
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, „б“ ППЗОП 

 

Наименование на участника:  

ЕДА ООД, ЕИК 817077105 

 

 

Наименование на поръчката: Поддръжка на софтуерни системи 

По обособена позиция № V: Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената 

обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно 

съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за 

участие, в т.ч. техническата спецификация. 

 

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническата спецификация, 

при фиксираните в нея параметри: 

1. Предложение относно изпълнение на услугите по поддръжка на софтуерна система 

Колибри Колибри ERP: 

1.1 Консултантска поддръжка за програмна софтуерна система Колибри ЕRP, включваща:  

- предоставяне на неограничен брой консултации по зададени въпроси/казуси в рамките на 

всеки официален работен ден, със срок на осъществяването й: до края на следващия работен 

ден; 

- оказване на методическа помощ по телефон в рамките всеки официален работен ден; 

- оказване на помощ при администриране на програмна софтуерна система Колибри ЕRP в 

рамките на всеки официален работен ден; 

- поддръжка на системата през Интернет и/или телефон в рамките на всеки официален 

работен ден.  

За целите на поръчката и изпълнението на договора началото на всеки официален работен 

ден е 8:00 часа и краят му е 18:00 часа. 

 

1.2 Технологична поддръжка на програмна софтуерна система Колибри ЕRP, включваща: 

- поддържане на съществуващите 23 (двадесет и три) бази данни, от които 9 бази са активни 

и в тях се осъществяват ежедневни счетоводни операции, а останалите 14 бази са с 

историческа /данъчно-отчетна/ стойност; 

- поддържане на създадените потребители с правата, определени от ръководството; 

създаване на нови потребители без ограничение в броя им; промяна в правата и деактивиране 

на съществуващи потребители по заявка на Възложителя; 

- криптиране на данните при преноса им през Интернет (SSL); 

- предоставяне при заявка на Електронен сертификат за връзка и работа със програмна 

софтуерна система Колибри ЕRP. 

 

1.3 Осъвременяване на програмна софтуерна система Колибри ЕRP, включващо: 

- текуща актуализация на Системата при всяко изменение на нормативната уредба, засягащо 

функционалността й; 



– инсталиране на новоразработена функционалност в Системата. 

  



 
 

 

 

 

 

 

2. Декларираме, че консултантската поддръжка на софтуерна система Колибри ERP, ще 

осигуряваме на следното място на изпълнение: 

 

№ по 

ред 
Населено място Административен адрес 

1 Благоевград пл. "Македония" №2 

2 Бургас ул. “Калофер“ №10 

3 Варна бул. "Мария Луиза" № 30 

4 Велинград Бул. „Съединение“ № 120 

5 Велико Търново ул. "Баба Мота" №13 

6 Монтана ул. " Хан Аспарух " № 8 

7 Плевен ул.  "Димитър Константинов" №23А 

8 Пловдив ул. "Абаджийска"№ 25 

9 Русе бул. ”Цар Освободител” № 123 

10 София – 2 офиса ул. "Хайдушко изворче" № 28 

11 Стара Загора ул. "Армейска" № 5а 

 

 

3. По преценка на участника друга информация, пряко свързана с изпълнението на предмета 

на поръчката: 

 

Функционални възможности на Колибри ERP 

I. Регистриране и отчитане на тиражи. Продажби на клиенти /неосновна дейност/. 

Регистриране и отчитане на тиражи. 

 

Функционалност за трансфер на данни, Автоматизирано регистриране и отчитане на 

постъпленията и печалбите от тиражите; 

a) Функционалност за изграждане на номенклатура на Районните дирекции и 

възможности за свързване на районите, които контролира всяка РД, ЦД, съобразно 

структурата на БСТ; 

b) Функционалност за въвеждане на тиражи и игри по дати; 

c) Функционалност за импортиране на данни (текстов файл по зададен формат), 

получавани от ЦЕОТ (Център за Електронна Обработка на Тиражите) от текущите 

тиражи, свързани с постъпленията и разпределение на печалбите: 

 Импорт по тиражи и игри на нива: Районни дирекции, райони, касиер-



приемчици, Централна дирекция; 

 Автоматизирано осчетоводяване н аоперациите; 

 Възможност за ръчно въвеждане и корекция на импортираните и 

осчетоводени данни;   

 Счетоводната справка за въведените данни; 

d) Функционалност за импортиране на данни (текстов файл по зададен формат), 

получаван от ЦЕОТ с информация за изплатените и неизплатени печалби : 

 Импортиране по тиражи и игри на нива: Районни дирекции,райони,касиер-

приемчици,Централна дирекция; 

 Автоматизирано осчетоводяване на операциите; 

 Възможност за ръчно въвеждане и корекция на импортираните и 

осчетоводени данни; 

 Счетоводната справка за въведените данни. 

e) Функционалност за контрол на данните от файловете с постъпленията и изплатените 

и неизплатени печалби; 

f) Функционалност за регистриране на следните операции по МОЛ: 

 внесени суми в банка по постъпления от тиражи; 

 теглени суми от банка за изплащане на печалби; 

 внесени суми в банка от неизплатени печалби. 

 други операции, засягащи МОЛ 

g) Справки и таблограми за засичане на информацията от банковите операции с 

информацията получена от ЦЕОТ, относно постъпленията и печалбите (справки): 

 справка за постъпленията от тираж по МОЛ (материално отговорни лица); 

 справка за одобрените печалби от тираж по МОЛ; 

 аналитична оборотна ведомост по МОЛ с разбивка по тиражи за сметкa 

427.1; 

 хронологична ведомост по МОЛ и тиражи за сметка 427.1; 

 аналитична оборотна ведомост по МОЛ с разбивка по тиражи за сметкa 

427.2; 

 оборотна ведомост с разбивка по МОЛ и тираж за сметките, отчитащи 

паричните средства. 

h) Функционалност за реализиране на контрол при сложни счетоводни операции; 

i) Възможност за ръчно въвеждане и корекция на други разчетни операции. 

j) Всички регистрирани операции след контрол да могат да се приключват, с което да 

се забранява последващо редактиране и промени. Последващи промени да могат да 

се извършват само от лица със съответните права. 

k) Автоматизирано осчетоводяване на операциите, регистрирани с първичните 

документи.  



l) Справки и таблограми за анализ на постъпленията от тиражи и плащанията на 

печалби,  

Продажби на клиенти /неосновна дейност/. 

- регистриране на продажбите по клиенти, фактуриране; 

- автоматизирано генериране на складов документ за отписване на наличности при 

продажба/експедиционна бележка с отчетната стойност на изписване/; 

- регистриране на плащанията по клиенти; 

- автоматизирано осчетоводяване на операциите; 

- автоматизирано генериране на Дневници по ДДС и Справка Декларация по ДДС; 

- задаване и следене на лимитираните  кредитни линии по клиенти (срок и стойност-

дата на падеж); 

- анализи и контролиране на взаимоотношенията с клиенти, посредством справки и 

таблограми по клиенти, оборотна ведомост и други такива по зададени параметри 

За управление на поръчките от клиенти, в системата да има разработена специална част 

“Поръчки от клиенти”. 

II. Доставки, Внос. 

Управление на взимодействието  с доставчици 

Регистриране на фактури от доставчици 

- регистриране на доставките на материали, стоки, услуги по доставчици; 

- автоматизирано генериране на складов документ за увеличение на наличности при 

доставка/складова разписка/; 

- натрупване разходите по доставка и формиране на доставно-складова цена на 

придобиване; 

- регистриране на плащанията по доставчици; 

- автоматизирано осчетоводяване на операциите; 

- автоматизирано генериране на Дневници по ДДС и Справка Декларация по ДДС; 

- задаване и следене на лимитираните  кредитни линии по доставчици (срок и 

стойност-дата на падеж); 

- анализи и контролиране на взаимоотношенията с доставчици, посредством справки 

и таблограми по доставчици, оборотна ведомост и други такива по зададени 

параметри 

Допълнителна функционалност: 

За управление на поръчките за доставка, в системата да има разработена специална част 

“Поръчки за доставка”, която да покрива следната бизнес логика: 

a) Регистриране на поръчката към доставчик, с актуална информация за поръчано, 



потвърдено, заскладено, оставащо количество; 

b) Иницииране на поръчката /потвърждение/ и стартиране за изпълнение; 

c) Обработка на поръчката с посочване на конкретни дати и количества на доставка; 

d) Регистриране на входящи и изходящи обаждания по повод изпълнението на 

поръчката, следене на нейния статус; 

e) Регистриране на проформа фактури от доставчици с договорена дата на доставка; 

f) Генериране на складов документ за заскладяване със заприхождаване на 

количествата към складовите наличности; 

g) Информация за начините и условия по доставката и плащанията (спедитор, място на 

получаване, начин на плащане, падеж); 

h) Автоматизирано осчетоводяване на операциите, регистрирани с първични 

документи; 

i) Справки за анализ на доставките, задълженията на фирмата към доставчици, анализ 

на плащанията на фирмата към доставчици, салда по партньори (включително и за 

случая когато даден доставчик е и клиент на фирмата). 



III. Управление на складовите ресурси. 

За управление на складовите ресурси, системата да предлага следната функционалност: 

a) Да поддържа обща номенклатура на стоките в т.ч. с данни за продуктов номер по 

доставчик, баркод; 

b) Да има възможност за специфични данни /атрибути/, като лимит на минимално 

количество  в склада, ; 

c) Да поддържа общи бази с данни за клиенти и доставчици и техните клонове; 

d) При заприходяването на стоки и материали по фактури от доставчици да има  

възможност за натрупване на доставно-складови разходи, с избор на принцип на 

разпределение по отделните позиции; 

e) Количество или стойност и формиране на доставно-складова цена на продобиване 

на отделната стока; 

f) При прехвърлянето на стоките от склад в склад да има  възможност за посочване 

междинни транспортни звена и отчитане на физическото предаване и приемане на 

стоките от крайните обекти; 

g) Да позволява изписването на стоките във връзка с дейността на фирмата: брак, липси 

или повреждане; 

h) При фактуриране на клиент автоматично да може да генерира  документ за 

изписване от складовите наличности; 

i) Автоматизирано извличане при фактуриране на цени на стоките, конкретно 

определени спрямо ценовото ниво на клиента, разбити по групи стоки дори по 

конкретни артикули с възможност и за ограничение до ценово ниво на конкретен 

потребител 

j) Системата да поддържа процес за регистриране и обработка на вътрешни поръчки за 

доставки между отделните складове; 

k) Системата да поддържа процес за регистриране и обработка на заявки за доставки 

към външни доставчици с извеждаща информация; 

l) Автоматизирано и постоянно (фоново за потребителя) изчисляване на реалните 

складови наличности към всеки един момент във всеки един обект; 

m) Автоматизирано осчетоводяване операциите. 

n) Справки и отчети за отчитане на наличности, движения, обороти на артикулите 

управлявни в складовото стопанство на фирмата. 

o) Всички регистрирани операции след контрол да могат да се приключват, с което да 

се забранява последващо редактиране и промени. Последващи промени да могат да 

се извършват само от лица със съответните права. 

IV. Каса и банка 

1. Откриване на партиди за водене на сметките по парични средства, каса и банка в лева и 



във валута. 

2. Завеждане на начални салда, приходи, разходи и преоценки. 

3. Следене на движението (приход и разход) на паричните средства по направления. 

4. Автоматично генериране на приходни и разходни касови документи при фактури за 

плащане в брой. 

5. Водене на среднопретеглен курс на валутните средства, изчисляване на курсови разлики 

при всяка операция, преоценка на валутните салда. 

6. Отпечатване на оборотни ведомости, подробни и обобщени по партиди, приходи и 

разходи на паричните средства по направления и други таблограми. 

7. Автоматично осчетоводяване на всички въведени документи за приход и разход в лева 

и валута, както и курсови разлики от операции и от преоценка. 

8. Откриване на служебни аванси на подотчетни лица и обработване на авансови отчети. 

9. Съставяне и отпечатване на оборотни ведомости по сметките на подотчетните лица и др. 

справки. 

10. Автоматизирано осчетоводяване на операциите с касите и банките. 

 

V. Дълготрайни активи 

 

1. Попълване и редактиране на всички необходими списъци и картотеки за регистриране 

на операциите, свързани с ДМА. 

2. Съставяне амортизационнния план на предприятието – индивидуален за всеки актив и 

общ. 

3. Автоматизирано изчисляване на счетоводните и данъчно признатите амортизационни 

квоти за всички ДМА. 

4. Регистриране на следните операции с ДМА: придобиване, увеличение (модернизация), 

частично намаление при разграничими активи, преоценка (увеличение, намаление), 

обезценка, възстановяване от обезценка, спиране и повторно пускане в експлоатация, 

отчисляване /с автоматичен контрол за амортизиране до месеца, следващ месеца на  

отчисляване/. 

5. Отпечатване на инвентарна книга. 

6. Отпечатване на инвентаризационен опис. 

7. Отпечатване на протоколи за зачисление и отчисление по МОЛ, за обезценка и 

преоценка. 

8. Отпечатване на таблограма (подробна или рекапитулация), включваща отчетната 

стойност, начислените амортизации и балансовата стойност на активите. 

9. Справки за натрупаните счетоводни и данъчно признати амортизации за избран период 

на годината. 

10. Автоматизирано осчетоводяване на операциите с ДМА и на амортизациите. 

 



VI. Счетоводство и финанси.  

Обща функционалност 

a) Автоматично осчетоводяване на въведените фактури от доставчици и клиенти в т. ч. 

Кредитно и/или дебитно известие, независимо в каква валута са възникнали тези 

разчети; 

b) Отразяване и осчетоводяване на плащанията по фактурите; 

c) Извличане на салда по контрагенти, следене на техните задължения и вземания и 

генериране на различни типове справки: по асортименти по складове, по региони, по 

потребители и т. н.; 

d) Автоматично генериране регистри по ЗДДС: Дневници за покупки и продажби 

Справка декларация по ЗДДС; 

e) Автоматизирано осчетоводяване на складовите документи; 

f) Осчетоводяване на движенията на паричните средства /каси и банки/ с автоматично 

извличане на валутните курсови разлики, преоценки; 

g) Отчитане и осчетоводяване разчетите с подотчетните лица; 

h) Осчетоводяване на широк диапазон операции с дълготрайни материални активи, в 

т.ч. амортизиране с разпределение на амортизациите по разходни звена на отчитане; 

i) Въвеждане на свободни контировки, незасягащи автоматизираното осчетоводяване 

j) Дефиниране и осчетоводяване на разходите по отделните звена, с аналитична 

иформация по отделни пера (заплати, наем, услуги и др.); 

k) Форма за автоматизирано и настройваемо приклюване на сметките; 

l) Автоматично генериране на счетоводни справки и отчети, Журнали, Ведомости на 

сметки, Оборотна ведомост, ОПР, ОПП; 

m) Експорт на данни. 

 

Специфични форми и функционалности в счетоводство 

ОПР и Оборотна ведомост: 

a) Специализирана функционалност към Отчет за приходи и разходи (ОПР) както 

следва: 

 Поддържане на различни профили с настройки на ОПР. Например за Търговска 

дейност, за Стопанска дейност и т.н.;  

 Изчисление и съхранение на ОПР по профили за различни месеци; 

 Експортиране на данните за ОПР от РД (Районна дирекция) към ЦД (Централна 

дирекция);  

 Импортиране на данните за ОПР от РД в ЦД;  

 Изготвяне на обобщен ОПР в ЦД на база на данните от РД.  

b) Специализирана функционалност към Оборотна ведомост както следва: 

 Изчисление  на Оборотна ведомост на база зададено ниво на аналитичност, 



подходящи за изготвянето на обобщена Оборотна ведомост за нуждите на 

финансово-счетоводния анализ; 

 Експортиране на  данните за Оборотните  ведомости от РД към ЦД; 

 Импортиране на данните за Оборотните ведомости от РД в ЦД; 

 Изготвяне на обобщена Оборотна ведомост в ЦД, на база на данните от РД: 

- Оборотна ведомост на ниво аналитичност по сметки и дирекции; 

- Oборотна ведомост на ниво синтетични сметки  с разгърната 

аналитичност по дирекции; 

- Оборотна ведомост, обобщена на ниво синтетични сметки в подходяща 

форма за съставяне на счетоводен баланс; 

- Оборотна ведомост на група от последователни сметки, зададени с 

диапазон. 

Обобщаване на ОПП  

Експортиране на данните за ОПП от РД към ЦД;  

 Импортиране на данните за ОПП от РД в ЦД;  

 Изготвяне на обобщен ОПП в ЦД, на база на данните от РД в определен 

вид – (Обобщен Отчет за паричните потоци, съставен по прекия метод). 

 

Таблограма Главна книга: 

i. Отразяване на оборотите по дебита и кредита на сметките; 

ii. Изготвяне на таблограмата в предварително определен вид (Главна 

книга). 

VII. Справки. 

a) Справки и рекапитулации за проследяване на движенията по тиражи, игри, МОЛ, 

райони, РД, ЦД  

b) Ведомости по издадени и получени фактури; 

c) Хронология на вземанията, плащанията и салда по клиенти - подробна по документи и 

рекапитулация; 

d) Хронология на задълженията, плащанията и салда по доставчици - подробна по 

документи и рекапитулация; 

e) Месечни продажби; 

f) Месечно потребление; 

g) Ведомости по складови документи; 



h) Материална книга; 

i) Справки за налично, както и надвишени минимални количества в складовете;  

j) Поръчки към доставчици, очаквани количества от доставчици, потвърдено, заскладено, 

оставащо за доставка по дадена поръчка количество; 

k) Продажби и плащания;  

l) Регистри по ЗДДС:Протоколи, Дневници по ДДС и Справка декларация;  

m) Продажби и печалба от продажбите;  

n) Оборотни ведомости по паричните партиди и сметките на подотчетните лица; 

o) Лесно конфигуриране и отпечатване на журнали по определени признаци; 

p) Ведомост по избрана сметка; 

q) Главна книга и Оборотна ведомост – обобщени и по районни дирекции; 

r) Настройваеми и профилирани ОПР, ОПП – обобщени и по районни дирекции; 

s) Да има възможност за експорт в Excel за допълнителна обработка. 



VIII. Права за достъп. 

a) Системата да притежава развита функционалност за управление на правата за достъп и 

използване на информацията. Политиката за управление на правата да бъде: Всичко е 

забранено докато не бъде разрешено. 

b) Управление на правата да може да се структурира в три нива на детайлност: глобално, 

групово (по роли), потребителско (най-детайлно). Да се управляват права за четене 

(виждане на данни), редактиране и изтриване на информация, въведена в регистрираните 

в системата документи. Всеки потребител да може да е член на няколко групи, с което 

да може да получава комплексни права, наследявайки правата на групите. Едната от 

групите да бъде основна. Отделно всеки потребител да може да има и специфично за 

него зададени права за достъп до данни или функции на системата; 

c) Възможности за проследяване на работните сесии на всеки потребител. 

d) Поглед върху работещите във всеки момент потребители. 

e) Ограничаване на достъпа по IP адрес. 

f) Ограничаване на достъпа по часови график. 

g) Използване на сертификати за аутентикация. 

h) Настройка и поддържане на автоматизирана номерация на документите от 

регистрите на фирмата; 

i) Всеки документ, регистриран в системата да съдържа информация за собственика му,  

кой го е създал и кога, кой го е модифицирал и кога. Потребитл със специални права 

да може да сменя собственика на документа към потребител, който има права да го чете 

и редактира. 

j) Приключен документ да може да се редактира само от потребители със специални 

права. 

k) Възможност за задаване на права за работа с парични сметки (каси и банки) и начини 

на плащане; 

l) Постоянно регистриране на всички извършени операции в подробен Log file. 

IX. Трансфер на данни за постъпленията и печалбите от ЦОТ. 

Да се създаде гъвкава схема за трансфер на данни от ЦОТ по схема на импортиране, като се 

автоматизират част от операциите и по-конкретно задълженията на РД с постъпленията по 

тиражи (461-рд/464.1) и задължаването на РД със сумата на печалбите (462-рд/461). 

Останалата част от операциите е възможно да не се прехвърлят автоматизирано. 

a) Файлове: 

В зависимост от честотата с която се получават данни от ЦОТ, да се оформят следните 

групи данни:  

 свързани с постъпленията и разпределението на печалбите; 

 свързани с изплащането на печалбите. 



Съобразно това да се подготвят файлове от ЦОТ, за всяка от групите данни, както следва: 

 Gcccyyyy.TXT – за първата група; 

 Hcccyyyy.TXT – за втората група, 

където ccc е номера на тиража, а yyyy е годината на тиража. 

Файловете ще се подготвят за всеки тираж, съответно след обработка на постъпленията 

и след отчитане на печалбите. 

b) Формат на файловете: 

Файловете Gcccyyyy.TXT и Hcccyyyy.TXT са в ASCII текстови формат с еднаква 

структура както следва: 

 Данните за всяка операция се записват на отделен ред, като всеки ред е отделен 

от предишния с CR/LF; 

 Данните (полетата) във всеки ред са разделени със “,” запетаи; 

 Всеки ред съдържа специфицирана информация (полета): 

Примерен ред: 121,20,1,1,25.60 

c) Кодове на операциите – по спецификация: Код->Описание->Сч. записване. 

 

 

 

 

Работите от обекта на поръчката, които ще бъдат предложени да се изпълняват от 

подизпълнители, както и техният дял са, както следва:........................ 

попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители. Същите следва да бъдат 

декларирани и в офертата 

 
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо 

лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД): 

Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ЕДА ООД. 

Представляващ/и Иван Халачев  (име и фамилия) 

 

Подпис/и: заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД 

 

Дата 17.05.2017 г. 

 

*Предложението се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен 

търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите 

(ЗЗД). 

 

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия) 

Подпис ……………………………….. 

Дата ……………………… 

 

Когато участникът няма определена правна форма: 



Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в 

обединението - име и фамилия) 

Подпис/и …………………………………. 

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно 

юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както 

и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма) 

 

Подпис/и ……………………………….. 

Дата ……………………… 

 

*Предложението се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно 

юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които 

участват в обединението. 

 

Упълномощено лице (име и фамилия) 

Подпис ………………………………..  Дата 

 


