната чрез изпълнението на специфични цели като: 

създаване на съвременна Интернет медия, чрез използване на модерни технологии и 

съвременни подходи при изпълнението на предвидените дейности, чрез подобряване 

ефективността на комуникацията между структурните единици и чрез подобряване 

организацията на информацията. 

2.2.Специфични цели 

 Обособяване на новинарския портал на БНР като сериозна Интернет базирана 

новинарска медия чрез отделяне на Интернет дейностите от радиопрограмата; 

 Подобряване на ефективността на работата на публикуващите журналисти; 

 Разширяване на аудиторията и платформите, през които се достига до нея 

 Подобряване на платформите на сайтовете чрез използване на съвременни 

Интернет технологии; 

 Повишаване на достъпността на сайтовете чрез използването на технологии за 

мобилни устройства;  

2.3.Обхват 

Задачите за постигане на целите могат да бъдат разделени на дейности, които ще се 

изпълняват последователно.  

2.4.Текущо развитие 
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В рамките на проекта се предвижда текущо усъвършенстване на уеб сайтовете на БНР чрез 

добавяне на нови функционалности както към публичната част на сайта, така и към 

системите за управление на съдържанието. Такива дейности могат да включват, но не само: 

централизиране на управлението на информационните ресурси и подобряване на 

взаимодействието както между териториалните структурни единици, така и между 

отделните репортери и журналистите, които подготвят съдържание за публикуване в 

Интернет; изграждане на централизирана обща медийна банка, която да осигури достъп 

до полезна информация за журналистите и репортерите при процеса на изготвяне на 

техните материали. 

Функционалност за регистрация на потребителите с възможност за конфигуриране на 

персонален профил в портала, който да позволява потребителят сам да определя по какъв 

начин и какъв тип информация да получава. Възможност за активна комуникация между 

отделните потребители на портала чрез обмяна на мнения и коментари по актуални теми, 

наличната информация и публикуваните материали. 

Текущото развитие ще се извършва на базата на своевременно изготвяни планове за срок 

от 4 до 6 месеца, които предвиждат реализирането на конкретни функционалности и 

технически нововъведения в портала. Специфичните изисквания за всяка допълнителна 

разработка ще бъдат дефинирани от Възложителя в хода на изпълнение на проекта, като 

Изпълнителят и Възложителят извършват съвместно оценка на необходимите ресурси за 

изпълнение на планираните дейности. 

Изпълнителят следва да е запознат с наличните разработки в системите и по възможност да 

е участвал в първоначалното разработване. При необходимост могат да се привличат и 

допълнителни ресурси за конкретни задачи, като това се описва предварително в плана за 

съответния период. 

Изпълнителят следва да осигури постоянно модифициране на софтуерните платформи на 

уеб сайтовете, така че те постоянно да отговарят на текущите изисквания на Възложителя.  

Изпълнителят на проекта следва да предложи подходяща организация за проектирането и 

възлагането на дейностите по текущото развитие, като екипът на Изпълнителя трябва да 

участва не само в реализирането на промените, но и активно да участва още на ниво 

проектиране. 

3.Технически изисквания 

3.1. Изисквания към техническото предложение: 

3.1.1. Изисквания към софтуерната разработка 

Развитието на интернет сайтовете на БНР следва да се извършва на базата на технологии с 

отворен код и публично достъпна лицензна политика. Използваните технологии трябва да са 

специфично предназначени за разработване на уеб базирани системи и да гарантират 

пълна съвместимост на разработката с всички съвременни устройства за достъп до 

Интернет, в т.ч. и мобилни технологии. 
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Използваните технологии трябва да гарантират безпроблемна работа на цялата система 

при текущото ниво на потребление, като се предвиди повишаването на посещаемостта на 

сайтовете след изпълнението на предвидените дейности и необходимия резерв за 

моментите на пиково натоварване. 

Всички разработки трябва да позволяват бъдещо разширение и подобрения. 

3.1.2. Лицензи 

Развитието трябва да се осъществява чрез специално написан за целта програмен код, а 

когато се използва външен софтуер, то той трябва да бъде със свободен за използване 

лиценз, като не се допуска това да води до финансова зависимост на разработените по 

проекта продукти. Всички предлагани за използване лицензи следва да отговарят на 

изискванията на настоящото техническо задание и да бъдат лицензно чисти и безплатни, 

както и да се ползват неограничено време. 

 

3.2. Изисквания към Изпълнителя за познаване на използваните технологии 

3.2.1. CMS & уеб приложение / уеб сайт 

Уеб сайтовете на БНР са реализирани на база собствена система за управление на 

съдържанието за bnr.bg и Wordpress за останалите сайтове. Платформите работят на 

виртуални сървъри под управлението на Debian GNU/Linux и CentOS GNU/Linux, използват 

уеб, прокси и апликейшън сървър Apache и Nginx с PHP. СУБД са PostgreSQL и MySQL. 

Стриймингът се осъществява чрез платформата Еволинк.CDN, както и чрез собствени 

Icecast сървъри. 

Изпълнителят трябва да познава в детайли архитектурата, API,  възможностите и 

ограниченията на CMS системите, включително Wordpress, операционната система, 

сървърите и CDN платформата. 

 

Изпълнителят следва да отговаря и на следните общи изисквания: 

 Перфектно познаване и опит с технологиите PHP 5, HTML 4, HTML 5, XHTML, XML,  

JavaScript, CSS 2, CSS 3, Ajax, jQuery, jQuery Mobile, Wordpress, Symfony, Smarty 

 Опит в проектирането и реализацията на големи уеб базирани софтуерни системи 

 Перфектно познаване на архитектурата на платформата Wordpress. 

 Опит в изграждането на специализирани решения, базирани на Wordpress. 

 Опит в написването от нула плъгини за Wordpress. 

 Опит в модификацията на съществуващи плъгини за Wordpress. 

 Опит в методите и системите за кеширане и бързодействие на различни нива. 
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 Опит с пренаписването и оптимизиране на части от ядрото на Wordpress 

 Познаване и опит с различните Free & Open Source лицензи  

 Умения за работа в хибридна среда с елементи на процедурно програмиране, 

OOP, MVC, PHP, Shell Scripting, CSS и HTML и JavaScript в различни версии 

 Опит в подбор, модификация, интеграция, развитие и поддръжка на софтуерни 

компоненти и системи със свободни лицензи 

 Опит в проектиране и изграждане на уеб сайтове за мобилни платформи –  

включително различни версии за смартфони, таблети 

 Опит в поточно аудио и видео за мобилни платформи, включително iOS, Android 

 Възможност за изграждане и развитие на приложение за различни мобилни 

платформи, включително iOS, Android, Windows 

 Опит в проектирането и реализацията на Search Engine Friendly уеб решения 

 Опит и умения в проектирането на интуитивни и лесни за използване интерфейси, 

съобразени с устройството, от което се отваря сайта. 

 Бързо добавяне и промяна на функционалност по заявка, интеграция на 

допълнителни системи 

 Опит и умения в анализа на системи за статистика на посещенията – изготвяне на 

препоръки 

 Опит и умения в осигуряването на сигурност на уеб приложенията на различни нива 

– анализ на архитектура на приложението, на сорс кода, анализ на лог файловете 

 Опит създаването и прилагането на бекъп стратегии 

 

3.2.2. Сървър, операционна система, системен софтуер 

Участникът трябва да има солиден опит и познания в UNIX/Linux среда и да може да осигури 

оперативно: 

 бързо и адекватно ориентиране в операционната система 

 проактивно наблюдение на ключовите  софтуерни и хардуерни параметри на 

сървъра 

 преглед и анализ на лог файловете 

 изготвяне на изисквания за ъпдейти в ядрото, системния или приложен софтуер  
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 предложения и изисквания за промяна в настройките или инсталиране на 

допълнителен софтуер 

 намиране и разчитане на конфигурационни файлове, оптимални стойности на 

съответните променливи 

 и др., произтичащи от текущата работа на сървъра. 

 

3.2.2.1. Виртуализация 

 Опит и познаване на принципите на Cloud computing-a и виртуализирането на 

ресурси 

 Обща представа за принципите на работа на системите във виртуална среда 

3.2.2.2. Операционна система – Debian & CentOS 

 Детайлно познаване на архитектурата на операционните системи с GNU/Linux ядро 

и на Debian и CentOS в частност. 

 Познаване и работа с основните инструменти от GNU средата 

 Възможност за пълноценна работа в терминален режим (SSH) 

 Опит със системната администрация и конфигурация на GNU/Linux 

3.2.2.3. Уеб и апликейшън сървър – Nginx+Apache+PHP 

 Опит със системната администрация, конфигурация и оптимизация на Nginx и 

модули към него 

 Опит със системната администрация, конфигурация и оптимизация на Apache и 

модули към него 

 Опит със системната администрация, конфигурация и оптимизация на PHP и модули 

към него 

3.2.2.4. База данни – PostgreSQL & MySQL 

 Опит със системната администрация, конфигурация  и оптимизация на PostgreSQL 

& MySQL 

 Опит в проектиране на бази данни за бързодействие при високо натоварване и голям 

обем данни 

 Анализ на лог файлове, бавни заявки, оптимизиране на заявките, пренаписване на 

бавни заявки, индексиране 

3.2.2.5. Други 
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Опит със системната администрация, конфигурация  и оптимизация на mail сървъри,  ftp 

сървъри, SSH сървъри, firewalls и др. 

 

3.3. Текуща поддръжка 

Изпълнителят трябва да извършва ежедневно наблюдение на изправността на сървърите, 

операционните системи, натоварването на процесори и памет, наличието на дисково 

пространство и да предприема своевременно съответните действия, нужни за 

обезпечаването на нормалната оперативна среда и работно състояние на системата на 

уеб сайтовете; 

Изпълнителят трябва да  осигури аварийна телефонна линия за приемане на сигнали, 

свързани с поддръжката, отворена 24 часа на ден 365 дни в годината. 

Изпълнителят трябва да предложи схема за реакция в случай на възникнал проблем. 

Схемата следва да съдържа подробно описание на стъпките, действията и сроковете за 

отстраняване на проблема. 

Изпълнителят трябва да разполага със система за регистриране на проблеми и управление 

на поддръжката на услугите с автоматични нотификации при регистриране, актуализиране, 

ескалация и решаване на проблеми. Системата да позволява регистриране на заявки за 

инциденти освен по телефон и на e-mail, достъпен за оторизирани представители на 

Българско национално радио.  

Изпълнителят трябва да извършва ежедневен бекъп на всички сайтове и бази данни. 

Изпълнителят трябва да съхранява бекъпите в продължение на три месеца на система, 

физически отдалечена поне на 10 км от разположението на сървъра. 

При нужда да може да възстанови системата в работно състояние, запазено на бекъп не 

по-стар от 5 дни. 

 

3.4. Текущо развитие 

Изпълнителят трябва да осигури екип за текущо развитие, който да бъде наличен за 

изпълнение на дейностите. Екипът за текущо развитие се състои минимум от следните 

специалисти: 

 Експерт „Информационна архитектура“ – отговаря за дефинирането на 

изискванията, разработването на информационната архитектура, проектирането 

на системата и интерфейсите. Следва да има опит в проектирането и изграждането 

на системи с отворен код, cloud-базирани решения, интеграция на платформи в 

хибридна среда. 
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 Експерт „Софтуерно развитие“  – отговаря за реализирането и внедряването на 

промените в системата, съгласно заложените изисквания за достъпност и 

бързодействие. Следва да има опит в програмирането на подобни системи. 

При необходимост могат да се привличат и допълнителни ресурси за конкретни задачи, 

като това се описва предварително в плана за съответния период. 

Изпълнителят следва да осигури постоянно модифициране на разработения продукт, така 

че той постоянно да отговаря на текущите изисквания на Възложителя.  

Изпълнителят на проекта следва да предложи подходяща организация за проектирането и 

възлагането на дейностите по текущото развитие, като екипът на Изпълнителя трябва да 

участва не само в реализирането на промените, но и активно да участва още на ниво 

проектиране. 

3.5. Обем на работата 

Изпълнителят трябва да предвиди в предложението си най-малко 150 (сто и петдесет) 

човекочаса работа на месец за целия период на изпълнение на поръчката, които да бъдат 

включени в предложената от него цена и за които да не се изисква доплащане. 

 

4. Функционално задание 

 

Обособена позиция 1:  

Развитие и поддържане на портала BNR.BG 

 

4.1. BNR.BG 

4.1.1. Разработка на нова и развитие на съществуваща функционалност 

Разработка и усъвършенстване на следните минимални функции към текущия сайт bnr.bg, 

достъпни през интерфейса на редакторите: 

 Възможност за категоризиране на въведените материали по рубрики, направления 

и др. параметри; Опции за гъвкаво управление на дефинираните категории; 

 Възможност за управление на актуални теми и привързване на материалите към 

една или повече актуални теми; Групиране на материалите по теми; 

 Система за рейтинг на публикуваните материали; 

 RSS емисия за публикуваните материали с възможност за конфигуриране на 

включените в емисията новини според категории, автори и др. атрибути на 

материалите; 
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 Възможност за автоматизирано агрегиране на материали от всички подсайтове към 

основния сайт на портала; Опции за конфигуриране на параметрите на 

автоматизираното агрегиране на материали; 

 Възможност за автоматизирано агрегиране на материали от всички останали 

сайтове на БНР към основния сайт на медията; Опции за конфигуриране на 

параметрите на автоматизираното агрегиране на материали; 

 Възможност за гъвкаво създаване на различни набори от периодични записи, които 

се характеризират с динамично изменение във времето, но са различни от 

новинарските материали: архиви на предавания, организирани по дати и/или по 

издания, прогноза за времето, валутни курсове, хороскоп, календар на 

събития/мероприятия и др. 

 Управление на тагове за търсещи машини и социални мрежи. Опция за автоматично 

публикуване в социални мрежи. 

 Възможност за редактиране на въведеното текстово съдържание: размери на текста, 

определяне на шрифтове, типови формати от шаблоните – заглавия, подзаглавия, 

списъци, таблици и др. 

Системата за управление на съдържанието на портала трябва да предоставя допълнителни 

инструменти директно през администраторския интерфейс. Тези инструменти са 

предназначени да подпомагат дейността на редакторите и следва да включват минимум 

следните функции: 

 Инструмент за миграция на материали от един подсайт в друг подсайт от портала 

или основния сайт на портала с обвързано съдържание (при промяната на 

оригинала се променя и копието) или с копиране на съществуващ материал (при 

редактиране на копието оригиналът не се запазва непроменен); 

 Инструмент за форматиране на снимки и графични материали за публикуване – 

оразмеряване, изрязване, добавяне на „воден знак”, др. дребни корекции в 

изображенията; 

 Инструмент за компресиране на аудио файлове за публикуване в сайта; 

 Инструмент за форматиране на видео файлове по начин, позволяващ 

публикуването на видеото в страниците на портала; 

 Инструмент за upload на големи файлове, които да се използват за прикачане в 

различни страници, материали и др. места при управлението на съдържанието; 

 Банка с материали за редакторите – често използвани текстове, речник с термини, 

списък с имена, снимков материал и др. 

 Инструмент за търсене в наличната информация с възможност за пълнотекстово 

търсене или за параметризирано търсене; Предлага търсене вкл. в материалите, 

които не са достъпни публично; 
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За административни цели, интерфейсът за редакторите в радиото трябва да предлага 

достъп до допълнителни модули, които не служат за управление на съдържанието, но 

подпомагат дейността на редакторите, като предлагат минимум следните функции: 

 Гъвкаво управление на потребителите с различни роли и задаване на ограничения в 

достъпа; 

 Управление на личния профил на редактора – смяна на парола, настройки за 

работа с инструментите, предпочитани стойности по подразбиране при добавяне 

на нови записи, предпочитания за формат на текстове и т.н. 

 Системен журнал за следене на активността на потребителите. Сигнализиране при 

засичане на нередности при работата на потребители – опити за вход в чужд 

профил, многократни опити за вход с невалидно име и парола, съмнителна 

активност на потребител; 

 Панел за управление на настройките на портала – въвеждане на номенклатури, 

опции, настройки и др. Опции за задаване на стойности по подразбиране; 

 Система за следене на статистиката на посещенията по страници и по сайтове; 

Опции за проследяване на пътя на потребителите, общия престой, престой на 

отделна страница, статистика по материали и типове съдържание; 

4.1.2. Нов дизайн на новинарския портал и подсайтовете 

Публичният интерфейс на страниците на отделните подсайтове и на основния сайт на 

портала трябва да предлагат следните минимални функционалности: 

 Оптимизация за максимално бързо зареждане в стандартните уеб браузъри за 

персонални компютри; 

 Подходящо структуриране за съвместимост с браузъри за мобилни устройства; 

 Подходящо структуриране за версия за печат; 

 Съдържанието за печат и за мобилни устройства не бива да е с променена 

структура спрямо основното, а следва да се използват съвременни технологии 

позволяващи управление на съдържанието за различни устройства; 

 Постоянно визуализиране на текущите дата и час, както и дата и час на последно 

обновяване на информацията; 

 Възможност за пълнотекстово търсене във всички публично достъпни материали; 

Дизайнът на страниците от подсайтовете и основния сайт на портала трябва да отговарят 

минимум на следните изисквания: 

 Гъвкаво подреждане на информацията с възможност за дефиниране на различни 

типови шаблони за рубрики, предавания, видове записи, страници и т.н. 
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 Модулен подход при проектирането на дизайна, който да позволява страницата да 

се изгражда от различни информационни блокове; Максимална независимост на 

отделните блокове в дизайна, така че да могат свободно да се комбинират в сайта, 

без да си пречат един на друг (по размери, цветове, структура и т.н.) 

 Визуално обособяване на различните видове информация в страниците – карета, 

ленти с водещи новини, блокове с допълнителна информация и др. 

 В процеса на проектиране, изпълнителят следва да извърши анализ на текущия 

дизайн и да направи предложения за оптимизирането и подобряването на дизайна 

с цел по-добра комуникация с потребителите; 

 Новият дизайн следва да се разработи поетапно в процес включващ изработването 

на схематични структури на отделните страници, одобряване на схемите, 

разработване на цветни предложения за графично оформление, одобряване на 

графичната визия, разработване на шаблони на базата на одобрената визия; 

4.1.3. Развитие на мултимедиен портал БНР Play 

Аудио и видео архив на съдържанието на БНР, категоризирани по различни признаци – 

предавания, дати, тагове и т.н. 

4.1.4. Оптимизация за мобилни и други устройства 

- Постоянно оптимизиране и развитие на дизайна с оглед на максимално удобната и 

пълноценна работа на устройва с различен размер на екрана и операционни 

системи/браузъри – смартфони, таблети, телевизори, компютри и др. под 

управлението на Android, iOS, Windows и др. 

- Използване на риспонсив дизайн или отделна мобилна версия, където това е по-

удачно. 

- Асинхронно зареждане на CSS, Javascript и изображения 

- Осигуряване на необходимата оптимизация на размера на изображенията, 

минимизиране на скриптовете и другите ресурси.  

- Използване на технологии за кеширане 

- Използване на функциите на мултитъч интерфейса, където това е уместно. 

- Възпроизвеждане на мултимедийните формати на всички платформи – онлайн 

излъчвания и записи на аудио и видео 

4.1.5 Оптимизация за търсещи машини и социални мрежи 

Използване на всички позволени и препоръчвани от Google и други търсачки методи за 

подобряване на видимостта на уеб сайтовете, включително, но не само: 

- оптимизация на кода и структурата на уеб сайтовете 
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- наблюдение и препоръки за оптимизиране на съдържанието 

- използване на Schema.org структурирани данни 

- Текущо наблюдение на подобряване на състоянието на сайтовете в индекса на Google 

- Текущо наблюдение и подобряване на трафика и потребителското поведение в сайтовете 

- Предлагане на препоръки и практики за оптимизиране на съответствието на сайта с 

изискванията на Google и социалните мрежи. 

- Анализ и предлагане на мерки за подобряване на присъствието и позиционирането на 

сайта в социалните мрежи 

- използване на нужните мета тагове за описване на съдържанието за търсещите машини и 

социалните мрежи 

- оптимизация на скоростта на зареждане 

4.1.6 Разработка на мобилни приложения  

- БНР Новини - от новинарския портал – Новини по категории, със снимки, аудио, видео. 

Нотификации 

- БНР Регионални новини – за всяка от регионалните програми – Новини по категории, със 

снимки, аудио, видео. Нотификации. 

- БНР Player – приложение - плеър на програмите в БНР. Връзка с програмата на съответната 

станция. 

- Play - слушане на записи и подкасти от новините и предаванията на БНР 

 

Обособена позиция 2:  

Развитие и поддържане на специализирани уеб базирани ресурси на БНР 

 

4.2. Онлайн плеър на БНР player.bnr.bg 

- Разработка на нова визия 

- Показване на мета данни, където е възможно 

- Интеграция с програмата  

- Интеграция на БНР Play 

4.3. Интернет радио Бинар binar.bg 

- Разработка и усъвършенстване на нова визия на сайта 

- Промяна по структурата на сайта 
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- Обновяване на софтуерната платформа при запазване на наличната функционалност и 

интерфейс на работа 

- Добавяне по заявка на нова функционалност към уеб приложението и базата данни. 

4.4. Детското БНР detskotobnr.binar.bg  

- Промяна на визията на уеб сайта - дизайн, цветове, менюта и т.н. 

- Промяна на структурата на сайта - нови секции, модули в началната и вътрешните 

страници 

- Добавяне по заявка на нова функционалност към уеб приложението и базата данни. 

4.5. Архивен фонд на БНР archives.bnr.bg 

- Промяна на визията на уеб сайта - дизайн, цветове, менюта и т.н. 

- Промяна на  структурата на сайта - нови секции, модули в началната и вътрешните 

страници 

- Промяна по заявка във функцоналността на уеб приложението – модифициране на 

съществуващия софтуер и база данни. 

- Добавяне по заявка на нова функционалност към уеб приложението и базата данни. 

- Оптимизация на работата с уеб сайта през мобилни устройства – тестване с различни 

устройства и усъвършенстване на удобството за работа с различни по размер екрани. 

- Разработка на достъп за платени услуги 

- Регистрация на потребителски акаунти 

- Управление на защитени обекти, достъпни срещу заплащане 

- Задаване на достъп за слушане или сваляне 

- Приемане на плащания през Борика, ePay, Paypal 

- Разработка на функционалност за аудио плейлисти – създаване и вмъкване в 

публикациите на плейлисти от група музикални файлове. 

- Функционалност за представяне на видео съдържание – вмъкване на видео от файл, 

Youtube. Вмъкване на плейлист от Youtube и др. 

4.6. Оптимизация за мобилни и други устройства 

- За всеки от уеб сайтовете – постоянно оптимизиране и развитие на дизайна с оглед 

на максимално удобната и пълноценна работа на устройва с различен размер на 

екрана и операционни системи/браузъри – смартфони, таблети, телевизори, 

компютри и др. под управлението на Android, iOS, Windows и др. 
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- Използване на риспонсив дизайн или отделна мобилна версия, където това е по-

удачно. 

- Асинхронно зареждане на CSS, Javascript и изображения 

- Осигуряване на необходимата оптимизация на размера на изображенията, 

минимизиране на скриптовете и другите ресурси.  

- Използване на технологии за кеширане 

- Използване на функциите на мултитъч интерфейса, където това е уместно. 

- Възпроизвеждане на мултимедийните формати на всички платформи – онлайн 

излъчвания и записи на аудио и видео 

4.7. Оптимизация за търсещи машини и социални мрежи 

Използване на всички позволени и препоръчвани от Google и други търсачки методи за 

подобряване на видимостта на уеб сайтовете, включително, но не само: 

- оптимизация на кода и структурата на уеб сайтовете 

- наблюдение и препоръки за оптимизиране на съдържанието 

- използване на Schema.org структурирани данни 

- Текущо наблюдение на подобряване на състоянието на сайтовете в индекса на Google 

- Текущо наблюдение и подобряване на трафика и потребителското поведение в сайтовете 

- Предлагане на препоръки и практики за оптимизиране на съответствието на сайта с 

изискванията на Google и социалните мрежи. 

- Анализ и предлагане на мерки за подобряване на присъствието и позиционирането на 

сайта в социалните мрежи 

- използване на нужните мета тагове за описване на съдържанието за търсещите машини и 

социалните мрежи 

- оптимизация на скоростта на зареждане 

 

4.8. Разработка на мобилни приложения  

- Binar  

– приложение/я за слушане на 24 часовите музикалните канали с мета данни за текущото 

изпълнение.  

- приложения за всяко от подкаст предаванията в Бинар. Нотификаци при публикуване на 

ново издание. 
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- Общо приложение с видео от живите излъчвания, съдържанието за четене, записите от живи 

излъчвания, фотогалериите и др. Нотификации за предстоящи живи излъчвания. 

- BinStory – приложение за специфичния подсайт в Бинар. Нотификации при публикуване на 

нова история. 

- Радио България – приложение/я със съдържанието от 10-те езикови версии на 

подсайтовете на Радио България 

- Детското БНР  

– Приложение със съдържанието от сайта Детското.БНР.  

- Приложение-плеър за 24 часовия стрийм с детска музика и приказки Детското.БНР с мета 

данни за текущото изпълнение 

- Архивен фонд на БНР 

– приложение със съдържанието от сайта Архивен фонд на БНР.  

4.9. Развитие и поддръжка на вътрешна система за пресклипинг и медиа мониторинг и 

дигитален архив 

 Качване, организация и визуализиация на материали от печата 

 Качване, организация и визуализация на материали от радио и телевизия 

 Качване, организация и визуализация на материали от онлайн източници 

 Качване, организация и визуализация на материали от социални мрежи 

 Генериране на бюлетини по ключови думи 

 Търсене 

 Развитие и поддръжка на база данни за архива на БНР.  

- Качване и съхранение в дигитален вид 

Организация и класификация 

Търсене 

Онлайн продажба на достъп до дигиталните ресурси на архива 

5. Поддръжка 

Изпълнителят на проекта следва да осигури постоянна поддръжка за уеб сайтовете на БНР. 

Поддръжката  трябва да бъде осигурена за 24х7, като покрива цялата разработена 

функционалност на всички системи (управление на съдържанието, излъчване на аудио и 

видео сигнал и др.) При подаване на сигнал за технически проблем, същият трябва да бъде 
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приет незабавно и да има фиксиран срок за отговор и предложение за решаване на 

проблема до 30 мин. 

Поддръжката включва още и проактивни дейности като наблюдение на натоварването на 

сървърите, състоянието на базата данни, състоянието на storage масива с аудио записите, 

осъществяване на backup процедурите и други дейности гарантиращи безпроблемното 

функциониране на портала. Също така при възникване на технически проблем със 

системата да има екип, който да може да реагира адекватно (в т.ч. и като време).  

Изпълнителят на проекта следва да осигури и телефонна линия за оказване на помощ за 

потребителите на системата – журналисти и репортери на БНР, които отговарят за 

публикуването на информация в Интернет портала. Телефонната линия трябва да е 

достъпна непрекъснато. 

 

 

Изготвил: (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Свилен Узунов – директор на дирекция „Техника“ 

 


