
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА  

„ДОСТАВКА НА ВИДЕООБОРУДВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА БНР СОФИЯ“ 
 

С цел надграждане на технологичната база в студийните комплекси на БНР е 

необходимо, да бъде закупено иновативно видеооборудване отговарящо на следните 

спецификации: 

 

 Телевизор 22" – 7 бр. 

 Дисплей: LED 

 Размер на екрана: 22"(56 см.) 

 Резолюция на екрана: не по-ниска от 1366x768  

 Наличие на тунери: DVB-72, DVB-C 

 Наличие на USB вход: минимум 1 брой 

 Наличие на SCART 

 Наличие на изход за слушалки 

 

 Телевизор 32" – 5 бр. 

 Дисплей: LED 

 Размер на екрана: 32" (81 см.) 

 Резолюция на дисплея: не по-ниска от 1366x768  

 Съотношение на екрана: поне 16:9 

 Аудио система: Стерео 

 Динамичен контраст: минимум 1000:1 

 Яркост: минимум 200 cd/ m² 

 Време за реакция:не по-малко от 6.5 

 Входове за антена, PC, USB, SCART, HDMI: поне по 1 брой 

 Наличие на изход за слушалки 

 AV вход : минимум 1 брой 

 

 Телевизор 40 " – 6 бр. 

 Дисплей-LED 

 Размер на екрана: 40"(56 см.) 

 Резолюция на дисплея: минимум 1920х1080 

 Съотношение на екрана: минимум 16:9 

 Време за реакция: не по-малко от 8.5 ms 

 Яркост: 250 cd/m2 

 Вход заUSB:минимум 1брой 

 Вход за HDMI: поне 3 броя 

 Наличие на SCART 

 Наличие на изход за слушалки 

 Консумирана мощност: не повече от 70W 

 

 Телевизор 55" – 1 бр. 

 Дисплей: LED 

 Размер на екрана: 55"(139см) 

 Резолюция на дисплея: минимум 1920х1080 

 Яркост: минимум  300 cd/m2 

 Съотношение на екрана: минимум16:9 

 Вход: USB, PC, Ethernet LAN, WLAN :минимум 1брой 

 Вход за HDMI: поне 3 броя 

 Наличие на изход за слушалки 

 Време за реакция: минимум 6.5 ms 

 



 

 

 Видеокамера 1 бр. с технически параметри: 

 Формат на запис: AVCHD Progressive;  MP4  

 Сензор: 1/2.5"  MOS  

 Общо пиксели: 8,57 мегапиксела 

 Обектив: 24 кратно оптично увеличение 

 Фокусно разстояние: 4,12 – 98,9 мм 

 Стабилизатор на картината 

 Монитор: 7,5 см  Широкоъгълен LCD монитор 

 Резолюция: 4К, Full HD  

 Интерфейс: HDMI, изход за слушалки, USB 

 Безжична връзка: WiFi IEEE 802.11b/g/n 

 

 Комплект  аксесоари  1 бр. към камера: 

 Специален сак за пренос с цип. 

 Сака да бъде снабден с презрамка  за носене на рамо. 

 Да бъде пригоден за модела на камерата. 

 Да включва VW-VB T380 литиево-йонна батерия 

 

 Осветление за камера 1 бр.:  

 5000К цветова температура на подсветката 

 Степенуване на параметъра „яркост“. 

 Да използва АА тип батерии. 

 

 Микрофон за камера – 1 бр.: 

 Стерео микрофон тип „пушка“. 

 Да отговаря на камерата като марка и модел. 

 Да има включен към него специален ветробран. 

 

 Памет карта за запис с капацитет 128 GB - 1 бр. към камера: 

 Да бъде пригодена за 4К камери и да бъде тип Class 10/U3 – 30MB/s (240 Mbps) 

постоянна минимална скорост на запис 

 Да поддържа скорост на четене/запис: 95 MB/s/ 90MB/s Under UHS-I 

 Да има SMART GUARD защита на записа на данните против внезапно спиране на 

захранването.  

 

 ВИДЕОМОНИТОР 34’’ – 1 бр. 

Видеомониторът следва да отговаря на редица специфични изисквания: течнокристален, извит 

и свръх широк екран, с кратко време за реакция. Видеомониторът трябва да запазва 

реалистично възпроизвеждане на цветовете при гледане от големи зрителни ъгли, тъй като ще 

се ползва от повече от един потребител едновременно в студиото.  

1. Техническа спецификация за видеомонитор: 

Диагонал на екрана 34" 

Съотношение на екрана 21:9 

Форма на екрана  извит 

Резолюция на екрана не по-малка от 3440 x 1440 

Яркост не по-малка от 300 сd/m² 

Честота на опресняване не по-малка от 60 Hz 



 

 

Зрителни ъгли не по-малки от 160/160º 

 

 МУЛТИМЕДИЕН ПАКЕТ СЪС СЛЕДНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ: 

1. Мултимедиен софтуерен пакет от софтуери съдържащ едногодишен лиценз за 2 

потребителя: 

- Софтуер за редактиране на изображения и създаване на графични композиции 

- Софтуер за създаване и редактиране на векторни графики и илюстрации 

- Софтуер за проектиране и оформление на страници за печат и цифрово 

публикуване 

- Софтуер за рисуване на вектори 

- База от шрифтове и софтуер за създаване на шрифтове 

- Софтуер за дизайн, прототипизиране и споделяне 

- Софтуер за проектиране и разработване на уеб сайтове 

- Услуга за обработване и съхранение на фотография, базирана в облака, с най-

малко 1 ТБ място за съхранение в облака 

- Софтуер за ориентирано към настолен компютър редактиране на снимки 

- Софтуер за създаване и редактиране на видеоклипове 

- Софтуер за редактиране на видеоклипове в движение 

- Софтуер за редактиране и създаване на кинематографични визуални ефекти 

- Софтуер за запис, миксиране и възстановяване на звук 

- Софтуер за анимиране на 2D персонажи в реално време 

- База от HD и 4K видео клипове, както и шаблони за Motion Graphics 

- Софтуер за създаване на графики за социални мрежи 

- Софтуер за създаване на анимирани видеоклипове за социални мрежи 

- Софтуер за създаване на уеб страници за социални мрежи 

 

2. Софтуер за създаване и оформление на графики, с възможност за дизайнерско 

създаване на графики, оформление, илюстрации, редактиране на снимки, създаване 

на уеб изображения, проекти за печат, типография – постоянен лиценз за 1 потребител. 

 

3. Софтуер за сканиране на документи и оптично разпознаване на текст, работещ с 

файлови формати за изображения и PDF файлове. Възможност за автоматизиране на 

процеса, PDF редактиране, коментари, защита и попълване на формуляри. Създаване 

на PDF файлове, преформатиране от един формат в друг и сравняване на две версии 

документ - 3 лиценза с едновременен достъп от 3 до 5 потребителя  - постоянен лиценз. 

 

4. Мултимедиен софтуер за създаване на реалистични 3D обекти с наличност на най-

малко 50 редактируеми форми и възможност за работа с FBX, 3DS, OBJ и Collada (DAE) 

файлове - постоянен лиценз за 1 потребител. 

 

5. Софтуер за редактиране на снимки и графики – с възможност за редактиране и 

композиране на изображения, наличност на 3D инструменти, редактиране на видео и 

възможност за разширен анализ на изображения. Да се кооперира в екип с други 

лицензии за лесно и бързо споделяне– едногодишен лиценз за 1 потребител: 

 

6. Софтуер за видео и звуково смесване и споделяне (стрийминг)  

Минимални изисквания: 

- Да работи в стандарти SD, HD и 4К 

- Да поддържа NDI мрежови стандарт 

- Да управлява PTZ камери 

- Да възпроизвежда видео и звукови файлове  - AVI, MP4, H264, MPEG-2, WMV, MOV, MXF, 

WAV, MP3 

- Да може да комбинира множество от видео и звукови файлове като един вход 

- Да може едновременно да стриймва, записва и възпроизвежда през видео и звукови 

карти съдържанието. 



 

 

- Да може да стриймва към Facebook Live, YouTube, Twitch и Ustream 

- Да поддържа видео карти на AJA, Blackmagic и Bluefish 

- Да поддържа виртуално камери за стрийминг както и софтуери Skype, Zoom, Google 

Hangouts и VLC 

- Да има поне 12 ефекта на видео преходи 

- Да има възможност за цветови корекции - Lift/Gamma/Gain/Hue/Saturation 

- Да може да изобразява Waveform и Vectorscope анализ в монитора за преглед 

Постоянен лиценз за 1 потребител. 

7. Софтуер за възстановяване на аудио файлове - с възможност за премахване на 

шумолене при използване на микрофон тип брошка, премахване на страничен шум  

при силен вятър, както и премахване на различни дефекти, като пукане и изкривяване .– 

постоянен  лиценз за 1 потребител. 

 

 ПРИЕМНА АНТЕНА - 5 бр.: 

- Антена за външна инсталация. 

- Да е с куполна форма против натрупване на сняг и лед, които биха попречили на 

доброто приемане на сигнала. 

- Да има индикатор показващ, кога антената се синхронизира и кога не е 

синхронизирана. 

- Индикатора да не свети, когато антената няма захранване и да е видим отстрани и 

отдолу. 

- Да има имунитет против феномена  GPS Rollover. 

- Да поддържа следните стандарти:  

• EN 60950-1 • EN 301-489 • EN 300-440 

Технически параметри:  

- Пасивно антенно усилване +5dBi 

- Приемане на 12 L1 канала = 1575 MHz 

- Тип на свързващия кабел -1 UTP 2x 0.14 mm² усукани двойки 

- Захранване: 6-15 VDC  с максимална консумация 6VDC/15VDC; 50 mA 

- Дължина на свързващия кабел -20м. 

- Работна температура: -30°C to +70°C 

- Относително средно натрупване на влагов конденз при 40°C - 0 to 95%. 

- Минимум гарантиран живот при пълна употреба 80 000 работни часа. 

- Да има включен в доставката 20 метров свързващ кабел и планка с крепежни 

елементи за външен монтаж.  

 

 

Гаранционният срок за предлаганото видеооборудване трябва да бъде не по-малко от 

24 (двадесет и четири) месеца. 

 

 

Изготвил: Свилен Узунов – директор на дирекция „Техника“  

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

 

 

 


