
 

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

1. Техническа спецификация 

Лицата, с които ще бъде сключено рамково споразумение ще бъдат избрани въз 

основа на оферти, подадени за доставка на описаното по-долу оборудване. Настоящата 

техническа спецификация е примерна и необвързваща за Възложителя. Изпълнителите са 

обвързани с предложените от тях цени на описаното оборудване. При поръчка на същото 

цената не може да надвишава предложените  в хода на настоящата процедура цени за 

целия срок на действие на рамковото споразумение. 

1. Броудкаст камкордер - 1 брой 

- Нараменна камера, 4/3 форматен MOS сензор, ≥13.2 Мега пиксела 

- Чувствителност, минимум F12 при 2000lux 

- Хибриден оптичен стабилизатор на образа в 5 оси 

- V-log обработка на изображението 

- Минимум 13 кратно оптично увеличение, моторизирано 

- Променлива кадрова скорост с минимум 120 кад/сек при формат FHD 

- ND филтър с 1/4, 1/16 и 1/64 

- Цветен визьор с диагонал на екрана мин 4.3“ и 2.76 милиона пиксела със 

сензорна управление 

- OLED цветен визьор с диагонал минимум 0.39“ и 1.76 милиона пиксела 

- Поддръжка на 4К (до 100Mbps),  FHD (до 200Mbps)  формати 

- Формат на запис MPEG-4 AVC/H.264 High Profile (MOV/MP4/AVCHD) 

- IR филтър 

-  SDI видео изход, 8 bit 4:2:2/10 bit 4:2:2 

- Минимум два слота за карти за запис с възможност на запис върху двете 

едновременно за резервираност 

- Възможност за запис едновременно в два различни кодека 

- Възможност за WiFi  връзка 

- Камерата да поддържа стандартите на запис и продукция и дистрибуция на EBU 

R124 

2. PTZ камера – 1 брой 

- 1 2/3“ 4К MOS сензор 

- 20х оптично приближение, с оптичен стабилизатор компенсиращ вибрации от 

близки високоговорители 

- HDR режим 

- Видео изходи: HDMI, 3G/HD-SDI, USB и Ethernet 

- Видео стрийминг с броадкаст качество в 4К и HD формат и скорост на 

предаване 50 Mbps. Поддръжка на поне четири видео потока при IP стрийминг в 

HD формат 

- NDI протокол 

- Възможност на 4К /HD запис върху  microSD карта и FTP прехвърляне на записа 

през IP 

- Нощен режим на работа с управляем IR филтър 

- ND (Auto, Thru, 1/4, 1/16, 1/64) филтър 
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- Възможност за свързване на камерата към компютър през USB порта и 

използването й като web камера 

- Контрол на камерата чрез RS-232/422, Ethernet 

- Да има видео вход за външна синхронизация 

- Камерата да може да се управлява от наличния пулт в БНР – Tricaster 455 на 

фирмата NewTek 

3. Универсален видео и звуков смесител – 1 брой 

- Видео входове 

o Мин. 4х HD/SD-SDI/ , HD/SD Component, SD Y/C и Composite 

o Мин. 2х IP през Gbit връзка, NDI, AirSend и iVGA съвместими протоколи 

- Видео изходи 

o 2х HD/SD-SDI,  

o 2x Y/C, Composite 

o 2х HDMI и 1х VGA 

o 1x Stream , 1х NDI или AirSend  съвместим 

- Аудио входове 

o 4 x SDI embedded 

o 3 x 2 баласирани 1/4” (Mic/Line) 

o 1 x 2 балансирани XLR (Mic/Line), поддръжка на +48V захранване за 

микрофон 

- Аудио изходи 

o 2 x SDI embedded 

o 1 x 2 баласирани XLR 

o 1 x 2 баласирани 1/4” (AUX) 

o 1 x Стерео 1/4” (слушалки) 

- 4 М/Е шини с цветови корекции на всеки вход и всякаква комбинация от 

поддържани резолюции и кадрова честота на всеки вход  

- Мин. 2х DSK канали и един допълнителен Key на M/E с независим контрол, 3D DVE, 

скалиране, кропване и TransWarp ефекти 

- Интегрирани медия възпроизвеждащи машини 

o Мин. 2х DDR 

o Мин. 2 GXF 

o Мин. 1х Аудио 

- Буфери 

o Мин. 15 медия буфери с възможност за възпроизвеждане на видео, 

анимации, графики 

- Виртуален сет 

o Видео системата да може да работи с виртуални сетове, и да има поне 

30 стандартни в окомплектовката. 

o На живо да може да прави панорама и варио на виртуална камера, да 

може да се правят анимирана панорама и варио 
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o Да поддържа холограмно изображение като виртуален сет създаден от 

DSLR снимки 

- Запис  

o Да може да записва минимум 4 едновременни канала върху вградения 

дисков масив или на външен такъв през USB3 интерфейс както и запис 

върху мрежови дисков масив. 

o Формат на записа  QuickTime® (XDCAM HD sywmestim, 4:2:2 encoding, 24-

bit звук), MPEG-2 (high или normal профил), AVI (SpeedHQ), and H.264 (high 

или Web качество) 

o Капацитет на вграденото устройство на запис минимум 3TB 

- Стреаминг 

o HD стрийминг поддържащ RTMP, Microsoft® Windows Media® Push/Pull и 

браусер базирани апликации 

o Да поддържа директно публикуване на съдържание към Facebook, Twitter, 

YouTube, FTP, локален, външен или мрежови  устройства 

- Мониторинг 

o Минимум два изхода за многопрозоръчно разделяне и преглед на всички 

източници с A/V индикатори 

o Интегриран измервателен уред- Waveform/Vectroscope измерващ според 

ITU-R Rec .601 и 709 

- Синхронизация 

o Вход за синхронизация Bi и Tri ниво съвместим 

- 2RU шаси с минимум 400W захранващ блок  

4. Обектив за камера – 1 брой 

- Широкоъгълен сферичен варио обектив 

- Отвор Т2.8 в цялат азона на варио 

- Варио 2.5Х 

- Минимално фокусно разстояние: 0.6м 

- Покритие на картината: S35+: 31.4 мм диагонал 

- Фокална дължина: 16мм-40мм 

- Хоризонтално ъглово зрително поле:  69° 31.2° 

- Размери на обектите при MOD (мм):  596×408 230×170 

- Монтиране: EF 

- Да може да се монтират допълнителни приставки за 1.4Х и 2Х увеличение 

- Работна температура: -20°C +45°C 

- Да може да се монтира варио серво управление 

5. Видео монитор - 1 брой 

- Диагонал на екрана: 49“ 

- Яркост: ≥ 500 cdm2 

- Контраст: минимум 1300:1 или по-добро 

- Вид на екрана: IPS, Edge-LED 

- SoC с minimum 1 GHz quad-core CPU, 1 GB памет, and 8 GB памет за данни, 

Android™ OS 
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- Поддръжка на HTML5 , OpenPort PLATFORM™  

- USB плеър 

- Свързаност : LAN 1000BASE-T, IEEE802.11 a/b/g/n,IR, RS-232 

- Видео входове: HDMI x2, COMPONENT, RGB, COMPOSITE, DVI-D, D-SUB15 

- Вграден високоговорител с мощност поне 10W 

- Електрическа консумация: Максимално не повече от 180W, усреднена ≤ 130W 

6. 3D проектор -1 брой 

- минимум 2400 ANSI lumens 

- резолюция 2,073,600 (1,920 x 1,080) x 3, общо 6,220,800 пиксела 

- LCD панел (x3, R/G/B) 

- серво Обкетив (1.35:1-2.70:1), F 1.9-3.2, f 22.4-44.8 mm 

- размер на прожекцията 1.02-7.62 метра в 2D и 1.02-5.08 метра в 3D 

- HDMI вход (минимум 3 броя) 

- поддържани резолюции през HDMI 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 

1080/24p, 1080/60р, 1080/50p 

- Консумация по- малко от 320 W 

7. Прожекционен екран  -1 брой 

- електрически управляем, 

- работно напрежение 220 - 230 V/ 50 Hz, консумация под 0,45 А, 

- задвижващ мотор, монтиран в корпуса за навиване на екрана с меко окачване 

за виброизолация, 

- формат 16/10, 

- размери на екрана 154 х 240 см, 

- зрителен размер - 144 х 230 см, 

- възможност за стенен и тавански монтаж, 

- материал - матово-бял, пожарозащитен, усилване -  1,0, зрителен ъгъл - 120 0. 

 

За всяка една от позициите кандидатът трябва да представи оторизационо писмо от 

производителя на оборудването, потвърждаващо възможността му да продава, обслужва 

гаранционно и след гаранционно в България същото. Ако писмото е от дистрибутор, той 

трябва да представи копие от своето оторизационно писмо предоставящо му съответните 

права от страна на производителя. 

Възложителят има право да отправя покани за доставка на мултимедийно оборудване, 

което не е включено в техническата спецификация, съобразно своите нужди и при спазване 

на реда за извършване на вътрешен конкурентен избор. 

 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Изготвил: Свилен Узунов – директор на дирекция „Техника“ 


