
 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ  

КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Софтуерни лицензи. 

За нуждите в Българска Национално Радио, е необходимо да бъдат доставени 

следните лицензи: 

 

Позиция Наименование Функционални и работни 

характеристики 

 Количество 

1. Microsoft 365 E3 Пакетен лиценз на потребител, 

включващ следните продукти: 

 Office 365 E3- лиценз на 

потребител предоставящ право за 

използване на до 5 PC-та или 

устройства на Office 365 ProPlus 

(Word Excel, PowerPont, Outlook, 

Access,  OneNote, Publisher), на 

облачна услуга за електронна 

поща, на онлайн конференции и 

незабавни съобщения, социална 

мрежа, екипни сайтове, 

съхранение и споделяне на 

файлове. 

 Windows Enterprise Upgrade – лиценз 

за надстройка на Professional 

версия на Windows операционна 

система 

 Enterprise Mobility+Security- лиценз на 

потребител позволяващ управление 

на мобилни устройства и 

приложения, управление на 

идентичността и достъпа,  

мултифакторна афтентикация,  

защита на информацията, 

откриване, анализиране на 

нормално и подозрително 

поведение на устройства и 

потребители.  

 300 

2. Enterprise 

Mobility + 

Security E3  

Лиценз на потребител позволяващ 

управление на мобилни устройства и 

приложения, управление на 

идентичността и достъпа,  

мултифакторна афтентикация,  

защита на информацията, откриване, 

анализиране на нормално и 

подозрително поведение на 

или 

еквивалент 

100 



 

 

устройства и потребители.  

3. Exchange 

Online Plan 1 

Лиценз на потребител за онлайн 

електронна поща, осигуряващ 50GB 

mailbox storage, антиспам и anti-

malware защита, автоматично 

архивиране на стари съобщения 

или 

еквивалент 

300 

4. Microsoft 

Operations 

Management 

Suite E2 

 Лиценз за Microsoft Operations 

Management Suite, позволяващ 

оперативно управление и 

наблюдение, защита и контрол 

между IT инфраструктурата на 

място при клиента и облачни услуги 

като Azure, Amazon Web Services и 

VMware.  

 Осигурява информация за всички 

работни потоци. Включва Log 

Analytics, Service, Network 

Performance Monitor 

 Позволява контрол и съответствие 

на конфигурирането, 

проследяване на обновяването и 

промените. Включва Automation, 

Desire State Configuration, Change 

Tracking. Update management. 

 Управлява сигурността между 

всички среди чрез Advance security 

and Audit и Malware threat анализи. 

 Осигурява постоянна наличност на 

важни приложения, защита  и 

съхранение на критични данни с 

Backup and site recovery. 

 Възможност за интеграция със 

System Center Operation manager 

или 

еквивалент 

15 

5. Windows Server 

Client Access 

License per user 

Клиентски лицензи на потребител, за 

достъп до услугите на сървърна   

Операционна система  

или 

еквивалент 

1000 

6. Skype for 

Business Server 

Сървърен лиценз за Skype for Business, 

осигуряващ възможност за 

комуникация чрез незабавни 

съобщения и провеждане на Online 

срещи. 

или 

еквивалент 

1 

7. System Center 

Server 

Datacenter per 

core 

Лиценз за управление на неограничен 

брой виртуални машини покриващ 2 

ядра на физическата машина. Пакета 

предоставящ следните възможности: 

 Поддържа преместване на 

виртуална машина, докато работи, 

или 

еквивалент 

48 



 

 

в реално време от един хост сървър 

на друг чрез използване или без 

използване на споделен дисков 

масив  

 Поддържа SMI-S стандарт за 

управление на виртуалните 

системи за съхранение на данни  

 Наличие на клиентско приложение 

с графичен интерфейс (GUI) 

работещо под Windows за 

управление и наблюдение на 

виртуалните машини и 

физическите хост сървъри  

 Поддържа управление на 

хетерогенни виртуални 

инфраструктури (Hyper-V, VMWare, 

XenServer)  

 Поддържа интелигентно управление 

на натоварването (консумация на 

енергия)  

 Възможност за използване на 

PowerShell скриптове за 

автоматизиране на различни 

задачи и процеси  

 Поддържа интеграция със системи 

за управление на операциите и 

провизирането във виртуалната 

инфраструктура  

 Поддържа създаване на шаблони 

за виртуални машини с 

предварително зададени ресурси, 

параметри и инсталирани 

операционни системи  

 Поддържа конвертиране на 

физическа машина във виртуална 

(Physical to virtual migration - P2V)  

 

* В техническото си предложение Участникът следва да предостави каталожен номер и 

описание на лицензите, предмет на обществената поръчка 

1.1. Изисквания към доставката 

 Софтуерните лицензи, трябва да бъдат доставени по ценови нива за държавни 

институции. 

 Лицензите от позиция 1 до 4 да предоставят абонаментно право за ползване, за 

период от три години. 

 Лицензите от позиция 5 до 8 да предоставят постоянно право за ползване в края 

на третата година.  

 Предложената лицензионна програма да осигурява  възможност за 

разсрочено плащане на три равни годишни вноски. 



 

 

 Доставката следва да се извърши чрез предоставяне на достъп до сайт на 

производителя, откъдето Възложителя ще може да сваля инсталационната 

медия на софтуерните продукти и ключовете за инсталация. 

 

1. 2.  Софтуерна осигуровка. 

Софтуерните продукти да бъдат покрити от Софтуерна Осигуровка за период от три 

години, която да осигури следните допълнителни ползи:  

 Права за нови версии на продуктите (New Version Rights): Право на нови версии 

на продуктите за срока на действие на софтуерната осигуровка без да е 

необходимо повторно придобиване на лиценз за новата версия.  

 Услуги по планиране на внедряване (Planning Services) Консултантски услуги 

при планиране на внедряване на продукти предоставени в рамките на 

договора от партньор или Microsoft Consulting Services 

 Microsoft Desktop Optimization Pack: Осигурява пакет от иновативни технологии, 

включващо виртуализация, политики за контрол, диагностика и инструменти за 

възстановяване. 

 Право на ползване на Windows във виртуална среда (Windows Virtual Desktop 

Access Rights): Предоставя право за виртуално използване на операционната 

система от сървър в център за данни. 

 Windows за тънък клиент (Windows Thin PC): Предоставя базова версия на 

Microsoft Windows за компютри с по-ниски параметри. 

 Ползване на софтуер в къщи (Home Use Program) Придобиване право на 

ползване на Microsoft Office върху домашен компютър от служителите на 

Българско Национално Радио. 

 Подвижност на лиценз чрез Софтуерна осигуровка (License Mobility) - Право на 

прехвърляне на лиценз за инсталиране в център за данни на оторизиран 

доставчик на ИТ услуги, без закупуване на допълнителен лиценз. 

 Ваучери за обучение (Training Vouchers)- Придобиване право на ваучери за 

присъствено обучение на системни администратори и служители 

 Електронно обучение (E-Learning) - Достъп до модули за електронно обучение 

на служителите, които могат да се инсталират на един или няколко сървъра в 

организацията или да бъдат използвани посредством интернет. 

 Поддръжка при решаване на проблеми 24 часа, 7 дни в седмицата (24x7 

Problem Resolution Support) - Поддръжка при решаване на проблеми 24 часа, 7 

дни в седмицата. Ескалирането на проблем става по интернет или на брой 

обаждания на безплатна телефонна линия  на производителя. 

 Право на поръчка на обновления за продукти излезли от основна поддръжка 

(Extended Hotfix Support) - Право на поръчка на обновления за продукти излезли 

от основна поддръжка посредством възлагане с договор на производителя, 

Microsoft, за разработка на обновления за продукти извън основен цикъл на 

поддръжка. 

 Права на ползване на сървърни продукти на Microsoft в резервен център за 

данни (Servers - Disaster Recovery rights) - Права на ползване на сървърни 

продукти на Microsoft в резервен център за данни, без да е необходим 

допълнителен лиценз за тях. Използват се с цел възстановяване при бедствие или 

авария. 



 

 

 Fail-over Rights – позволява passive-fail-over инсталация в непродуктивна среда за 

всеки Майкрософт сървър инсталиран върху физическа или виртуална 

Операционна система. 

1.3. Участникът трябва да притежава статут на Licensing Solution Provider на 

производителя Microsoft или от оторизирания дистрибуционен център на производителя 

за Европа Близък изток и Африка (Microsoft Ireland Operations Ltd.), за осигуряване на 

услуги по софтуерна и лицензионна поддръжка. 

2. Услуги по внедряване, обучение и поддръжка 

 

2.1. Текущо състояние на ИТ Инфраструктурата в Българска Национално Радио. 

В организацията има общо 175 сървърни операционни системи. 58 от тях са виртуални 

сървъри. Сървърите използвани в организацията са дадени в следната таблица. 

 

Софтуер Количество 

Machines Running Windows Server 2012 R2 15 

Machines Running Windows Server 2012 11 

Machines Running Windows Server 2008 R2 119 

Machines Running Windows Server 2008 2 

Machines Running Windows Server 2003/R2 18 

 

Съществува изградена Exchange 2013 DAG структура, която обслужва пощенският 

трафик , както и има съществуваща Skype for Business система , която е внедрена 

пилотно в организацията. 

Пощенската среда обслужва 1656 пощенски кутии и 251 мобилни устройства. Използва 

се Trend micro решение за антиспам защита. 

Публикуването на услугите става през Cisco ASA router-и без инспектиране на трафика, 

като се използва Network Load Balancer на KEMP , който разпределя заявките между 

двата Exchange 2013 Server-a. 

Клиентските операционни системи са 535 и включват различни операционни системи 

дадени в следната таблица 

 

Продукт Количество инсталации 

Desktop операционна система 535 

Microsoft Windows 10 Enterprise 14 

Microsoft Windows 10 Enterprise 2015 LTSB 2 

Microsoft Windows 10 Pro 2 



 

 

Microsoft Windows 7 Enterprise 198 

Microsoft Windows 7 Professional 40 

Microsoft Windows 7 Ultimate 11 

Microsoft Windows 8 Enterprise 12 

Microsoft Windows 8 Pro 32 

Microsoft Windows 8.1 Enterprise 194 

Microsoft Windows 8.1 Pro 16 

Microsoft Windows XP Professional 14 

 

В организацията съществуват два отделни forest-a без Forest trust , като се планира да се 

обединят двата forest-a в един , като създадат child domain. Възложителят използва 

централен форест bnr.local в , който ще се помещават всички необходими ресурси. 

Конфигурирани са множество мрежови сегменти, както и WAN мрежови свръзки , 

спрямо най-добрите мрежови практики за сегментиране на мрежата и лимитиране на 

трафика. Мрежовите сегменти са конфигурирани като Active Directory site link-ове 

между отделните физически локации. 

Използва се сървърна виртуализация върху три Hyper-V host-а с Windows 2012 Datacenter 

edition конфигурирани във Failover cluster. Виртуалната среда е конфигурирана с 

clustered shared volumes върху HP 3par storage . 

Съществуват дискови масиви за управление на системата HP 3par , както и 

специализирано решение за архив на данни Symantec Backup Exec. 

Българско Национално Радио разполага със специализирана апаратура и дискови 

масиви за обслужване на радиото, които не се управляват от домейн средата.  

Организацията не използва локална PKI инфраструктура, но има закупени публични 

сертификати от Digicert за публикуване на услугите си към интернет.  

Българското национално радио разполага с един централен дейтацентър в София и 

множество малки центрове разпръснати по страната , които обслужват само 

автентикационният процес . 

Не се използва централизирано решение за управление на обновленията по крайните 

клиенти. 

2.2. Изисквания към услугите по внедряване. 

За период от три години трябва да бъдат предвидено поетапното внедряване или 

миграция на следните технологии, в размер на 1100 часа: 

2.2.1.  Първа година се предвиждат услуги по внедряване: 

 Имплементация на Office 365: 

 Изпълнителят трябва да предостави детайлен документ за интегрирането 

на Office 365 в Българско Национално Радио .  



 

 

 Изисква се конфигурация на хибридно решение с текущата пощенска 

структура и Office 365. 

 Изпълнителят прехвърля Skype for business услугата се директно в облака 

без да се мигрират текущите потребители или данни. 

 Изпълнителят конфигурира всички съпътстващи услуги като Anti-Spam и 

Anti-Malware решения с които разполага организацията за работа с 

облака, както и подсигуряване на SMTP трафика към Office 365 

посредством TLS крипиране на връзката и ограничаване на мрежовата 

комуникация. 

 Изпълнителят трябва да конфигурира федерация на услугите , като 

използва локален сървър за автентикация в които външните потребители 

да се автентикират. Услугата трябва да е високонадеждна тъй като ще е 

критична за автентикационният процес. 

 Изпълнителят трябва да синхронизира атрибутите от локалните активни 

директории в един Office 365 tenant . 

 Изпълнителят конфигурира Single sign on автентикация към Office 365. 

 

 System Center Configurations Manager дизайн и инсталация. Изпълнителят 

предоставя детайлен план за интеграция на решението , както и дизайн на SCCM 

архитектурата. 

 Изпълнителят се съобразява с факта че организацията разполага с 

множество отдалечени точки и е необходимо да конфигурира 

дистрибутивни точки за предоставяне на информацията към крайните 

клиенти. 

 Изпълнителят конфигурира централен SCCM site в централният 

изчислителен център спрямо най добрите практики на Microsoft. 

 Изпълнителят конфигурира централна система за инсталиране на 

обновления , както и създава политики и отчети стартиране на 

инсталацията на обновленията. 

 Изпълнителят конфигурира централен Windows 10 Enterprise Image за X86 и 

AMD64 системи, който регулярно се обновява и се използва за 

инсталация на клиентски операционни системи. 

 Изпълнителят конфигурира Office 365 Click to run пакет за диструбитиране 

и инсталация на работните станции , като създава отчет за офис 

приложенията инсталирани в организацията. 

 Изпълнителят конфигурира Intune mobile device management хибридна 

среда с Office 365 за управление на устройствата. 

 

 Microsoft ATA: 

 Изпълнителят трябва да предостави детайлен план , както и анализ за 

интеграцията на Microsoft Advanced Threat Analytics , както и да предвиди 

натоварването на домейн контролерите в организацията. 

 Изпълнителят трябва да извърши penetration test-ове за по време на 

конфигуриране на системата за да предостави отправна точка за 

подсигуряване на системата в изолирана среда. 

 Изпълнителят конфигурира системата за известяване на 

администраторите и персонала в случай на пробив в сигурността 

 

 System Center Virtual Machine Manager: 



 

 

 Изпълнителят предоставя детайлен план за инсталация и конфигурация на 

системата за управление на виртуални среди. 

 Изпълнителят конфигурира Virtual Machine Manager спрямо най-добрите 

практики на Microsoft и създава частен облак за виртуализация , в които са 

дефинирани текущите виртуализационни сървъри. 

 Изпълнителят конфигурира частен портал за провизиране на виртуални 

ресурси, както и конфигурира шаблони за инсталация. 

 Изпълнителят конфигурира мрежовата и дисковата система за работа с 

частни облаци. 

 

2.2.2. Втората година се предвиждат услуги по внедряване: 

 Hyper-V Migration: 

 Изпълнителят обновява текущата Hyper-V cluster структура до последната 

възможна Windows Server версия , като предоставя детайлен план за 

обновлението , както и рисковете по време на извършването на 

процедурите. 

 Изпълнителят конфигурира всички съпътстващи услуги по управление на 

Hyper-V ресурсите 

 Изпълнителят прехвърля текущите виртуални сървъри в новата Hyper-V 

среда 

 

 Обновление на активната директория: 

 Изпълнителят предоставя детайлен план за обновление на активната 

директория до последната възможна версия, като извършва анализ на 

риска по време на обновлението и извършва тестове за несъвместимост 

с текущите системи. 

 Изпълнителят обновява всички директориини структири като предоставя 

план за оптимизация на активната директория и управлението ѝ. 

 Изпълнителят прехвърля всички услуги върху новите сървъри и се грижи за 

правилното извеждане от употреба на остарелите ресурси 

 Изпълнителят конфигурира Microsoft ATA върху новите сървъри. 

 Изпълнителят ревизира текущите групови политики и предлага план за 

оптимизация и обновление на текущите правила. 

 

 System Center Operations Manager: 

 Изпълнителят предоставя детайлен план за интеграция на решението в 

организацията. 

 Изпълнителят конфигурира System Center Operations Manager системата 

за наблюдение само върху текущите сървъри в организацията 

независимо дали с в текущият forest или са извън trusted domain-a 

 Изпълнителят конфигурира базови политики за наблюдение на 

операционните системи, Exchange структурата, хардуерните сървъри и 

сториджи в организацията. 

 Изпълнителят създава необходимите препоръки за намаляване шумовете 

в системата и конфигурира известяване по и-мейл в случай на инцидент 

към група администратори. 

 В случай че се налага създаване на отчети или пакети за управление , 

изпълнителят е задължен да предостави source кодовете на възложителя. 



 

 

 Изпълнителят използва най-добрите практики за конфигуриране на 

решението. 

 Изпълнителят трябва да може да може да изпълни отчет за настъпил 

инцидент в системата за не повече от 180 дни назад. Съхранението на 

данните трябва да е за минимум от 180 дни назад. 

 

 Operations Management Suite: 

 Изпълнителят конфигурира System Center Operations Manager за връзка с 

Operations Management suite (OMS) само за сървърите конфигурирани 

като домейн контролери 

 Изпълнителят добавя най-добрите решения за одит на активната 

директория  в OMS 

 

2.2.3. Третата година се предвиждат услуги по внедряване : 

 Конфигуриране на двуфакторна автентикация: 

 Изпълнителят предоставя детайлен дизайн на двуфактора автентикация с 

Azure 

 Изпълнителят конфигурира политиките за автентикация . 

 

 Конфигуриране на Azure Information’s Rights management: 

 Изпълнителят предоставя детайлен план за внедряване на Azure 

Informations Rights management , както и най-добрите политики за защита 

на данните 

 Изпълнителят заедно с възложителя определят критичните данни за защита. 

 Изпълнителят създава политики и класификация за данните спрямо 

заданието на възложителя и функционалностите на облачното решение. 

 Изпълнителят конфигурира връзка с локалният изчислителен център за 

подсигуряване на данните върху локалният файлов сървър 

 

 Конфигуриране на Windows Information Protection: 

 Изпълнителят предоставя детайлен план за интегриране на решението в 

текущата система 

 Изпълнителят конфигурира интеграцията със System Center Configurations 

Manager  

 Изпълнителят конфигурира политиките за защита на данните спрямо 

изискванията на възложителя. 

 Изпълнителят предлага варианти за оптимизация защита на данните , 

както и най-добрите политики за криптиране на данните. 

 Изпълнителят конфигурира AppLocker политики  

 

 Защита на данни с Bitlocker drive encryption: 

 Изпълнителят конфигурира политики за Bitlocker drive encryption и 

предоставя механизъм за възстановяване данните в случай на загуба на 

ключ. 

 Изпълнителят конфигурира записването на ключовете за криптираните 

дискове в активната директория 

Изпълнителят трябва да вземе в предвид всички особености на текущата 

инфраструктура при изпълнението на всяко едно внедряване, на база на 



 

 

предварителна информация, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след сключване на договора в 

Българска Национално Радио. 

Преди да започне същинското проектиране на внедряването на технологиите, да бъде 

съставен списък на проблемите и ключовите компоненти, които трябва да бъдат 

коригирани и подобрени.  

Всеки един проект по внедряване, да бъде съобразен с политиките и процедурите по 

информационна сигурност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които ще бъдат предоставени преди 

началото на проектирането. 

В резултат от дейностите по дизайна за внедряване на всяка технология, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

следва да разработи и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ на български език – 

Дизайн на услугата, като се описват изискванията и се дава информация за 

конфигурацията на услугите. 

При изпълнението на внедряването или миграцията на всяка една технология, проектът 

трябва да включва най-малко следните компоненти: 

 описание на компонентите. 

 описание на процесите  

 продължителност за реализация на отделните процеси  

 схема на компонентите, отразяваща всички нива на свързаност  

 разчет на ресурсите – хардуер, софтуер, комуникации, и други, 

необходими за реализацията на внедряването  

 сравнителен анализ на списъка с проблеми и ключови области за 

подобрение  

 модел на услугите   

 модел на обслужване за новата инфраструктура  

 детайлно описание на внедрените услуги и тяхната конфигурация   

 описание на промените извършени по текущата инфраструктура  

2.2.4. Участникът да е сертифициран партньор на Microsoft за  Gold Datacenter. 

2.3. Изискания към обучението. 

След внедряването или миграцията на посочените по горе технологии, ще трябва да 

бъде предвидено обучение за ИТ специалистите на Българско Национално Радио, в  

размер на 40 часа на годишна база.  

Обучението трябва да се достави на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в осигурени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ зали от сертифицирани от производителя обучители. 

2.4. Изисквания към поддръжката: 

Участникът трябва да предложи поддръжка от второ ниво на внедрените технологии в 

БНР, за период от 3 години. За всяка година да бъдат предвидени общо по 120 часа. 

Услугата трябва да включва следните действия: 

 При заявка от страна на Възложителя да се извършва диагностика, анализ 

и отстраняване на комплексни проблеми и инциденти и проблеми 

възникнали при експлоатация на услугите. 

 В случай на нужда Изпълнителят трябва да ескалира проблема до 

Microsoft и да окаже съдействие до отстраняване на проблема, чрез 24х7 

ползата от Софтуерната Осигуровка;  



 

 

 Поддръжката от второ ниво трябва да се осигури, в рамките на 

разширеното работно време на Възложителя (08:00 ÷ 17:00), за работните 

дни от седмицата. 

 Да реагира в рамките на посоченото в офертата си време за реакция, 

след уведомяването му от страна на Възложителя и да положи всички 

усилия за максимално бързото отстраняване на възникналия проблем;  

 Дейностите по отстраняване на проблеми трябва да се осъществяват на 

място по местоположение на оборудването от представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отдалечено чрез одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЯ метод за 

отдалечена администрация или чрез предоставяне на ясни и пълни 

инструкции на администраторите в случай на необходимост от спешна 

реакция. 

 

 

/п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Изготвил: Свилен Узунов – директор на дирекция „Техника“ 

 


