
 
 

 

РАЗДЕЛ ІІ. Технически спецификации и изисквания към изпълнението на 

обществената поръчка С ПРЕДМЕТ: 

„РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ, 

ПРОГРАМИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗЛЪЧВАНИЯТА НА РЕКЛАМНА ПРОДУКЦИЯ В БНР“ 

 

 

1. СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ: 

 Да работи на съвместими компютри под операционна система Microsoft 

Windows 7, 8 и 10. 

 Да е съвместим с Microsoft Office 2010 Pro (да осигурява експорт на файлове във 

формат на Microsoft Word и Microsoft Excel). 

 За работата в мрежа да използва възможностите на съответната операционна 

система без необходимост от допълнителни разширения. 

 Интерфейсът трябва да е на български език. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: 

 Софтуерът трябва да поддържа списък на контрагентите със съответните данни: 

контактна информация (имена, адресни данни, телефони, имейл, уебсайт), 

данни за сключване на рамкови и поръчкови договори (ЕИК, адрес по 

регистрация, МОЛ, банкови сметки). Да позволява търсене и филтриране на 

контрагентите. 

 Да поддържа възможности за описване и проследяване на контактите с 

представителите на контрагентите (история на контактите). 

 Да позволява въвеждането, изчисляването и проследяването на реклами, както на 

база времетраене, така и на пакети. Да може да се работи с всички програми 

на БНР (Хоризонт, Христо Ботев, Радио София): със съответните рекламни 

блокове, тарифи за реклама (включително едновременно поддържане на 

различни тарифи за реклама). 

 При подготовката на договорите да изчислява автоматично съответните отстъпки 

(обемни, комисионни, специални) и утежнения на база тарифите на БНР за 

реклама. Да предоставя възможност за ръчно въвеждане и изчисляване на 

отстъпки и извън тарифите. 

 Да предоставя възможност за програмиране на излъчванията по договорите в 

съответните пояси/блокове на радиопрограмите, съставяне на дневни схеми на 

излъчванията, експортиране на последните във формат на Microsoft Word и 

отпечатване на хартиен носител. 

 При подготовката на дневните схеми за излъчване на реклами да отчита отделно 

платеното рекламно време и това на безплатните излъчвания (автореклами, 

благотворителни и пр.). 

 Да поддържа двупосочна връзка с използваната в БНР система за производство 

на радиопрограма „Далет“ за експорт и импорт на дневните схеми за излъчване 

и автоматично отчитане на излъчените, съответно неизлъчени реклами. 

 Да има система за управление на потребители с различни права на достъп, 

осигуряваща гъвкаво управление правата за достъпа до данните на различни 

нива – таблици, формуляри, отчети, входно-изходни операции. 

 Да предоставя възможност за справки по сключените договори и реализираните 

обеми – приходи и излъчвания – по контрагенти (рамкови и поръчкови договори), 

рекламни специалисти, рекламни блокове, дни от седмицата. Да поддържа 

експорт на отчети към Microsoft Excel за допълнителен анализ. 



 
 

 

3. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ: 

 Внедряването и ползването на софтуера не трябва да изисква допълнително 

лицензиране и заплащане на каквито и да било лицензионни такси от страна на 

възложителя (например на годишна база, брой работни места или инсталации). 

 Изпълнителят трябва да може да извърши следните дейности: 

  Инсталиране на базата данни и клиентската част на системата, 

конфигуриране, клиентски настройки на съответните работни места; 

 Текущо администриране на системата, въвеждане на нови потребители, 

управление правата на достъп до различните функции на системата; 

 Ежедневно архивиране на работните файлове на софтуерната система и 

възстановяване работоспособността ѝ в случай на срив; 

 Настройка на връзката на системата със система за производство на 

радиопрограма „Далет“; 

 Да е в състояние да реагира на възникнал проблем в работата на софтуерната 

система в рамките на 1 работен ден. 

 

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 Срокът за разработка и внедряване на софтуера не може да надхвърля 4 

(четири) месеца. 

 Срокът за поддръжка на софтуера е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от 

датата на внедряване на софтуера, удостоверена с двустранен протокол. 

 

5. ДРУГИ ОПЦИИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ ОТ НЕОБХОДИМОСТ: 

 Ако настъпи необходимост възложителят може да поиска от изпълнителя да 

изпълни дейностите по разработка и внедряване на софтуера в регионалните 

радиостанции на БНР. Възложителя не поема задължение да възлага на 

изпълнителя тези дейности. 

 

 

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

 

Изготвил: Свилен Узунов – директор на дирекция „Техника“ 


