
 

 

Приложение № 7 

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

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

/ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ 

 

 

Техническа спецификация 

 

за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

специализирано компютърно оборудване за нуждите на БНР, услуги по 

поддръжка и управление на поддръжката на доставките по две 

обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърно 

оборудване за системата „ДАЛЕТ“, периферна техника и лаптопи за 

нуждите на БНР” Обособена позиция № 2 „Доставка на комутатори, 

дискови масиви и офис компютри за нуждите на БНР” 
 

1. Минимални технически изисквания  

 

№ по 

ред 

Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърно 

оборудване за системата „ДАЛЕТ“, периферна 

техника и лаптопи за нуждите на БНР” 

Мярка Количество 

1. Сървър тип 1 Брой 2 

2. Компютри тип 1 Брой 30 

3. Компютри тип 2 Брой 40 

4. Монитори тип 1 Брой 20 

5. Монитори тип 2 Брой 40 

6. Монохромни лазерни принтери А4, мрежови тип 1 Брой 5 

7. Цветни лазерни принтери А4, мрежови Брой 3 

8. Мултифункционални устройства А4, мрежови Брой 10 

9. Мултифункционални устройства А3, мрежови Брой 2 

10. Скенер A4 Брой 5 

11. Преносими компютри тип 1 Брой 30 

12. Преносими компютри тип 2 Брой 10 

13. ALL-IN -ONE десктоп компютър Брой 1 

 

1. Сървър тип 1 - 2 броя 

Параметри Минимална техническа характеристика 

Сървър Посочените или еквивалентни 

Формат Макс. 2U, за монтаж в 19” шкаф. Включени всички нужни 

аксесоари за монтаж. 

Процесор Един процесор с мин. 6 ядра, мин. 1,7 Ghz базова честота и мин. 

15MB cache, макс. 14 nm литография . Наличен свободен сокет за 

инсталиране на втори процесор. Поддръжка на мин. 22 ядрени 

процесори 

Памет и тип на Инсталирани мин. 32GB DDR4 , Registered, с възможност за 



 

 

паметта разширение до 1.5TB или повече. Защита на паметта мин. Advanced 

ECC, Mirroring support, Memory Scrubbing 

RAID контролер Хардуерен  RAID 12Gbps SAS/SATA контролер с 2GB кеш защитен 

с флаш. Да поддържа мин. RAID 0,1,10,5,50,6,60 

Твърди дискове Да има мин. 8 броя слотове за дискове. Да се достави с мин. 3 броя 

SAS HDD мин. 300GB 12Gbs 15k rpm Hot Plug, , инсталиран 

хардуерен TPM 2.0 модул 

Портове, слотове и 

конектори 

- Мин. 2 бр. Video port, един от тях на предния панел 

- USB 3.0 ports – мин. 2 бр. на предния, 2 бр. на задния панел 1 

- Мин. 4 бр. PCI-Express 3.0  

- Мин. 1 (RJ-45) 10/100/1000 port for remote management 

- Мин. 4x 1Gb Ethernet (RJ-45) 

Мрежов контролер Четирипортов, 1 Gb Ethernet на порт, 

Захранване и 

охлаждане 

Резервирани, Hot Plug захранване и вентилатори. Мин. 2 х 

максимум 500W PSU, Platinum 94% или еквивалентни 

Управление и 

функции 

Вграден процесор за отдалечено управление с отделен порт. 

Софтуер за отдалечено управление с възможност за KVM и 

управление на виртуална медия. 

Поддържани ОС и 

виртуални среди 

- Microsoft Windows Server 

- Microsoft Windows Server Hyper-V 

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 и 7 

- SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 

- VMware 

- Citrix XenServer 

- Oracle VM 

Мишка и 

клавиатура 

USB от производителя на сървърното оборудване 

Гаранционен срок 

и поддръжка 

Мин. 3 години оригинална (от производителя) гаранция - на място 

при клиента. Да се посочи партидния номер на гаранционната 

поддръжка. 

2. Компютри тип 1 – 30 броя 

 Параметъри Минимални изисквания 

Дънна платка: 

Поддържаща min. 4 x DIMM; 

Двуканална архитектура; 

DVI и 2x Display Port видео интерфейси; 

Разширителни слотове: min 1 x PCIe x16, 1x PCI, 1x M.2 

Storage: min вътр. 2 x 3.5”, , външни 1 x 5.25” 

Портове: отзад: 2x PS/2; min 6 x USB 3.0 и 2 x USB 2.0; отпред 2x 

USB 3.0 , vPro или еквивалент 

5 x SATA, RAID 0/1/5/10 

Процесор: 
Четириядрен процесор, min 3,3 GHz номинална, 8MB cache, 

литография 14nm, vPro  или еквивалент 



 

 

 Параметъри Минимални изисквания 

Памет: 2 x 4 GB, DDR4 ECC, разширяема до 64 GB 

Твърд диск: 3,5” 500GB, 7200 rpm, cache 16MB, SATA3 (6.0Gb/s), възможност за 

инсталиране на втори твърд диск със същия форм фактор 3.5” 

Оптично 

устройство: 
DVD+/-RW 

Видео карта: 
Integrated , от вида Intel HD Graphics 530, поддръжка на DirectX 11 

или еквивалент 

LAN карта: 

On board, Gigabit LAN, да поддържа отдалечено стартиране, 

възможност за отдалечен достъп до системата за откриване на 

проблеми и тяхното отстраняване 

Кутия: SFF, не повече от 13 литра, индикатор за отворена кутия 

Сигурност: 
Intel® vPro Technology или еквивалентна; вграден хардуерен TPM 

модул 

Захранващ блок: max. 400W,  min 90% ефективен, Active PFC, ниско ниво на шума 

Сертификати 
CE, RoHS, WEEE, IT Eco, Energy Star 6.1, Certified for Windows 10, 8 

и 7 

Клавиатура: LAT/CYR- PS/2 / USB от производителя на работната станция 

Мишка: 
Оптична, 3 бутона със скрол, лазерна, PS/2 / USB от производителя 

на работната станция 

Операционна 

система: 

Windows 10 Professional 64-Bit или еквивалент, DVD за 

възстановяване на операционната система с дистрибутив и 

драйвери от производителя 

Гаранционна 

поддръжка: 

3 години на място от производителя. Да се посочи сериен номер на 

гаранцията. 

3. Компютри тип 2 – 40 броя 

Компоненти Минимални технически изисквания 

Кутия С обем до 2.2 литра 

Захранване 
Вграден в корпуса захранващ блок с максимум 65W, с енергийна 

ефективност минимум 90% 

Процесор 
Двуядрен с четири нишки, минимум 3.2 GHz,  минимум 3 MB 

Cache, литография 14nm 

Видеокарта Вградена с интерфейси DisplayPort и DVI 

Оперативна памет 
минимум 8GB DDR4 2133, разширяема до  32GB, минимум с 1 

свободен слот 



 

 

Твърд диск, 

оптично устройство 

Минимум 500GB 7200RPM HDD SATA, вградено в корпуса DVD-

RW 

Мрежова карта Вградена 10/100/1000 Мbps 

Звуков контролер Вграден звуков контролер с вграден говорител 

Сигурност 
Вграден хардуерен Trusted Platform Module (TPM) 2.0 от 

производителя 

Външни   вградени 

портове 

Минимум 4x USB 3.0 порта (от тях 2x USB 3.0  на предния панел) и 

2х USB 2.0, 1x RJ45 мрежов порт, 1x слушалки; 1х микрофон, 1x 

Serial 

Слотове 1x M.2  

Клавиатура 
USB клавиатура от проиводителя на компютрите, US латиница / 

BDS кирилица 

Мишка 
USB, двубутонна, оптична мишка със скрол, от производителя на 

компютрите 

Сертификати 

компютър 
CE, IT ECO, RoHS, WEEE 

Операционна 

система 

Windows 10 Pro 64 или еквивалент, DVD за възстановяване на 

операционната система с дистрибутив и драйвери от производителя 

Гаранция  36 есеца на място от производителя 

4. Монитори тип 1 – 20 бр.  

Параметър Минимални изисквания 

Размер на 

матрицата: 
24” IPS LED, 16/9 

Разрешаваща 

способност: 
мин. 1920x1200@60Hz  

Яркост мин. 300 cd/м2 

Контраст мин. 1000:1 статичен 

Ъгъл на виждане 178° хор./178° верт. 

Вход/изход: 
DVI, DisplayPort, VGA; 2x USB 2.0 в комплектацията да са 

включени съответните интерфейсни кабели 

Време на реакция: не по-лоша от 14 ms 

Ергономичност 
Наклон -5° to +35°, рег. височина мин. 130mm, върт. около оста, 

Pivot 

Сертификати CE, RoHS, WEEE, IT Eco, TCO 6 



 

 

Гаранционна 

поддръжка: 
3 години на място 

 

5. Монитори тип 2 – 40 броя 

  Параметър Минимални изисквания 

Размер на 

матрицата: 
19.5”  LCD LED, 16/9 

Разрешаваща 

способност: 
мин. 1600x900@60Hz  

Яркост мин. 250 cd/м2 

Контраст мин. 1000:1 статичен; мин. 20000000:1 динамичен 

Ъгъл на виждане  170° хор./170° верт. 

Вход/изход: 
VGA, DVI в комплектацията да са включени съответните 

интерфейсни кабели 

Време на реакция: не по-лоша от 5 ms 

Ергономичност Наклон -3° to + 20° 

Сертификати CE, RoHS, WEEE, IT Eco, EnergyStar 

Гаранционна 

поддръжка: 
3 години на място 

6.Монохромни лазерни принтери А4, мрежови тип 1 – 5 броя 

 Параметър Минимални технически изисквания 

Технология Лазерна или LED  

Тип Черно-бял, монохромен лазерен печат 

Формат на хартията А4 

Скорост на печат мин. 35 страници в минута за A4  

Време за отпечатване на първа страница макс. 8 сек. 

Резолюция при печат мин. 600 х 600 dpi 

Памет мин. 256 MB  

Процесор 500 MHz 

Допустимо месечно натоварване мин. 50 000 стр. 

Входящ капацитет за хартия мин. 350 листа 

Интерфейс USB 2.0 и Gigabit Ethernet 

Автоматичен двустранен печат Да 

Скорост на двустранен печат 15 станици в минута за A4 

Емулация  PCL5, PCL6  и Postscript 3 



 

 

Включен оригинален консуматив от 

производителя на устройството 
мин. 2 000 страници по ISO/IEC 19752 

Други USB кабел 

Гаранция  

36 месеца от производителя, на място при 

клиента с реакция до края на следващия 

работен ден.  

7. Цветни лазерни принтери А4, мрежови – 3 броя 

Параметър Минимални технически изисквания 

Технология Цветна лазерна или LED  

Формат A4 

Скорост на печат  
мин. 30 страници в минута А4 за черно/бял 

и цветен печат 

Време за отпечатване на първа страница макс. 10 сек. черно/бял и цветен печат 

Процесор 1000 MHz 

Памет мин. 128 MB  

Резолюция при печат мин. 600 dpi x 600 dpi 

Автоматичен двустранен печат Да 

Скорост на двустранен печат 15 страници в минута А4 

Емулация  PCL5, PCL6  и Postscript 3 

Интерфейс USB 2.0 и Gigabit Ethernet 

Допустимо месечно натоварване мин. 40 000 стр. 

Входящ капацитет за хартия мин. 300 листа  

Включен оригинален консуматив от 

производителя на устройството 

един комплект оригинални консумативи (C, 

M, Y, K) всеки по мин. 1 200 страници, 

съгласно ISO/IEC 19798 

Други USB кабел 

Гаранция  

36 месеца от производителя, на място при 

клиента с реакция до края на следващия 

работен ден.  

8. Мултифункционални устройства А4, мрежови – 10 броя 

Параметър Минимални технически изисквания 

Технология Лазерна или LED  

Функции принтер, скенер, копир, факс 

Формат A4 

Скорост на печат  мин. 50 страници в минута А4 

Време за отпечатване на първа страница макс. 8 сек. 

Памет мин. 512 МВ  

Процесор мин 600 MHz 

Резолюция при печат мин. 600 dpi x 600 dpi 

Резолюция при копиране мин. 600 dpi x 600 dpi 

Автоматичен двустранен печат Да 

Скорост на двустранен печат 30 станици в минута за A4 



 

 

Емулация/ езици за управление PCL5, PCL6  и Postscript 3 

Оптична резолюция на скенера мин. 600 dpi 

Функции за сканиране  
Scan-to-email;; Scan-to-USB; Scan-to-network 

folder; LDAP  

Интерфейс USB 2.0 и Gigabit Ethernet 

Допустимо месечно натоварване мин. 80 000 стр. 

Входящ капацитет за хартия мин. 600 листа  

Автоматичен подавач за оригинали (ADF) мин. 70 листа  

Включен оригинален консуматив от 

производителя на устройството 

мин. 10 000 страници съгласно ISO/IEC 

19752 

Други USB кабел 

Гаранция  

36 месеца от производителя, на място при 

клиента с реакция до края на следващия 

работен ден.  

9. Мултифункционални устройства А3, мрежови – 2 броя 

Параметър Минимални технически изисквания 

Технология Лазерна или LED  

Формат A3, A4 

Скорост на печат  

мин. 40 страници в минута за А4 

едностранно, мин. 20 страници в  минута за 

А3 едностранно 

Време за отпечатване на първа страница макс. 5 сек. 

Памет мин. 3072 МВ памет и мин. 320 GB диск 

Процесор мин. 800 MHz 

Резолюция при печат мин. 1200 dpi x 1200 dpi 

Резолюция при копиране мин. 600 dpi x 600 dpi 

Автоматичен двустранен печат Да 

Емулация  PCL5, PCL6  и Postscript 3 

Оптична резолюция на скенера мин. 600 dpi 

Функции за сканиране  Scan to e-mail, scan to folder,  Scan-to-USB 

Многократно копиране мин. 999 копия от оригинал 

Интерфейс USB 2.0 и Gigabit Ethernet 

Допустимо месечно натоварване мин. 200 000 стр. 

Входящ капацитет за хартия 
мин. 1100 листа от мин. 3 източника (ръчно, 

за А4 и за А3) 

Автоматичен подавач за оригинали (ADF) 
мин. 120 листа с автоматично двустранно 

сканиране 

Включен оригинален консуматив от 

производителя на устройството 

мин. 10 000 страници съгласно ISO/IEC 

19752 

Други USB кабел 

Гаранция  

36 месеца от производителя, на място при 

клиента с реакция до края на следващия 

работен ден.  



 

 

10. Скенер A4 – 5 бр.  

Параметър Минимални технически изисквания 

Формат А4 

Резолюция скенер мин. 4800 x 4800 dpi 

Адаптер за негативи мин. 5 кадъра, 35 mm 

Нива на сивота 256 

Максимален размер на сканираната област мин. 215 x 297 mm 

Интерфейс USB 2.0 

Други USB кабел 

Гаранция  36 есеца от производителя.  

11. Преносими компютри тип 1 – 30 броя 

Параметър Минимални изисквания 

Дисплей: 
15.6” (39.6 cm),  матов дисплей с резолюция (1366 x 768), вградена HD 

камера 

Процесор: 
Двуядрен процесор с четири нишки min 2.5 GHz номинална, 3 MB, 

литография 14nm или еквивалент 

Чипсет: Съвместим с предложения процесор 

Памет: 4GB DDR4 1DIMM 

Твърд диск: Min 500GB  

Оптично 

устройство 
DVD+/-RW 

Видео карта: вградена HD Graphics 

Комуникации: 10/100/1000, 802.11ac 2x2, Bluetooth 4.2 

Портове: Min 3x USB 3.0, 1 х USB 2.0, Media card reader, VGA, HDMI 

Сигурност: Вграден хардуерен TPM 2.0 модул 

Батерия: Мин. 6-клетъчна, мин. 8 часа време за работа 

Тегло Не повече от 2.2 кг. 

Операционна 

система: 
Windows 10 Professional 64 

Сертификати CE, RoHS, WEEE, IT Eco, Energy Star, Certified for Windows 10 

Гаранционна 

поддръжка: 
3 години от производителя 

Други: Чанта, безжична мишка от производителя на преносимия компютър 

12.  Преносими компютри тип 2 – 10 бр. 



 

 

Параметър Минимални изисквания 

Дисплей: 
Мин. 13.3”,  с резолюция (1920 x 1080), Touch, вградена Full HD камера, 

1920 x 1080, завъртане около оста на дисплея 360° 

Процесор: 
Двуядрен процесор с четири нишки min 2.4 GHz, 3 MB, литография 

14nm, vPro или еквивалентен 

Чипсет: Съвместим с предложения процесор 

Памет: 8GB DDR4, разширяема до минимум 20 GB 

Твърд диск: Min 256GB SSD 

Видео карта: вградена HD Graphics 

Комуникации: WiFi ac 2x2, Bluetooth, WiDI Pro Support 

Аудио Noise Reduction, Microphones Dual Array; Dual Speakers  

Клавиатура С подсветка, пълноразмерна BDS/US 

Портове: 
Min 3x USB 3.0, Media card reader, HDMI, mini DisplayPort, audio combo 

jack 

Сигурност: TPM 2.0 модул, Smart card slot, Fingerprint reader 

Батерия: Минимум . 4 клетъчна, мин. 45 WHr Li-ion 

Захранване Минимум 65 W 

Тегло Не повече от 1.6 кг. 

Ергономичност Не повече от 17.2 mm дебелина 

Операционна 

система: 
Windows 10 Professional 64 

Сертификати CE, RoHS, WEEE, IT Eco, Certified for Windows 10 

Гаранционна 

поддръжка: 
3 години от производителя 

13. ALL-IN -ONE ДЕСКТОП КОМПЮТЪР – тип 1 – 1 бр. 

Дисплей: 

27-инча; Retina 5K дисплей с IPS технология и резолюция 

5120 x 2880 пиксела; вградена HD камера; вграден 

микрофон  

Процесор: 
Четириядрен процесор мин. 3.3GHz; 6M SmartCache; 

литография 14nm, TDP 65W или еквивалентен                                                                    



 

 

Памет: 
8 GB памет; 4 х SO-DIMM слота за памет с възможност за 

разширение до 32GB 

Твърд диск: 2TB хибриден диск 

Видео карта: с 2GB собствена памет 

Комуникации: 
10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet; 802.11ac; Bluetooth 

4.0  

Аудио: вградени стерео високоговорители; изход за слушалки 

Клавиатура Безжична клавиатура 

Портове и слотове: 
мин. 4 x USB 3.0; мин. 2 x Tunderbolt 2, Mini DisplayPort, 

RJ-45, SDXC card slot; Kensington lock slot 

Операционна система Съвместим с MS Windows и MAC OS  

Аксесоари безжична мишка 

 

№ 

по 

ред 

Обособена позиция № 2 „Доставка на комутатори, 

дискови масиви и офис компютри за нуждите на 

БНР” 

Мярка Количество 

1. Дисков масив Брой 2 

2. Изисквания за дисковите масиви, конфигурация 1 Брой 1 

3. Изисквания за дисковите масиви, конфигурация 2 Брой 1 

4. NAS Storage Брой 1 

5. Комутатор за локална мрежа 48 GB Порта Брой 4 

6. KVM Switch Брой 4 

7. RACK 19’’ Брой 2 

8. Компютри тип 3 Брой 40 

9. Монитори тип 3 Брой 40 

 

1. Дисков масив – 2 броя 

Общи изисквания за дисковите масиви 

Параметри Минимални изисквания 

Дискови контролери 

Брой контролери 
Два резервирани RAID контролерни модули, работещи в режим 

активен-активен 

RAID нива поддръжка на RAID нива 1+0, 5, 6 

Кеш памет  
Кеш паметта на всеки контролер  да може да се разширява най-малко 

до 24 GB кеш памет 



 

 

Защита на 

данните в кеша 

Да предлага защита на данните в кеша чрез записването им върху 

дисковете или аналогична технология, позволяваща защита на данните 

неограничено време. 

Хост интерфейси 

Да поддържа разширяемост най-малко до: 

- 8 броя 8 Gb/sec Fibre Channel порта 

- 8 броя 16 Gb/sec Fibre Channel порта 

- 8 броя 10 Gb/sec iSCSI порта 

- 8 броя 10 Gb/s Unified порта (с поддръжка на CIFS и NFS) 

Вътрешно 

дисково 

пространство 

 Контролерният модул да има вградени гнезда за 2,5“ или 3,5“ 

дискови  устройства 

 Да поддържа HDD и SSD устройства във всички поддържани RAID 

нива 

 Да поддържа едновременна работа със следните дискови шасита: 

- шасита за 2.5“ HDD/SSD 

- шасита за 3,5“ HDD/SSD 

- шасита за Flash Modules  

- шасита с висок капацитет за 3,5“ HDD/SSD 

Захранване Резервирани захранващи модули за контролерите и дисковите шасита 

Изпълнение 
За монтаж в 19“ сървърен шкаф. Да се доставят нужните оптични 

трансивери и свързващи кабели. 

Управление 

Да е включен софтуер с графичен интерфейс за начално 

конфигуриране, управление, наблюдение на статуса. Да позволява 

криптиран отдалечен достъп през интернет браузър и команден ред 

(CLI). Всеки един от RAID контролерите да има наличен Ethernet порт 

за управление. 

Дисково пространство 

Разширяемост 
Да може да се разширява най-малко до: 

- 260 броя дискове 

Резервни 

дискове 

 Да се достави с най-малко един резервен (Hot Spare) твърд диск 

 

Функционалности 

Други: 

Да бъдат включени неограничени по време лицензи за следните 

функционалности за максималното разширение на дисковото 

пространство на масива: 

- моментни копия (snapshot) – минимум 2000; 

- thin provisioning; 

- QoS – задаване на приоритети на дадени томове; 

- Storage Tiering – преместване на данни между дискови от 

различен тип в зависимост от честота на тяхното използване 

- multipathing софтуер от производителя на дисковия масив за 

Windows и Linux – без ограничение в броя на хостовете. 

Допълнителни възможности 



 

 

Репликация 

Да има възможности за локална и отдалечена асинхронна и синхронна 

репликация.  

 

Други  

- да има интеграция с VMware (VASA, VAAI, Virtual Volume) и 

Hyper-V платформи за виртуализация. Моделът да присъства в 

списъците за съвместимост на Microsoft за тези функции 

- Брой на свързаните хостове – минимум 1000 

- Капацитет на разширяване на масива – минимум 2000 ТВ 

- Брой поддържани LUN – минимум 4000 

Клъстериране 

Дисковите масиви да поддържат конфигурирането на клъстер, тип 

активен-активен, който да осигурява:  

- едновременно достъпване в режим четене и запис на данните от 

който и да е хост сървър до който и да е дисков масив в клъстера 

- нулева загуба на данни и нулево прекъсване на услугите при fail-

over и fail-back в случаите на пълен срив на който и да е от двата 

дискови масива. 

Гаранция и поддръжка 

Сервизиране и 

ъпгрейд без 

прекъсване 

Да има следните възможности: 

- добавяне, изваждане или замяна на основни компоненти без 

прекъсване на работа 

- обновяване на системния софтуер (Firmware) без прекъсване на 

работа 

Гаранционна 

поддръжка 

3 години хардуерна и софтуерна поддръжка на място, в режим 9x5; 

отдалечено съдействие и диагностика по хардуерни и софтуерни 

проблеми, режим 9x5, достъп до технически и софтуерни ресурси, 

достъп до ъпдейти. 

2. Изисквания за дисковите масиви, конфигурация 1 – 1 брой 

Параметри Минимални изисквания 

Кеш памет  16 GB кеш памет за дисковия масив 

Хост интерфейси 
Инсталирани 8 броя 8 Gb/sec Fibre Channel порта (по 4 порта на 

контролер) 

Дискове 
Да се достави с 1.2 TB, 10 000 rpm, SFF (2.5-inch) SAS дискове, 

лицензирани 

Дисково 

пространство 

Да предлага минимум 12 TB използваемо дисково пространство след 

форматиране и конфигуриране в RAID 6 

3. Изисквания за дисковите масиви, конфигурация 2 – 1 брой 

Параметри Минимални изисквания 

Кеш памет  16 GB кеш памет за дисковия масив 

Хост интерфейси 
Инсталирани 8 броя 8 Gb/sec Fibre Channel порта (по 4 порта на 

контролер) 



 

 

Дискове 
Да се достави с 1.2 TB, 10 000 rpm, SFF (2.5-inch) SAS дискове, 

лицензирани 

Дисково 

пространство 

Да предлага минимум 6 TB използваемо дисково пространство след 

форматиране и конфигуриране в RAID 6 

4. NAS Storage – 1 брой 

Параметър Минимални изисквания 

Включени дискове 4x 2 TB SATA 7200 rpm, hot-swap,  

Софтуерна 

съвместимост 

VMware, Hyper-V 

RAM 1 GB  

RAID Включена RAID функционалност с нива RAID 1, 1+0, 5, 6, JBOD. 

Портове 2x 1 Gbps, 3x USB  

Управление През уеб интерфейс 

5. Комутатор за локална мрежа 48 GB Порта - 4 броя 

Параметри Минимални изисквания 

Физически 

интерфейси 

- 48 порта 10/100/1000Мbps RJ-45 с автоматично разпознаване на 

скоростта и дуплекса плюс минимум 2 броя SFP+10Gbps порта;  

- Възможност за включване на външно захранване за резервиране;  

- Да бъде доставен със всички необходими модули и кабели за 

обединяване на два и повече комутатора в стек, осигуряваща 

високоскоростна връзка и единно управление на суичовете в стека; 

- Поддръжка на стек от минимум 8 комутатора в едно логическо 

шаси; 

Производителност - Производителност – не по-лоша от 130 Mpps; 

- Скорост на комутиращата матрица – поне 216 Gbps неблокируема, 

за да осигури едновременна максимална двупосочна скорост на 

всички портове; 

- Поддръжка на Jumbo Frames (9216 Bytes) за всички портове; 

- Да поддържа MAC таблица с минимум 16,000 MAC адреса; 

Поддържани 

протоколи 

- 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); 

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol; 

- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); 

- Per-VLAN Rapid Spanning Tree Protocol ( PVRST+); 

- Поддръжка на конфигуриране на порт като Switch Port Analyzer 

(SPAN); 

- Откриване на еднопосочни връзки; 

- Internet Group Management Protocol v3 (IGMP) Snooping; 

- Поддръжка на динамичен Voice VLAN; 

- Поддръжка на Private VLANs; 

Сигурност - Поддръжка на IEEE 802.1x 

- Поддръжка на SSHv2 и SNMPv3; 

- Поддръжка на Switch-port auto-recovery (Error Disable); 

- поддръжка на Листи за контрол на достъпа (ACL) на база порт, 



 

 

VLAN или IPv4 и IPv6 адрес; 

- Поддръжка на вграден механизъм за автентикация, оторизация и 

отчетност; 

- TACACS+ и RADIUS автентикация; 

- Spanning-Tree Root Guard; 

- IEEE 802.1X MAC Auth; 

- Възможност са ограничаване на Multicast, Broadcast и Unicast 

пакети на ниво порт; 

Quality of Service Поддръжка на 8 изходящи опашки на порт 

Управление - Управление чрез конзолен сериен порт RJ-45/USB,  

- Управление чрез Telnet, SSH и WEB GUI; 

- получаване на конфигурация от TFTP; 

- Поддръжка на SSHv2 и SNMPv1,2,3; 

- Поддръжка на Network Timing Protocol – NTP; 

- Поддръжка на DHCP за автоматично конфигуриране; 

Монтаж В 19” шкаф 

1U включени монтажни аксесоари 

Гаранционно 

обслужване 

3 години от производителя с предварителна замяна на 

дефектирали части 

6. KVM Switch – 4 броя 

Параметъри Минимални изисквания 

Тип Цифров, с редирекция и поддръжка на отдалечена медия 

Широчина 1U, за вграждане в сървърен шкаф, 19” 

Брой конекции 4 

Port Selection OSD,  

KVM портове 16  

7. RACK 19’’ – 2 броя 

Минимални изисквания 

Free-standing 19’’ Rack, 42U, широчина 600, дълбочина 1200 

2.4. Компютри тип 3 – 40 броя 

Параметри Минимални изисквания 

Дънна платка: 

Поддържаща min. 2 x DIMM DDR4 в двуканална архитектура, 32GB 

max ; 

Поддръжка на DVI и Display Port видео интерфейси; 

Разширителни слотове: min 1 x PCIe x16,  2 x PCIe x1 

Storage: min 2 x 3.5” вътрешни, 1 x 5.25” външен 

Вграден аудио контролер с вътрешен говорител 

Процесор: 6th Generation Intel Core i3, 3.7 GHz, 3 MB Cache 



 

 

Параметри Минимални изисквания 

Памет: 2 x 4 GB, DDR4 - 2133 MHz 

Твърд диск: 
3,5” 500 GB, 7200 rpm, SATA3 (6.0Gb/s), възможност за добавяне на 

втори твърд диск със същия форм фактор 

Оптично 

устройство: 
DVD+/-RW, (да не е slim) 

Видео карта: 
Integrated , Intel HD Graphics 530/, Поддръжка на DirectX 12 или 

еквивалент 

LAN карта: 
On board, Gigabit LAN, да поддържа отдалечено стартиране (Wake-on-

LAN) 

Защита Да има вграден хардуерен Trusted Platform Module 2.0 

Кутия: 

Mini Tower до 27 литра, индикатор за отваряне на кутията 

2 x 5.25” външни, 1 х 3.5” външен, 2 х 3.5” вътрешни 

Портове: отзад: 2x PS/2; 1x DVI, 1x DisplayPort, min 2 x USB 3.0 и 2 x 

USB 2.0, аудио вход/изход и микрофон, отпред 2x USB 3.0 и 2x USB 2.0, 

микрофон и слушалки.  

Захранващ блок: min. 250 W,  min 90% ефективен, ниско ниво на шума 

Клавиатура: LAT/CYR 

Мишка: Оптична, 3 бутона със скрол 

Операционна 

система: 
Windows 8.1 64-Bit или еквивалент 

Гаранционна 

поддръжка: 
3 години на място 

8. Монитори тип 3 – 40 броя 

Параметър Минимални изисквания 

Размер на 

матрицата: 
19.5” TFT-LCD, , LED подсветка 

Разрешаваща 

способност: 
мин. 1600x900@60Hz, съотношение 16/9 

Яркост мин. 250 cd/м
2
 

Контраст мин. 1000:1 

Видимост Минимално 170
о
 horizontal/vertical  

Вход/изход: Задължително да има VGA и DVI 

Време на 

реакция: 
не по-лоша от 5 ms 



 

 

Сертификати ENERGY STAR 6.0, TCO 6.0, WEEE, RoHS,  

Гаранционна 

поддръжка: 
3 години на място. Гаранцията да покрива и подсветката. 

 

Важно!!! Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване 

на стандарти, същите да се четат и разбират като „еквивалент“. В случай, че в 

техническата спецификация конкретен периметър на описаната техника е 

обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговка марка, 

патент, тип, произход или производство, което би довело до 

облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то 

това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в 

Техническото си предложение техника с еквивалентни технически 

характеристики. 

 

2. Изисквания към предлаганата техника за всички обособени позиции  

2.1. Предлаганата техника трябва да отговаря на минималните изисквания, посочени в 

т. 1 и "Минимални технически изисквания" или да притежава по-добри параметри.  

Предложеното оборудване да бъде фабрично ново и неупотребявано и да се намира в 

текущата производствена листа на производителя;  

2.2. Всички компоненти (хардуер и софтуер) трябва да са съвместими един с друг;  

2.3. Захранването на всички елементи трябва да бъде съобразено с Българските 

държавни стандарти БДС – 230 V +/-10%, 50Hz +/-0.5%.  

2.4. При доставка да бъдат предоставени ръководства за експлоатация на оборудването 

на български език. 

 

3. Изисквания към предлаганата техника, които се доказват с предоставяне към 

техническата оферта на посочените по-долу документи 

 

3.1. Участникът следва да бъде оторизиран от производителя за продажба и поддръжка 

на предлаганото оборудване (в случаите, когато участникът е различен от 

производителя). 

За доказване на това обстоятелство участникът представя документ доказващ, че 

участникът е оторизиран от производителя за продажба и поддръжка на предложеното 

оборудване. 

 

3.2. Участникът следва да разполага с център за техническа поддръжка работещ 24 часа 

в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината и работеща „trouble 

ticket“ („съобщение за проблеми“) система с ясна схема за реакция и своевременно 

отстраняване на възникнали проблеми за обектите на БНР в София и регионалните 

радиостанции: Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Стара Загора, Шумен и 

Кърджали. Центърът трябва да поддържа минимум 5 канала за достъп – електронна 



 

 

уеб-базирана система за регистриране и обработване на инциденти, мобилен телефон, 

стационарен телефон, факс, e-mail. 

За доказване на това обстоятелство участникът представя описание на система за 

приемане и обслужване на сервизни заявки и организация на гаранционен сервиз за 

обектите на БНР в София и регионалните радиостанции: Благоевград, Бургас, Варна, 

Видин, Пловдив, Стара Загора, Шумен и Кърджали. Центърът трябва да поддържа 

минимум 5 канала за достъп – електронна уеб-базирана система за регистриране и 

обработване на инциденти, мобилен телефон, стационарен телефон, факс, e-mail. 

 

3.3. Участникът следва да осигури гаранционно обслужване от оторизиран сервиз от 

производителя;  

За доказване на това обстоятелство участникът предоставя документ за 

оторизиране на сервиз за гаранционна поддръжка, издаден от производителя. 

 

3.4. Участникът да е партньор на производителя на дисковите масиви. 

За доказване на това обстоятелство участникът представя документ доказващ, че 

участникът е партньор на производителя на дисковите масиви. 

 

 

Дата:11.11.2016.    Изготвил: (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

          /Андрей Петренко/ 


