
  

 

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР“   

Общо описание:  

• Системата трябва да осигури защита на 1000 устройства;  

• Системата трябва да предоставя защита от:  

✓ Анти-вирус за Windows, MAC, Linux;  

✓ Host IPS за работни станции, работещи с Windows ОС;  

✓ Application Control за работни станции, работещи с Windows ОС;  

✓ Защита от spyware и adware;   

✓ Statefull защитна стена(firewall);   

✓ Управление на устройства (Device control) – управление на CD/DVD, USB, които 

могат да се свържат с PC;  

✓ Филтриране на URL и web приложения, изготвяне на отчети;  

✓ Мрежово сканиране на външни, без права за достъп, устройства  

(засичане на rogue устройства);  

✓ Анти-спам и Анти-вирус за Exchange;  

  

Общи системни изисквания:  

• Централизирана конзола за управление, разпределяща множество функции за 

изпълнение от единичен клиентски агент;   

• Поддръжка на инсталиране на заден план (инсталиране в тих режим);  

• Системата трябва да е способна да извлича информация от глобална база данни от 

дефиниции, за да защити клиентските компютри и сървъри от нови и изменени заплахи;   

• Продукта да има възможност за централизирано и автоматично обновяване на анти-

вирусните дефиниции и сканирането на kernel ниво. Да има възможност за 

разпределянето на обновените файлове от централизиран сървър към работните 

станции, които не са свързани с Интернет;  

• Функционалност, осигуряваща контрол над разпространението на чувствителна 

информация, реализирана на работните станции работещи под Windows. Засичане и 

контрол базирани на ключови думи, регулярни изрази, файлови атрибути като 

тип/разширение на файла и големина. Системата следва да бъде част от антивирусния 

софтуер и агент, интегрирана и не трябва да изисква инсталация на отделен сървър. 

• Възможност за извършване на сканиране на заден план;  

• Възможност за сканиране при достъп или по желание (on access и on demand);  

• Възможност за контролиране на приложенията (application control) с поддръжка за бели 

и черни списъци;  

• Интегриране с Active Directory, за да се задават политики по потребителски имена или 

по групи. Потребителските имена трябва да са видими в системните отчети;  

• Да има съвместимост с Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows Server 

2008/2012;  

• Централизирано управление и наблюдение на всички продукти и устройства, част от 

сигурността;  



  

 

• Изброените методи за автентикация трябва да бъдат поддържани от централизираната 

конзола за управление – локално и MS AD;  

• Централизираната конзола за управление трябва да поддържа настройването на роли 

за администраторите, с различни нива на достъп;  

• Централизираната конзола за управление да има възможност за свързване с всички 

системи за сигурност, за да ги управлява и да изготвя отчети;  

• Централизираната конзола за управление трябва да може да управлява и следи 

модулите за сигурност за всички крайни точки, сървъри, сървъри за приложения, в реално 

време, независимо от тяхното местоположение. За потребителите в отдалечени локации 

се предполага, че имат достъп до Интернет, за локалните потребители се предполага, 

че работните им станции имат IP достъп до конзолата;    

Предложенията трябва да са отправени от партньори, оторизирани да продават, 

инсталират и да поддържат технически предложеното решение.  

  

Антивирусна поддръжка за други операционни системи:  

• Централно управляваният антивирусен софтуер трябва да може да бъде инсталиран на 

следните операционни системи: RHEL / CentOS / SUSE;  

• Централно управляваният антивирусен софтуер трябва да може да бъде инсталиран на 

следните операционни системи: MAC OS 10.12.x; 10.13.x; 10.14.x; 

  

Задължителни изисквания към функционалностите на продукта:  

• Проактивна защита от нови заплахи, използвайки модул за евристично сканиране;  

• Защита от zero-day заплахи, използвайки cloud-базирана система за репутация;  

• Система за следене на състоянието на системите в реално време и забраняваща 

зловредните действия на zero-day заплахи, което да включва „greyware“ защита 

(изпълнение на процеси, които все още не са установени като зловредни или добри);  

• Система за обмен на данните от имплементираните решения за сигурност в реално 

време;  

• Cloud-базираната система за репутация трябва да поддържа определяне на репутация 

на IP, уеб-страници и файлове;  

• Възможност за контролиране и постигане на оптимално ниво на грешно засечени 

файлове като заплахи (false positives);  

• Възможност за създаване на черни / бели списъци за използваните приложения в 

средата (application control);  

• Възможност за избирателно блокиране на приложения, което включва изпълними 

файлове (.exe), файлови библиотеки (DLL), приложения от Windows App store, Java 

приложения. Производителя следва да поддържа списък с категоризирани приложения, 

които да могат да се добавят в черни или бели списъци; 

• Възможност за сканиране на вложени, архивирани файлове;  

• Позовавайки се на глобална репутация, системата трябва да може да определи нивото 

на риска, за всеки сканиран файл, като за целта използва извлечената информация от 

следните файлови черти и съдържание:  



  

 

✓ Източника на разглеждания файл  

✓ От колко скоро е бил създаден файла  

• Възможност за филтриране на URL, чрез бели / черни списъци и категории на уеб-

страници. Интернет страниците да бъдат групирани в над 95 категории. Поддръжка на 

следните уеб-браузъри: IE, Mozilla Firefox, Chrome;  

• Да се докладват посетените страници от потребителите, които са част от MS AD, активно 

време за всяка страница, категории;  

• Защита от атаки през мрежата или приложенията (host IPS);  

• Защита на операционната система, преди да бъде инсталирана “кръпка” (host  

IPS);  

• Лична statefull защитна стена (Firewall);  

 

Изисквания към функционалността за управление над устройства (device control):  

• Възможност за контролиране на периферни устройства, включително флаш памети, 

външни твърди дискове, PCMCIA карта, COM / Сериен порт, Bluetooth, Firewire, CD / DVD. 

Системата трябва да има възможност за отказване или ограничаване на достъпа на 

устройствата; 

• Възможност за изготвяне на списък с разрешени USB флаш памети базирани на 

следните параметри: производител, модел, сериен ID. Блокиране на всички останали. 

• При контрол над USB устройства за съхранение да e налична функционалност за 

блокиране на AutoRun функцията (autorun.inf);  

• Производителността при работата на USB клавиатурите, мишките и другите периферни 

устройства не трябва да бъде засегната; 

 

Изисквания към функционалността за наблюдение и изготвяне на отчети:  

• Възможност за създаване на детайлни и обобщаващи отчети за събития, възникнали в 

мрежата (брой открити вируси, броя на защитените и незащитените работни станции, 

работни станции с най-голям брой вируси и т.н.);  

• Отчети за подозрителни обекти, топ засечени подозрителни обекти на работните 

станции, на които трябва да се обърне внимание; 

• Да се изпращат известия (email, SNMP trap) или да се предприемат действия, в случай на 

предварително дефинирани събития (откриване на вируси, обновяване на дефиниции и 

още);  

• Отчетите трябва да са достъпни в следните формати: XML, HTML, CSV и PDF;  

• Отчети за събития свързани с опити за източване на данни. Отчети на база потребители, 

получатели, IP адреси;  

• Поддръжка на определяне на график за изготвяне на отчети;    

  

Изисквания към Email системата за сигурност:  

• Защита на минимум 1000 e-mail пощенски кутии;  

• Да се поддържа MS Exchange 2010, 2013, 2016;  

• Обща, централизирана конзола за управление на анти-вирусният софтуер, описан по-

горе и на решението за сигурност за Exchange; 



  

 

• Защита от спам, фишинг атаки, spyware, зловреден код, вируси и червеи;  

• Сканиране на архиви;  

• Да се използва следната технология за защита от спам: cloud система за репутация; 

лексичен анализ; анализ на header частта на писмата;  

• Когато се избере инсталация на множество устройства за e-mail защита, да има 

централизирана и споделена карантина;  

• Email системата за сигурност трябва предоставя реализация в режим Email Gateway на 

отделна, самостоятелна виртуална машина; 

• Централизираната карантина не трябва да изисква закупуването на нова база данни;  

• Централизираната карантина трябва да предложи на всеки индивидуален потребител 

следното: портал за освобождаването на грешно класифициран спам, портал за 

вписване на бели и черни списъци;  

• Централизираната карантина трябва да може да изпраща съобщения на локален език;  

• Сканиране на изходящият e-mail трафик (да се сканира трафика от вътрешните 

потребители към Интернет); 

• Системата да предоставя възможност за маркиране на "graymail" писма от рекламен 

тип с цел сортиране; 

• Функционалност, спомагаща по-лесно покриване на законовите изисквания – 

сканиране на e-mail трафик, с цел проверка дали отговарят на законовите норми, 

използвайки международни стандарти и правила;  

• Вградена функционалност за контрол на съдържанието в изпращаните имейли, с цел 

предотвратяване на изтичане на чувствителна информация. Засичане и контрол 

базирани на ключови думи, регулярни изрази, файлови атрибути като тип/разширение 

на файла и големина; 

• С цел улесняване управлението на функционалността за контрол над изтичане на 

информация, системата следва да разполага с вградени, предварително зададени от 

производителя шаблони с  регулярни изрази, както и възможност за ръчно въвеждане и 

импортиране на готови такива от .xml файл; 

• Функционалност за изготвяне на отчети и анализ на получените съобщения;  

• Проверка на адреса и защита в реално време при клик върху URL адрес (Time-of-Click 

Protection). При клик на URL адрес в съобщението системата следва да проверява 

репутацията на адреса в база данни поддържана от производителя; 

 

Изисквания към функционалността за филтриране на URL и web приложения, 

изготвяне на отчети 

• Системата за URL филтрация да не изисква инсталация на агент на крайната 

точка/работна станция. Изпълнението на функционалността да не е обвързана с 

антивирусния агент с цел филтрация на широк кръг устройства; 

• Системата следва да функционира на принцип Proxy Gateway, блокираща 

вируси и подозрителен уеб трафик преди да са достигнали до работните 

станции; 

• Политиките за достъп до web съдържание (URL филтрация) трябва да разполагат 

с поне следния избори на действия: разрешаване на трафика, блокиране на 

трафика, блокиране на трафика с възможност за пропускане при въвеждане на 

определена парола от страна на потребителя; 

• Системата трябва да осигурява контрол за над множество приложения и 

протоколи. Блокиране на audio/video файлове, снимки и офис документи; 



  

 

• Позовавайки се на глобална репутация системата трябва да може да 

идентифицира и блокира ботмрежи, категоризира и блокира достъп до уеб 

страници; 

• Възможност за интеграция с Майкрософт активна директория с цел 

идентификация на потребителите; 

• Възможност за създаване на политики за контрол над уеб активността по 

потребители; 

• Вградена функционалност в системата за контрол на web трафика, 

осигуряваща контрол над чувствителни данни в изходяща посока, с цел 

предотвратяване на изтичане на информация. Засичане и контрол над 

неправомерно разпространение на данни базирани на ключови думи и  

регулярни изрази; 

• Системата трябва да разполага с функционалност за декриптиране на HTTPS 

трафика; 

 

 

Участникът следва да е упълномощен от производителя/от официален представител на 

производителя на програмните продукти, обект на настоящата поръчка, с права за продажба 

и поддръжка. За удостоверяване на обстоятелството участникът трябва да представи 

официално оторизационно писмо или еквивалентен документ, издаден от производителя или 

официален представител,  удостоверяващо че участника има статут най-малко „Silver Partner“ 

/ или еквивалент. 

  

Участникът трябва да извърши за своя сметка пълна инсталация и имплементация на 

предлагания от него антивирусен продукт. Инсталацията включва всички крайни работни места 

и сървъри, влизащи в обхвата на техническата спецификация.  

Участникът трябва да предостави подробен план за имплементация и инсталация на 

предложеното решение и продукт.  

 

 

Изготвил: Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационно обслужване“ 

 

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


