
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

Технически спецификации за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1: 

За изпълнение на предмета на поръчката по тази обособена позиция следва да се 

предостави осъществяването на следните услуги: 

• Осигуряване непрекъснато нормалното функциониране на HeRMeS, което 

съответства на предоставената потребителска документация и общоприетите 

очаквания за функциониране на информационна система за управление на 

човешките ресурси. 

• Поддържане на HeRMeS в актуално състояние, като се предоставят всички нови 

версии и изменения в софтуера, в т.ч. и се извършва инсталиране, внедряване, 

осъвременяване и др. необходимо за поддържане на системата в актуално 

състояние, в срок не по-дълъг от 15 (петнадесет) дни от датата на приключване на 

съответна разработка.  

• Актуализация на софтуерната информационна система HeRMeS при всяко 

изменение на действаща нормативната уредба на територията на страната в 

областта на трудовото, осигурителното и данъчното право, засягащо 

функциалността и. Актуализацията следва да се извършва по такъв начин, че 

софтуерната информационна система HeRMeS във всеки момент да работи 

съобразно действащото в страната законодателство. Когато даден нормативен акт 

влиза в сила от датата на обнародването си или има обратно действие, 

актуализацията следва да бъде извършена във възможно най-кратък срок, но не 

по-късно от 15 дни след обнародване в Държавен вестник на изменението на 

съответния нормативен акт.законодателството, в срок не по-късно от датата на 

влизане в сила на тези промени.  

• При констатиране на грешки в HeRMeS, изразяващи се в несъответствие с 

наличната у Възложителя техническа документация и/или общоприетите 

очаквания за функциониране на системата, е необходимо да се извърши замяна 

и/или възстановяване на частта от софтуера, в която е идентифицирана грешката 

в допълнително договорен срок, но не по-дълъг от 20 дни. 

• Поддръжка на крайните потребители на софтуерната информационна система 

HeRMeS /служители на ДП БСТ/ - 1100 души, които да бъдат подпомагани при/в 

използването на софтуера като бъдат съответно консултирани. За целта е 

необходимо: 

1. организирането на център за помощ на потребителите (Help Desk), в който 

трябва да бъде осигурено: възможност за подаване на заявки за помощ или 

регистриране на проблем, като всяка заявка следва да се регистрира чрез уникален 

идентификатор, по който може да се проследи нейното движение/изпълнение от 

потребителя; и  

2. осигуряване на телефонен номер за връзка на потребителите с екипа за 

поддръжка на софтуерната информационна система HeRMeS.  

Консултантска поддръжка за софтуерната информационна система HeRMeS, 

трябва да включва като минимум:  

- 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 софтуерната информационна система 

HeRMeS 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. 

• Предоставяне на техническа помощ с квалифицирани специалисти на място за 

решаване на възникнали проблеми при работа със софтуерната информационна 

система HeRMeS. Техническата помощ се извършва от специалист в срок до три 

работни дни след поискването й от краен потребител /служител на ДП БСТ/, във 

време съгласувано с ДП БСТ. 

• Поддържане на HeRMeS в рамките на официалните работни дни, съобразно с 

работното време на ДП БСТ.  

• Периодично предоставяне на информация на за изпълнението на дейностите за 

поддръжка на системата и осигурияване на възможност за контрол на тези 

дейности. 

• Осигуряване на средства за отдалечено администриране на софтуера на 

информационната система HeRMeS от служители на Възложителя и от служители 

на Изпълнителя, чрез използване отдалечения достъп до системата, осигурен от 

Възложителя. 

• Отстраняване на възникнал проблем или предоставяне на временно решение, 

заместващо за определен период от време окончателното отстраняване на 

проблем - в срок до един ден след подадена заявка, ако той влияе върху 

функционалността на софтуера за изчисление на заплати /възнаграждения/. 

• Отстраняване на възникнал проблем или предоставяне на временно решение, 

заместващо за определен период от време окончателното отстраняване на 

проблем - в срок до пет дни след подадена заявка, ако той влияе върху 

функционалността на софтуера на системата, извън тази за за изчисление на 

заплати /възнаграждения/.  

• Отстраняване на възникнал проблем или предоставяне на временно решение, 

заместващо за определен период от време окончателното отстраняване на 

проблем - в срок до десет дни след подадена заявка, ако той влияе върху 

второстепенна функционалност на софтуера на информационната система 

HeRMeS. 

 

Технически спецификации за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2: 

За изпълнение предмета на поръчката по тази обособена позиция следва да се предостави 

осъществяването на следните услуги: 

1. Консултантска поддръжка на 50 души, крайни потребителя, 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. 

 

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. 

 

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. 
 


