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Приложение № 7 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

към Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с 

наименование: „Доработка на внедрена софтуерна система Колибри ERP“ 

  

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща доработване на 

съществуващата счетоводна програмно-информационна система Колибри ERP, което да 

включва и възможности за разработване и внедряване на нови функционалности, 

автоматизация на процеси, допълване на реквизити в отделните модули, обхващане на 

възможно повече дейности за счетоводно обслужване чрез софтуерния продукт /т.е. цели 

създаване на нова база данни, настройка на функционалностите на съществуващи 4 модула, 

създаване на списъци и операции – 6 броя, доработка, подготовка и импортиране на списъци 

за 1 модул/. 

 

Необходимости, които следва да бъдат задоволени с доработката; исторически данни: 

Своевременната и надеждна информация за състоянието на предприятието по отношение 

на финансови показатели, капитал, активи и пасиви, подпомага вземането и 

осъществяването на всички управленски решения. За тази цел от особена важност е 

поддържането на функционираща система за финансова отчетност, мониторинг и контрол, 

при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефикасност и 

ефективност на процесите. 

Към настоящия момент счетоводното отчитане на възложителя се осъществява 

посредством счетоводни записвания в девет активни бази данни на счетоводно-

информационната система Колибри ERP, а именно за: 

- СЗРД на ДП БСТ – офис Монтана и офис Плевен; 

- СЦРД на ДП БСТ – офис Русе и офис Велико Търново; 

- СИРД на ДП БСТ – офис Варна; 

- ЮЗРД на ДП БСТ – офис Благоевград; 

- ЮЦРД на ДП БСТ – офис Пловдив; 

- ЮИРД на ДП БСТ – офис Бургас и офис Стара Загора; 

- СРД на ДП БСТ – офис София; 

- Централно управление; 

- УМЦ Велинград. 

 Първичната счетоводна информация се обработва в съответната счетоводна база от 

счетоводители, назначени към всеки регионален офис. За преглед на документите, касаещи 

счетоводните записи, за целите на анализа както и при обобщение на аналитичната 

информация от дадена счетоводна сметка е необходимо да се достъпва до съответните 

счетоводни бази като информацията се извлича от всяка поотделно и впоследствие се 

обобщава от счетоводителите в Централен офис. 

Така съществуващата отчетност при наличието на отделни счетоводни бази за всяка 
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Регионална дирекция, води след себе си и необходимост от поддържане на множество 

разчетни сметки, респективно до голям брой вътрешни обороти, което е свързано с редица 

трудности, касаещи обобщаването на информацията, изготвянето на отчети и справки за 

управленски цели. 

Във връзка с гореизложеното, се налага счетоводната отчетност на ДП БСТ да премине към 

централизиран модел на счетоводно отчитане (в частта, касаеща, основната дейност на 

предприятието, с изключение на УМЦ-Велинград) като процесът следва да бъде съобразен 

със специфичната дейност на предприятието, да се създаде подходящ ред и организация, 

които да обезпечат всички дейности по преминаване към обща база и модел на счетоводно 

отчитане. 

 

Конкретни технически спецификации: 

 

1. Създаване на нова база данни ЦД на БСТ 

2020 

 

2. Настройки база данни:  

2.1 Сметкоплан  

 - провеждане на консултации за първоначално 

установяване и методическа подкрепа при 

дефиниране на новите сметки в Сметкоплан, 

валиден от 2020 г., с оглед прилагане на новата 

счетоводна методика на отчитане на дейността 

 - подготовка и импорт на Сметкоплана 

2.2 Потребители и структура в системата  

 - дефиниране на клонова структура, 

съответстваща на структурата на ДП на БСТ 

 - консултиране относно субституцията на 

сметките по отделните клонове 

 - оказване на методическа помощ и 

консултации при дефиниране на потребители в 

системата 

 - дефиниране на групи потребители с права, 

съобразени с естеството на преразпределение 

на работата, в сила от 01.01.2020 г. 

 - доработка към функционалността за 

дефиниране на ново право на потребителите за 

разделна работа с документи, съобразно 

назначение към подразделение в модул БСТ 

 - индивидуална настройка на правата на всеки 

потребител (действия, документи, сметки, 

складове и др.) 
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2.3 Други настройки  

 - асоцииране на параметър в Системни 

параметри в модул БСТ за по-лесно въвеждане 

на операциите в модул БСТ „Подразбиращо се 

подразделение при въвеждане на операции (* 

за автоматично)“ с потребителите 
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3. Списъци и операции  

3.1 Партньори (клиенти и доставчици)  

 - оказване на методическа помощ и 

консултации, относно селектирането и 

обработката на необходимите данни за 

въвеждане на списъка с клиенти и доставчици 

от всички РД в общата база ЦД на БСТ 2020 

 - настройка, консултиране и разработване на 

методика за обслужване на договорите за 

отдадените под наем имоти, собственост на ДП 

на БСТ, в т.ч. добавяне на поле договор в 

списъка на Поръчките за клиенти  

 - подготовка и импорт на данни на клиенти и 

доставчици с допълнителни разширени данни: 

каталог, кредит контрол  

 

 

- настройки и консултиране относно начин на 

използване и поредност на действия за експорт 

на Фактури за продажба като електронен 

документ, чрез функционалността „Изпращане 

на документи“ 

 - подготовка и импорт на салда по фактури на 

клиенти и доставчици към 31.12.2019 г. 

3.2 Каси и банки  

 - дефиниране на парични партиди, 

съответстващи на аналитичността на с-ки от гр. 

50, обвързване с потребители 
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3.3 Складове - консултиране относно обединяване 

структурата на складовете 

 - подготовка и импорт на списъка на складове с 

номер, име и МОЛ 

 - консултиране относно обединяване списъка с 

МОЛ по складове 

 - подготовка и импорт на списъка с МОЛ 

 - подготовка и импорт на звена/обекти 

3.4 Дълготрайни активи  

 - консултиране относно обединяване 

структурата на ДА, нови групи ДА 

 - консултиране относно обединяване списъка с 

МОЛ по ДА 

 - подготовка и импорт на списъка с МОЛ по ДА 

   - подготовка и импорт на списъка на ДА с 

разпределение по МОЛ и звена 

 - доработка за добавяне на описание и поле 

бележки в основните данни на ДА 

3.5 Номенклатура Асортименти  

 - консултации относно изграждане на новата 

структура асортименти в общата база, 

съобразена с новите направления на отчитане 

 - дефиниране на групи асортименти 

 - дефиниране, подготовка и импорт на 

номенклатури от тип Услуги и ОДР, материали 
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3.6 Салда - наличности по складове - подготовка, обработка и импорт на 

наличности по всички складове към 31.12.2019 

г. 

4. Модул БСТ  

4.1 Списъци  

 - импорт на списъци с тиражи 

 - импорт на списъци игри 

 - импорт на списъци служители 

 - импорт на списъци МОЛ 

 - дефиниране на подразделения (РД) 

 - подготовка и импорт МОЛ по подразделения 

 - консултиране, подготовка и импорт на списък 

с операции за Импорт 

 - консултиране, подготовка и импорт на списък 

с Видове операции 

4.2 Операции и справки  

 - консултации относно импорта на файлове, 

отчитащи постъпленията и печалбите с 

аналитичност по подразделения, тиражи, МОЛ 

в единната база данни 

 

 

Гаранционна поддръжка на извършената доработка – по предложение на участник, но 

не по-кратка от 05.08.2021 г. 

Права на интелектуална собственост - 

Възложителят изисква да получи неограничено във времето право на ползване съгласно 

императивните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права, но не по-

малки от тези, които притежава към момента спрямо софтуерната система Колибри ERP, 

съгласно лиценза за право на ползване на Колибри ERP /приложен към настоящото/, върху 

всички обекти на индустриална и/или интелектуална собственост, които са необходими за 

ползването на доработения софтуерен продукт, както и да ползва неограничено във времето 

и в същия обем и всички обекти на индустриална и/или интелектуална собственост, които 

са необходими за функционирането на софтуерната система Колибри ERP и тези, които ще 

бъдат създадени при или по повод изпълнението на поръчката. 

Получените права следва да са: 

1. Обикновени (неексклузивни); 

2. Напълно изплатени и неотменяеми;  

3. Валидни за цялата територия на Република България. 

 

Възложителят изисква да получи всички права и лицензи за достъп и употреба на всеки 

един от необходимите за и използваните при и по повод доработената система Колибри 
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софтуери, авторските права върху които се притежават от трети лица, включително, но не 

само: софтуера за управление на бази данни както и всички изобретения, полезни модели, 

промишлени дизайни, търговски марки, включени в или свързани с такъв софтуер. 

Получените права следва да са: 

1. обикновени (неексклузивни); 

2. напълно изплатени и неотменяеми;  

3. валидни за цялата територия на Република България. 

4. разрешават Софтуерния продукт да бъде използван или копиран за употреба на 

или с хардуера, за който е бил придобит, плюс оборотен (резервен) хардуер със същия или 

подобен капацитет;  

5. разрешават Софтуерния продукт да бъде приспособен към нуждите, адаптиран 

или комбиниран с друг компютърен софтуер за употреба от Възложителя;  

6. разрешават достъп до Софтуерния продукт на доставчиците на поддържащи 

услуги и техните подизпълнители, до степен, която е разумно необходима за изпълнение на 

техните договори за поддържащи услуги. 

 

Място на изпълнение на поръчката: 

Р България;  

Приемане на възложеното се осъществява на адрес: гр. София, 1618 ул. „Хайдушко 

изворче“ № 28, Централно управление на ДП БСТ. 

 

Срок за изпълнение на поръчката: 

Възложителят предвижда максимален срок за изпълнение предмета на поръчката до 45 дни 

от датата на сключване на договор, но не по-късно от 31.12.2019 г., в т.ч. и приемане. 



ЛИЦЕНЗ 
ЗА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР 

Настоящият документ представлява юридическо договаряне между Вас, крайният потребител, и ЕДА ООД. 
Инсталирайки Колибри ERP, наричана по-долу софтуера, Вие давате съгласието си да спазвате условията на 
настоящия договор. ЕДА ООД СИ ЗАПАЗВА ВСИЧКИ ПРАВА, НЕПОСОЧЕНИ ИЗРИЧНО В ТОЗИ ДОГОВОР. 

АВТОРСКИ ПРАВА И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Право на ползване: 
При получаването на настоящия софтуер, Вие сте 
закупили съответните права да използвате софтуера  
върху една сървърна платформа (сървър) 
собственост САМО на Вашата организация.  

Защита: 
Вие се ангажирате да предприемете необходимите 
постъпки, за да защитите софтуера от неоторизирано 
копиране или използване. Сорс-кода на софтуера и 
структурата на базата данни, представлява и 
съдържа търговска тайна на ЕДА ООД и/или на 
нейните партньори, даващи права за ползване. 

Собственост: 
Собствеността върху и правото на собственост върху 
софтуера е в полза на ЕДА ООД и/или на нейните 
партньори, даващи права за ползване. 
Предоставената Ви инсталация се дава с цел само 
да упражните Вашите права в рамките на 
договорените права за ползване. Вие закупувате 
само право за ползване на софтуера.. 

Aдаптации: 
Вие имате право да настройвате софтуера като 
необходима стъпка за неговото използване.  

Забрани: 
С изключение на изрично посочените Ви права в този 
договор, Вие се ангажирате да не давате под наем, 
лизинг, частично право на ползване, 
разпространявате, прехвърляте, копирате, 
репродуцирате, излагате, модифицирате или 
споделяте софтуера. 
Достъпът до базата данни на софтуера се 
осъществява единствено и само чрез предоставяните 
интерфейси за комуникация с други системи. 

Прехвърляне на правото за ползване: 
Можете да прехвърлите правото за ползване на друго 
лице, ако предварително получите писмено съгласие 
от ЕДА ООД. Ако ЕДА ООД разреши прехвърлянето 
на правото за ползване, Вие се ангажирате да 
прехвърлите всички копия на софтуера, включително 
всички копия или адаптации, направени от Вас. 

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 

Съвместимост: 
Софтуерът не е гарантиран срещу несъвместимост с 
използваните софтуерни или хардуерни платформи. 
Информация за такава съвместимост можете да 
получите от ЕДА ООД. 

Софтуер: 
ЕДА ООД гарантира, че ако софтуерът не отговаря на 
възможностите, посочени в спецификацията и ако 
това писмено е предявено пред ЕДА ООД в рамките 
на 1 (една) година от датата на закупуване на 
правото на ползване, ЕДА ООД ще коригира това 
несъответствие. 

Непризнаване на гаранцията: 
ЕДА ООД не дава гаранция, изявления или 
обещания, които не са посочени изрично в този 
договор. ЕДА ООД не признава подразбиращи се 
гаранции при търгуване, право на собственост или 
годност за специфично предназначение. 

Ограничена отговорност: 
Отговорността, поета от ЕДА ООД, произтичаща или 
отнасяща се до настоящия договор е ограничена до 
общия размер на плащанията, направени от Вас или 
заради Вас за получаването на настоящето право за 
ползване. 

 
 

ЕДА ООД 
5300 Гарово, ул. „Иван Гюзелев“ №3 
тел.: 066 808410, 066 809430, 066 808830 
факс: 066 805270 

 e-mail:office@ edabg.com 
www.colibrierp.com 

 

 

 

 


