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РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:   

 „КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА 

МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ПЛАТФОРМИ НА БНР“ 
 

1. Цел и описание на предмета на поръчката 

Настоящата поръчка има за цел осигуряването и поддържането за срока на договора 

на гарантирани защитени облачни услуги и видео стрийминг услуги за нуждите на БНР, като 

се цели да бъдат осигурени: 

 Висока надеждност, защитеност и отказоустойчивост на работата на посочените 

услуги за нуждите на БНР; 

 Възможности за поддържането на разпределена инфраструктура в мрежата на БНР, 

която да се използва за разширяване на присъствието на БНР в интернет 

пространството и осигуряване на условия за предоставяне на модерни и 

съвременни услуги на потребителите на БНР в страната и чужбина.   

 

2. Обща информация 

 

Настоящето техническо задание съдържа: 

• Детайлни изисквания към функционалните и техническите параметри на нужните 

на БНР услуги; 

•  Специфични изисквания към начина на предоставянето на услугите; 

•  Специфични изисквания за гарантираните параметри на обслужване; 

•  Изисквания към участниците. 
 

3. Технически изисквания към услугите, предмет на настоящата обществена 

поръчка 

 

Посочените в настоящата точка услуги следва да бъдат осигурени от Участника в Дейта 

център, върху негова собствена платформа за облачни услуги (от водещи производители 

на хардуера и софтуера за виртуализация), върху негова собствена платформа за видео 

стрийминг, посредством негова собствена платформа за защита от DDоS атаки от 

международното Интернет пространство, които да бъдат под пълен негов технически и 

административен контрол.  

 

3.1. Облачни услуги 

 

Участникът следва да осигури, предостави и поддържа за нуждите на БНР посочения по-

долу облачен ресурс като Възложителят по своя заявка ще следва да може да го 

разпределя на отделни виртуални сървъри както намери за необходимо. Участникът 

следва да разполага със своя собствена платформа за облачни услуги, която да поддържа 

Hi Availability функционалност, динамично разпределяне на ресурсите вътрешно в самата 
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платформата (DRS) и динамично разпределение на дисковото пространство между 

множество дискови масиви (SDRS).     

Параметрите на необходимия на БНР облачен ресурс са следните:  
 

- Общ брой процесори : 68 ядра х 2.4 GHz  

- Оперативна памет: 256 GB  

- Дискoво пространство: 4500 GB стандартно дисково пространство със скорост, 

аналогична на твърд диск от типа „SAS 15k RPM“ и 768 GB бързо дисково пространство 

със скорост, аналогична на SSD диск  

- Брой реални статични IP адреси: 8 бр.; 

- Гарантиран брой входно-изходни операции на дисковото пространство: 2000 

IOPS;  

- Конфигурация на дисковия масив: RAID 10;  

- Трафик към/от облачния ресурс: неограничен; 

- Осигурен пълен root достъп на БНР до облачния ресурс и конфигурираните върху 

него виртуални сървъри; 

- Операционна система: Linux CentOS, инсталирана от Участника на всеки 

виртуален сървър от облачния ресурс, който ще бъде конфигуриран по заявка на БНР; 

- Мрежов адаптер със скорост 10 Gbps за връзка към мрежата на Участника; 

- Поддръжка: 24x7x365 със срок на реакция до 4 ч. след заявка от страна на БНР. 

- Поддръжка на  резервно копие – бекъп: да, ежедневен бекъп, с възможност за 

възстановяване на данните за период до 14 (четиринадесет) дни назад във времето; 

- Системна администрация на виртуалните сървъри на БНР, включваща: 

* Следене за нормалната работоспособност на виртуалните сървъри; 

* Проактивно наблюдение на изразходваните ресурси; 

* Инсталиране и поддръжка на приложения и услуги по заявка от БНР; 

* Инсталиране и поддръжка на базите данни и тяхното интегриране с 

услугите върху виртуалните машини; 

* Следене за цялостната работоспособност на изградена инфраструктура; 

* Конфигуриране и управление на средствата, осигуряващи сигурност на 

виртуалните сървъри (firewall); 

* Управление на достъпа до виртуалните сървъри; 

* Ежедневна автоматична проверка за нови софтуерни пакети; 

* Обновяване на операционните системи при излизане на нови софтуерни 

версии/пакети, когато е необходимо, по заявка и след съгласуване с БНР. 

 

3.2. Видео стрийминг  

 

- Участникът на услугата следва да осигури: Аудио и видео излъчване в Интернет на 

Програма БИНАР,  на Националните и на Регионалните станции на БНР. 

- Участникът следва да осигури възможност за активиране на излъчването без 

допълнителна техническа или административна намеса от страна на Възложителя. 

Възложителят ще подава видео/аудио сигнала към стрийминг платформата на Участника 

в подходящ формат. 
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- Участникът да осигури като част от услугата необходимите Интернет капацитети и 

производителност на своите сървъри за излъчване, така че да се гарантира възможност за 

едновременно гледане от: 

* Постоянна аудитория от България – до 20000 зрители;  

* Постоянна аудитория от чужбина – до 5000 зрители;  

* Пикова аудитория до 50 000 едновременни зрители.  

- Участникът следва да осигури средства за защита на съдържанието на БНР, така че то да 

не може да бъде ретранслирано от други Интернет сайтове. 

- Участникът следва да може да поддържа следните стрийминг протоколи: RTMP (Real-

Time Messaging Protocol), Microsoft Smooth Streaming for Silverlight 3 and higher, 

RTSP/RTP, MPEG-TS, MPEG-DASH, HTTP-HLS, HTTPS-HLS. 

- Участникът следва да може да подържа HTTP и HTTPS стрийминг, като включително 

има възможността при поискаване да осигури собствен SSL сертификат. 

- Участникът следва да може да реализира защита на съдържанието чрез използване на 

Access Token и оторизация по IP адрес, публикуващ домейн и продължителност на 

сесията. 

- Участникът следва да може да реализира ограничение на зрителската/слушателската 

аудитория по географски принцип. 

- Участникът следва да може да гарантира качеството на стрийминг услугата от край до 

край, като следи и анализира реалната работоспособност на видео плеърите на крайните 

клиентски устройства. 

- Участникът следва да осигури механизми за интеграция на видео излъчванията в 

сайтовете на БНР – www.bnr.bg, www.binar.bg. 

- Участникът следва да гарантира, че няма да дистрибутира и ретранслира сигнала на БНР 

от други свои сайтове и за свои цели. 

- Участникът следва да осигури на Възложителя достъп до статистика в реално време за 

отчитане на аудиторията и използването на услугата – брой едновременни зрители и 

географско разпределение на аудиторията. 

- On-line отчитане на генерирания трафик. 

- Участникът следва да декларира, че по никакъв начин няма да излъчва продукцията на 

БНР в Интернет или да я предава към трети страни, освен за нуждите на настоящата 

поръчка за излъчване в сайта на БНР. 

- Да бъде осигурена възможност за посрещане на по-висока от заложената аудитория при 

излъчване на събития с пиков интерес, след получаване на информация за това от страна 

на БНР. 

- Да бъде осигурена възможност видео излъчванията да бъдат интегирани в мобилни 

версии на интернет сайтовете на БНР (www.bnr.bg, www.binar.bg), т.е. видео излъчванията 

да бъдат гледаеми и от мобилни устройства – Android, iPhone, iPad и др. 

- Участникът да гарантира непрекъсваемост на излъчването не по-малко от 99% 

средномесечно; 

- Да бъде осигурена денонощна 24x7x365 поддръжка на услугата. 

http://www.bnr.bg/
http://www.binar.bg/
http://www.bnr.bg/
http://www.binar.bg/
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Участникът следва да предложи техническа конфигурация и ценово предложение за 

ползване на услугата според обема пикова аудитория. Да бъде предложен механизъм за 

отчитане на пиковата аудитория. 

За всяка от конфигурациите следва да се предложи: 

- Формат на аудио/видео излъчването; 

- Битрейт на аудио/видео излъчването; 

- Лимит за брой едновременни зрители; 

- Други технически параметри по преценка на участника. 

Всяка от техническите конфигурации следва за отговаря на изискванията на Възложителя 

за аудитория, да позволява минимален битрейт на видео сигнала 512 Kbps, минимален 

битрейт на аудио сигнала 64 Kbps, MP4 формат и adaptive bitrate straming. Да бъде 

осигурена възможност за съхраняване и публикуване на VoD материали.  
 

 

3.3. Пренос на данни 

 

3.3.1. Изграждане на оптична линия за пренос  на данни с максимална скорост до 

1 Gbps и протокол Ethernet между Дейта центъра на Участника и основния 

възел на БНР с адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков” No4. 

3.3.2. Предоставяне на гарантирана и несподелена Layer 2 свързаност през 

оптичната линия за пренос на данни  с капацитет 600 Мбпс между сградата на 

БНР и Дейта центъра на Участника, в който ще следва да бъдат осигурени 

облачните услуги и видео стрийминг услугата, посочени по-горе. 

3.3.3. Участникът да осигури възможност за мониторинг на Layer 2 свързаността 

в т.ч. средни дневни, седмични, месечни статистики.  

3.3.4. Изискванията към качеството на услугата за свързаност и условията за 

поддръжка 

За срока на действие на договора Участникът ще трябва да осигури следните 

качествени параметри на елементите на услугата: 

3.3.4.1. Минимално ниво на достъпност на услугата – 99,9% на месечна база 

За срока на действие на договора Участникът трябва да осигури целогодишна 24-

часова (365/7/24) поддръжка на услугата от квалифицирани специалисти чрез свое 

HELPDESK звено при спазване на следните изисквания: 

3.3.4.2. 24-часово наблюдение и поддръжка на връзката между абонатния пост на 

БНР (София, бул. „Драган Цанков” No4) и Дейта центъра на Участника; 

3.3.4.3. Уведомяване от Участника в рамките на до 30 минути за възникнали 

проблеми, бърза реакция и своевременно започване на работа по отстраняването им; 

3.3.4.4. Максимално време за възстановяване след подаден сигнал от страна на БНР 

– не повече от 2 часа. 

3.3.4.5.  Планираните прекъсвания насвързаността да не бъдат повече от 12 часа, 

четири пъти в годината, като за всяко едно от тях БНР следва да бъде уведомявано 

минимум 24 (двадесет и четири) часа по-рано. Следва да се представи декларация, че при 

поискване от БНР ще бъде възможно да се отложи планирано прекъсване с до 24 часа. 
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3.4. Защита от DDoS атаки от международното Интернет пространство 

Изисквания към услугата за защита от DDoS атаки (Distributed Denial of Service) са 

посочени по-долу в настоящата точка. 

3.4.1. Защитата от DDoS атаки (Distributed Denial of Service) от международното 

Интернет пространство следва да бъде с максимален капацитет на пречистения общ 

трафик на Възложителя от 600 Mbps. 

3.4.2. Параметри на услугата за защита от DDoS атаки: услугата за защита от DDoS 

(Distributed Denial of Service) атаки следва да бъде осигурена на Възложителя за защита на 

входящия трафик, идващ от международното Интернет пространство, към предоставения 

на БНР облачен ресурс; 

3.4.3. Услугата следва да осигурява минимум: 

 3.4.3.1.Защита от атаки на протоколно ниво; 

 3.4.3.2.Защита от атаки на транспортно ниво; 

 3.4.3.3.Защита от DNS атаки; 

 3.4.3.4.Защита от HTTP/web атаки; 

 3.4.3.5.Защита за IP v.4 и IP v.6. 

3.4.4. Да се представи подробен списък на типовете DDoS атаки, за които ще се 

осигурява защита;   

3.4.5. Да се представи описание на механизмите за защита от атаки, които не са 

включени в списъка, посочен в т.3.4.4 по-горе; 

 3.4.6. Услугата следва да сработва автоматично; 

 3.4.7. Услугата да позволява пречистване на международен IP капацитет с 

минимална скорост на пречистения трафик към Възложителя от 600 Мbps; 

 3.4.8. Услугата да позволява пречистване на атаки с капацитет от до минимум 20 

Gbps и 10 mpps (10 000 000 pps); 

 3.4.9. Услугата да осигурява незабавна нотификация на Възложителя по електронна 

поща в случай на детекция на подозрителен трафик и/или DDoS атака към неговите 

защитавани ресурси; 

 3.4.10. Услугата да осигурява възможност за изпращане на подробен ежедневен 

отчет за ползването на услугата, когато тя бъде активирана, включващ информация за 

отчетените атаки, техния тип и брой, атакувани хостове и продължителност на атаките; 

 3.4.11. Услугата да дава възможност и към нея да има осигурен WEB интерфейс за 

наблюдение и отчет, чрез който Възложителят да може да наблюдава в реално време 

информация за текущи DDoS атаки и подозрителен трафик. WEB интерфейсът следва да 

осигурява и възможност за генериране на справки за DDoS атаки през произволни 

изминали периоди; 

 3.4.12. В предложението си Участникът следва да предостави на Възложителя 

демонстрационен/тестов акаунт до уеб интерфейса на неговата платформа за защита от 

DDoS атаки, осигуряващ всички изисквания от Възложителя, посочени в т.3.4.10 и 3.4.11 

по-горе и даващ правото на последния да направи проверка в реално време на покриването 

на тези изисквания на БНР; 

 3.4.13. Услугата следва да сработва за гарантиран срок, не по-голям от 3 минути, 

считано от момента на появата на DDoS атаки; 



 
 

6 

 

 3.4.14. Таксуването на услугата не трябва да бъде функция от броя и капацитета на 

възникналите DDoS атаки през периода на договора; 

 3.4.15. Платформата за пречистване на DDoS атаки следва да бъде собствена на 

Участника, да бъде изцяло под негов контрол и да се намира на територията на Р България, 

разположена в негов дейта център. 

  3.4.16. Услугата да се предостави без необходимост от ползването на допълнителни 

технически средства от страна на Възложителя. При осигуряването и поддържането на 

услугата следва да се има предвид, че не трябва да се налага на БНР да си осигурява само 

и/или да му се предоставят от страна на Участника никакви технически средства, които да 

се инсталират в негова точка с цел ползване на тази услуга. 

 3.4.17. Поддръжка на услугата: За срока на действие на договора Участникът 

трябва да осигури целогодишна 24-часова (365/7/24) поддръжка на услугата от 

квалифицирани специалисти чрез свое HELPDESK звено. Поддръжка на услугата 

следва да осигурява достъпност на платформата за защита от DDoS атаки – не по-малко 

от 99,5 % средномесечно. 

 

 

Забележка: В случай, че в техническата спецификация са посочени конкретен модел, източник, 

процес, търговска марка, стандарт, патент, тип, произход, процес или производство, да се чете 

„или еквивалент”. 

 

 

Изготвил: (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП 

АНДРЕЙ ПЕТРЕНКО 

Ръководител отдел „Информационни технологии“ 

 


