
 

 

Образец № 13 

Техническа спецификация 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  

„Комплексно решение за контрол и експлоатация на безжична 

интернет свързаност в Българското национално радио“ 

 

Общи изисквания: 

Да бъдат предвидени всички дейности по инсталация, монтаж, настройка и пускане в 

експлоатация на безжичната мрежа. 

Да се предвиди радио планиране и определяне на точната позиция на всяка от 

безжичните точки за достъп за постигане на максимално покритие. 

Изпълнителят да предостави детайлен проект и техническа документация след 

извършване на дейностите. 

Изпълнителят следва да притежава оторизация от производителя за предоставените 

точки за безжичен WiFi достъп за вътрешен монтаж. 

 

№ по 

ред 
Изисквания 

 Точка за безжичен WiFI достъп за вътрешен монтаж – 30 броя 

1.  Радио част  – да поддържа 802.11 радио диапазоните на 2.4GHz и 5GHz съгласно 

регулациите на ETSI и Република България 

1.1.  Да поддържа следните радио диапазони - 2.412-2.484 GHz, 5.150-5.250 GHz (UNII-1), 

5.250-5.350 GHZ (UNII-2), 5.470-5.600, 5.660-5.725 GHz (UNII-2e), 5.725 -5.825 GHz (UNII-3) 

1.2.  Да има минимум два радиопредавателя работещи едновременно – за радио 

диапазоните на 2.4GHz и 5GHz 

1.3.  Да има вградена антенна система с усилване от поне 5 dBi за 2.4 GHz и 5.5 dBi за 

5 GHz 

1.4.  Да поддържа минимум следните стандарти 802.11a/b/g/n/ac с поддържка на 

3x3:3 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 

1.5.  Да поддържа минимум Data rate – 1300 Mbps за 5 GHz и поне 450 Mbps за 2.4 GHz 

1.6.  Да поддържа 20 и 40 MHz широчина на канала (802.11n), 20, 40, и 80 MHz широчина 

на канала (802.11ac) 

1.7.  Да поддържа beamforming и MRC (maximal ration combining) 

1.8.  Да има обособено радио за непрекъснато сканиране параметрите на всички 

радио канали и активна защита от Wi-Fi устройства, чрез които се провеждат опити 

за атаки на системните радио мрежи 

1.9.  Да има обособено радио за непрекъснато сканиране чрез Bluetooth Low Energy 

(BLE) 

1.10.  Да има автоматично, базирано на облачна услуга управление на предавателната 

мощност и разпределяне на радио каналите между AP-та в една и съща зона, за 

постигане на най-доброто радио покритие. 

2.  Сигурност  и идентификация на потребителите: 

2.1.  Да поддържа WEP, WPA, WPA2 със споделен ключ 

2.2.  Да поддържа WPA2-Enterprise със 802.1X 

2.3.  Да поддържа идентификация на база MAC адрес през външен RADIUS сървър 

2.4.  Да може да ограничава броя на едновременно свързаните устройства 

използващи един и същ акаунт 

2.5.  Да има гъвкав мениджмънт на guest устройства и изолация 

2.6.  Да поддръжка на EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MSCHAPv2, EAP-SIM 

3.  IPS/IDS система на ниво 802.11 протокол. 

3.1.  Предлаганите AP трябва да имат вградена система за автоматично откриване и 



 

 

предотвратяване на атаки на ниво 802.11 Wi-Fi протокол. 

3.2.  Трябва да могат да се разпознават следните атаки: 

Rogue AP; 

Чужди радиомрежи, които интерферират със собствените радиомрежи над 

определено ниво на сигнала; 

Засичане на собствени клиенти инцидентно свързани към външни радиомрежи 

(SSID). 

3.3.  Предлаганите AP трябва да следят непрекъснато всички налични радио канали от 

2.4GHz и 5GHz спектъра чрез обособен радио предавател. 

3.4.  След откриване на някоя от описаните по-горе атаки, системата трябва да може 

да предприема следните действия: 

3.5.  Изпращане на е-мейл до администраторите на радиомрежата при откриване на 

атака и определени критерии. 

3.6.  Автоматично и ръчно елиминиране/ограничаване на атаки с използване на 

собствените AP, Автоматичното елиминиране на атаки трябва да позволява 

задействане на база предварително създадени политики. 

4.  Управление на трафика 

4.1.  Да поддържа асоцииране на трафика от радио мрежа (SSID) към 802.1Q VLAN. 

4.2.  Да поддържа асоцииране на трафика на потребител  към 802.1Q VLAN  на база 

RADIUS атрибут(RADIUS Override) 

4.3.  Да поддържа шифроване – TKIP и AES 

4.4.  Да има вграден Layer 7 firewall – създаване на политики за контрол на трафика на 

ниво приложения 

4.5.  Да поддържа ограничаване на скоростта на радиомрежа (SSID traffic shaping) 

4.6.  Да поддържа ограничаване на скоростта на всеки потребител в радио мрежа 

(per client traffic shaping) 

4.7.  Да поддържа ограничаване на скоростта на приложение/приложения за всеки 

потребител в една радио мрежа (application traffic shaping) 

5.  Управление, наблюдение и конфигуриране 

5.1.  Всички безжични точки за достъп да бъдат управлявани от централизиран облачен 

контролер, разполагащ с  

WEB базиран интерфейс 

5.2.  Да може да се наблюдава 24 часа, през WEB базираното наблюдение в реално 

време 

5.3.  Да поддържа SNMPv 2,3 мониторинг от външна система 

5.4.  Да има възможност за бъдеща интеграция с решение за управление на крайни 

мобилни у-ва (EMM/MDM), управлявано от същия централизиран обединен 

интерфейс 

5.5.  Да има възможност за бъдеща интеграция на мрежови комутатори, защитни 

стени, IP телефони и Камери за сигурност, управлявани от същият централизиран 

обединен интерфейс с цел улеснено и оптимизирано администриране и 

контрол 

5.6.  Безжичните точки за достъп да бъдат доставени с всички необходими лицензи за 

управление, наблюдение и конфигуриране от централизираният облачен 

контролер за период от минимум 3 г. 

 

  



 

 

6.  Допълнителни параметри към устройството 

6.1.  Да поддържа следните QoS – 802.1p, DSCP и 802.11е 

6.2.  Да поддържа Advanced Power Save (U-APSD) 

6.3.  Да поддържа бърз Layer 2 роуминг с кеширане на PMK и OKC. 

6.4.  Да има вградени поне един Ethernet интерфейси – 100/1000BASE-T  

6.5.  Захранването на устройството да се осъществява чрез AC адаптер или чрез 

802.3at PoE 

6.6.  Всички устройства да бъдат окомплектовани с по 1 брой PoE injector за 

захранване през линията (мрежовия кабел) произведени от същия производител, 

като това да бъде видимо на официалният му web сайт. 

6.7.  Монтаж на устройството – предложеното оборудване трябва да е оборудвано с 

необходимите аксесоари за монтаж на стена и окачен таван. Монтажната 

система трябва да позволява използването на система за заключване тип 

Kensington или подобна. 

6.8.  Да няма механично въртящи части в оборудването 

6.9.  Да бъде осигурена гаранционна поддръжка на оборудването в случай на дефект 

за период от 3 години 

Достъп до нови софтуерни версии и достъп до технически център на 

производителя за поддръжка на софтуера 

 

Изготвил: инж. Свилен Узунов 

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


