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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:  

„СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ „ДАЛЕТ“ В 

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО“ 

 

I. СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В БНР ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ „ДАЛЕТ“. 

1. Цел на софтуерната поддръжка: Софтуерната поддръжка е продължителен процес, в който 

участват активно потребителят на софтуера от една страна и неговият разработчик от друга. 

Целта й е да се постигне нормална експлоатация на технологичните системи на възложителя без 

наличие на проблеми, породени от програмни грешки в софтуера, когато той се използва по 

начин, описан в ръководствата или съгласно инструкции от Далет или Изпълнителя. 

2. Обект на поддръжката: Софтуерната поддръжка трябва да обхваща всички четиринадесет 

(14) инсталирани независими системи Dalet Radio Suite в БНР, а именно: 

 Програма „Хоризонт“ – сървърно ядро със 100 клиентски работни станции 

 Програма „Радио София“ – сървърно ядро с 40 клиентски работни станции 

 Програма „Христо Ботев“ – сървърно ядро с 40 клиентски работни станции 

 Програма „Радио България“ – сървърно ядро с 20 клиентски работни станции 

 Програма „Бинар“ – сървърно ядро с 8 клиентски работни станции 

 РРС Благоевград – сървърно ядро с 20 клиентски работни станции 

 РРС Бургас – сървърно ядро с 20 клиентски работни станции 

 РРС Варна – сървърно ядро с 20 клиентски работни станции 

 РРС Видин – сървърно ядро с 20 клиентски работни станции 

 РРС Кърджали – сървърно ядро с 10 клиентски работни станции 

 РРС Пловдив – сървърно ядро с 20 клиентски работни станции 

 РРС Стара Загора – сървърно ядро с 20 клиентски работни станции 

 РРС Шумен – сървърно ядро с 20 клиентски работни станции 

 Платформа за тестове и обучение – сървърно ядро с 10 клиентски работни станции 

3. Документация: Изпълнителят трябва да предостави в разпространен файлов формат всяка 

обновена и допълнена версия на потребителските и административни ръководства за текущо 

използваната в БНР версия на софтуера. 

4. Лица за осъществяване на поддръжката: За директна връзка с възложителя, Изпълнителят 

трябва да осигури квалифицирано лице, преминало обучение от създателя на софтуера за 

софтуерния продукт, текущо използван в БНР, с опит в поддръжката минимум 3 години. 

За всяка действаща система „Далет“, обект на поддръжката, възложителят ще осигури 

оперативен администратор на системата, който е преминал успешно обучение на ниво 

„потребител“ и „администратор“. 

5. Докладване на проблеми: При възникване на инцидент или проблем, за който оперативните 

администратори на БНР преценят, че може да бъде породен от програмни грешки в софтуера 
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„Далет“, той трябва да бъде докладван на лицето за осъществяване на поддръжката от страна на 

изпълнителя по установения от автора на софтуера начин и/или процедура. Ако изпълнителят 

потвърди възможна програмна грешка, той трябва да регистрира проблема в системата за 

поддръжка и да предостави на изпълнителя номера на регистрацията. 

6. Софтуерни корекции: Ако се установи, че докладван проблем е резултат от програмна 

грешка, в рамките на софтуерната поддръжка, възложителят трябва да получи чрез изпълнителя 

софтуерна корекция от автора на софтуера „Далет“ за коригирането й или инструкция за 

нейното заобикаляне. Софтуерната корекция трябва е придружена с инструкция за инсталиране. 

7. Комуникация по поддръжката: Изпълнителят трябва да предостави на възложителя адрес на 

електронна поща за писмена комуникация и телефонен/ни номер/а за вербална комуникация 

за осъществяване на поддръжката. Независимо по кой начин е осъществена първоначалната 

комуникация, всички доклади от възложителя за инциденти и проблеми, както и отговорите на 

изпълнителя, трябва да бъдат изпращани по електронна поща. Изключение се прави за събития с 

незначителна важност или комуникация въпрос-отговор, като те няма да се считат за проблеми. 

8. Време на осъществяване на поддръжката: Вербална комуникация по поддръжката ще се 

осъществява в рамките на работно време от 9:00 ч. до 17:00 ч всеки работен ден. Изключение се 

допуска само за критични проблеми, които водят до невъзможност за излъчване от системата и с 

които оперативният администратор не е успял да се справи. За наличие на продължаващи 

критични проблеми, БНР може да информира изпълнителя по всяко време на посочените 

телефонни номера за осъществяване на поддръжката. 

9. Интервенции: При възникване на необходимост от интервенция на Изпълнителя в системите на 

Възложителя с цел отстраняване на проблем, Възложителят ще осигури физически достъп на 

място или отдалечен достъп през виртуална частна мрежа, според предпочитанията на лицето по 

поддръжката. 

10. Обучение: Възложителят ще организира курсове (до 5 учебни дни за календарна година) за 

повишаване на квалификацията на оперативните администратори, за споделяне на добри 

практики и запознаване с нови елементи или технологични решения в текущо използваната 

версия на софтуера. Изпълнителят трябва да осигури квалифицирано лице, което да провежда 

обучението. Изпълнителят ще бъде информиран за датите, мястото и програмата на провеждане 

най-малко тридесет (30) работни дни предварително. 

11. Споразумение за абонаментна поддръжка от Далет: Изпълнителят, в качеството си на 

упълномощен партньор на „Далет“ се задължава да предостави на Възложителя Споразумение 

за абонаментна поддръжка на софтуерните продукти на Далет (Support Subscription Agreement), 

покриващо целия срок на изпълнение на обществената поръчка, в което детайлно са посочени 

системите за поддръжка, лицензираните софтуерни компоненти, правата и задълженията на 

страните и условията на осъществяване на поддръжката. 

II. УСЛУГИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ КОРЕКЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ НА СИСТЕМИТЕ DALET RADIO 

SUITE В БНР. 

, Изпълнителят трябва да осигури изпълнение на услуги по инсталиране на софтуерните 

корекции, обновления и новите версии на платформата в обем, достатъчен за ежегодното 

обновяване на всички системи „Далет“ на Възложителя. 
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III. РАЗВИТИЕ, РАЗШИРЕНИЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ DALET RADIO SUITE. 

Под „развитие на системите“ се има предвид добавянето на нови или замяна на стари с нови 

функционалности. 

Под „разширение на системите“ се има предвид добавянето на допълнителни работни места 

и/или приложни сървъри. 

Под „надстрояване на системите“ се има предвид преминаването към новата софтуерна 

платформа Dalet Galaxy Radio 

1. Трансформация и релокация на софтуерни лицензи. 

Организирането на технологичните схеми в БНР е относително динамичен процес и се променя 

съобразно нуждите на радиопрограмите.  

От друга страна, в лицензното споразумение за софтуерните продукти на „Далет“ се посочва 

адресът на използване на системите и вид и точен брой на всеки лицензиран компонент на 

системата. 

Във връзка с горното и за оптимизиране на закупуването и използването на количеството и вида на 

софтуерните лицензи, Изпълнителят да предложи възможност Възложителят да заменя 

(„трансформация на лиценз“) вид и брой от един софтуерен лиценз за вид и брой от друг, както 

и възможността да ги премества („релокация на лиценз“)от една своя система в друга, без 

необходимост от допълнително заплащане и не по-често от веднъж за една календарна година. 

2. Надстрояване на платформата за тест и обучение 

Изпълнителят трябва да осигури надстрояване на платформата за тест и обучение, която текущо 

използва софтуер Dalet Radio Suite, към новата софтуерна платформа Dalet Galaxy Radio с 

идентична функционалност: 

2.1. Лиценз за Сървърно ядро на Далет със следните функционалности: 

 възможност за работа на до 10 клиентски работни станции; 

 получаване на новини от БТА; 

 управление на една радиостанция; 

 импортиране и експортиране на звукови файлове с/без придружаващи метаданни; 

 конвертиране на звукови файлове в различни формати. 

2.2. Лицензи за продукционни клиентски работни станции за обработка на текст и звук – 10 броя; 

2.3. Услуги по надстрояването и обучение за администратори и потребители; 

2.4. Софтуерна поддръжка на системата. 

IV. ВЪЗМОЖНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ, РАЗШИРЕНИЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ DALET RADIO 

SUITE, В РАМКИТЕ НА ТРИГОДИШНИЯ ДОГОВОР: 

В зависимост от резултатите от надстройката на платформата за тест и обучение, Възложителят 

има право да надстрои и други свои системи към Dalet Galaxy Radio в рамките на тригодишния 

договор до края на 2021 г. За тази цел Изпълнителят трябва да предложи комбинации от 

софтуерни лицензи и необходимите услуги за надстрояване за няколко типа системи в БНР. 
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1. Типова система за регионална радиостанция. 

1.1. Лиценз за Сървърно ядро на „Далет“ със следните функционалности: 

 до 20 едновременни клиентски връзки; 

 получаване на новини от БТА; 

 контролен запис на ефира; 

 управление на една радиостанция; 

 приложения за излъчване в ефир – за 2 работни станции; 

 резервно излъчване в ефир – за 1 работна станция; 

 импортиране и експортиране на звукови файлове с/без придружаващи метаданни; 

 конвертиране на звукови файлове в различни формати; 

 мигриране на локацията на медийните файлове. 

1.2. Лицензи за продукционни клиентски работни станции за обработка на текст и звук – 20 броя; 

1.3. Услуги по надстрояването и обучение за администратори и потребители; 

1.4. Софтуерна поддръжка на системата. 

2. Типова система среден размер: 

2.1. Лиценз за Сървърно ядро на „Далет“ със следните функционалности: 

 до 40 едновременни клиентски връзки; 

 получаване на новини от БТА; 

 контролен запис на ефира; 

 управление на една радиостанция; 

 приложения за излъчване в ефир – за 2 работни станции; 

 резервно излъчване в ефир – за 1 работна станция; 

 импортиране и експортиране на звукови файлове с/без придружаващи метаданни; 

 импортиране на рекламен трафик от друга система; 

 конвертиране на звукови файлове в различни формати; 

 мигриране на локацията на медийните файлове. 

2.2. Лицензи за продукционни клиентски работни станции за обработка на текст и звук – 40 броя; 

2.3. Услуги по надстрояването и обучение за администратори и потребители; 

2.4. Софтуерна поддръжка на системата. 

3. Типова система голям размер 

3.1. Лиценз за Сървърно ядро на „Далет“ със следните функционалности: 

 до 100 едновременни клиентски връзки; 

 получаване на новини от БТА, Ройтерс, Франс Прес; 

 непрекъснат запис на 4 аудио източника; 

 управление на три радиостанции; 

 приложения за излъчване в ефир – за 3 работни станции; 

 резервно излъчване в ефир – за 3 работни станции; 

 импортиране и експортиране на звукови файлове с/без придружаващи метаданни; 
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 импортиране на рекламен трафик от друга система; 

 конвертиране на звукови файлове в различни формати; 

 мигриране на локацията на медийните файлове. 

3.2. Лицензи за продукционни клиентски работни станции за обработка на текст и звук – 100 броя; 

3.3. Услуги по надстрояването и обучение за администратори и потребители; 

3.4. Софтуерна поддръжка на системата. 

V. ВЪЗМОЖНИ НЕПЛАНИРАНИ УСЛУГИ 

1. Пускане в експлоатация на аварирал/нов компонент на технологична система „Далет“. 

Дългогодишната експлоатация на технологичните системи на възложителя е доказала, че дори и 

при добра превантивна дейност възникват неочаквани проблеми, които не са предизвикани от 

програмни грешки в софтуера на „Далет“ и съответно не са обект на предварително 

договорените услуги с Изпълнителя. Такива проблеми могат да бъдат неизправности в хардуера, в 

операционните системи или резултат от действие на зловреден софтуер, вируси или неправилна 

работа на друг софтуер. Те могат да доведат до излизане от експлоатация на отделни 

компоненти на системите или дори на цяла система, поради нарушаването на хардуерната 

и/или софтуерната среда, която е необходима за нормално функциониране на „Далет“. 

В такива извънредни ситуации възложителят преценява спешността на отстраняването на 

проблема и вкарването на авариралия или на заменящия го нов компонент в експлоатация и ако 

прецени, че се нуждае от допълнителни услуги от страна на изпълнителя, той ще го извести 

съгласно описаното в комуникация по поддръжката за координиране на времето, мястото и 

необходимите действия. 

Изпълнителят трябва да прецени необходимия обем дейности от своя страна и да уведоми 

възложителя за това, както и за начина на изпълнението им – на място или чрез отдалечен достъп. 

След потвърждение от страна на Възложителя, че в уговореното време неговите отговорни лица 

ще са възстановили минималните изисквани от „Далет“ условия за работа на компонента и/или 

системата, изпълнителят трябва да осигури уговорените услуги по инсталиране, конфигуриране и 

пускане в експлоатация на авариралия/нов компонент. 

Изпълнителят трябва да предложи цени на възможните услуги по тази точка, съгласно образеца на 

ценово предложение – част от документацията за процедурата, които не могат да бъдат 

надвишавани за целия срок на действие на договора. 

2. Други услуги, свързани с експлоатацията на технологичните системи Далет. 

2.1. Създаване на помощни средства. 

Въпреки комплексността на технологичните системи „Далет“, е възможно необходими на 

възложителя функционалности да липсват или съществуващи функционалности да не са 

съвместими с работния процес на Възложителя. Когато е необходимо Възложителят може да 

поиска от Изпълнителя да създаде помощни средства за добавяне на липсващи в системите 

функционалности или за съвместяване на съществуващи такива с други системи и процеси в 

БНР. 
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Във всички случаи тези помощни средства трябва да работят в контекста на технологичните 

системи „Далет“ без да нарушават условията на Споразумението за Софтуерно Лицензиране 

между възложителя и „Далет“. 

Изпълнителят трябва да предложи цени на възможните услуги по тази точка, които не могат да 

бъдат надвишавани за целия срок на действие на договора. 

Заявяването на допълнителни услуги съгласно тази точка е право на възложителя, който не се 

ангажира със заявяване на каквито и да било обеми от описаните услуги за периода на действие 

на договора. 

2.2. Създаване и/или анализ на работен процес. 

В технологичните системи „Далет“ съществуват различни начини за постигане на даден резултат. 

Потребителите не винаги използват най-оптималния начин. Понякога не се обръща внимание на 

нюанси, които оказват пряко или косвено влияние на други технологични процеси. 

Дългосрочен стремеж на Възложителя е да оптимизира цялостния работен процес на използване 

на технологичните системи, като се постави акцент върху опростяването и съкращаването на 

потребителските операции и повишаването на надеждността. 

В този контекст е възможно Възложителят да поиска от Изпълнителя да анализира работните 

практики и процеси в технологичните системи и да предложи мерки за оптимизацията им. 

 

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

Изготвил: Свилен Узунов – директор на дирекция „Техника“ 


