
 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: 

„Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна 

система „Конто“ 

 

Дейностите по поддръжка и обслужване на счетоводната система „Конто“, 

внедрена в Българско национално радио и регионалните центрове на БНР са: 

 

А. Дейности по абонаментно поддържане 

 

1. Консултации по телефона за всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа; 

2. Оказване на съдействие при работа чрез отдалечен достъп през Интернет, при 

необходимост посещение на място – при предварително уговорени условия 

между Страните. 

3. Анализиране на аварийни ситуации и даване на препоръки за действие; 

4. Актуализация на системата или на отделни модули от нея с цел промяна на 

функционалните й възможности, свързани със законодателни или нормативни 

изисквания или промяна в тях. 

5. Дефиниране и зареждане на нови структурни единици на организацията в 

системата; 

6. Оказване на съдействие при отстраняване на проблемни ситуации; 

7. Даване на указания по телефон и/или електронна поща за осигуряване на 

правилната работа и използване на функционалността на системата, без 

ограничение в броя или продължителността на разговорите/ писмата; 

8. Инсталиране и преинсталиране на системата във връзка с налична актуализация 

на продукта, при налични нови версии, както и при подмяна на сървъри и 

работни станции; 

9. Дефиниране на нови потребители, роли в системата и правата им на достъп до 

функциите на системата; 

10. Откриване на нови счетоводни периоди;  

11. Прехвърляне на салда;  

12. Съдействие за изготвяне на специфична информация към държавни органи в 

частност Сметна Палата; 

13. Актуализация на базата данни, във връзка с нови версии на софтуера; 

14. Администриране на базата данни; 

15. Възстановяване на базата данни при необходимост; 

16. Проверка на качеството на изготвените архиви на базата данни; 

17. Проверка на комплексността на базата данни; 



 

 

18. Проверка на логическата цялост на базата данни; 

19. Дефиниране/Редакция на счетоводни сметки; 

20. Дефиниране/Редакция на подсказки в аналитичността на счетоводни сметки; 

21. Дефиниране на диапазони на номенклатура в зависимост от офиса в 

системата; 

22. Дефиниране на номенклатури; 

23. Деактивиране на елементи от номенклатури; 

24. Дефиниране на нови групи/подгрупи в идентификационната структура на 

артикулите; 

25. Дефиниране на допълнителни характеристики на артикули;  

26. Деактивиране на артикули; 

27. Дефиниране/Редакция на документи; 

28. Дефиниране/Редакция на счетоводни схеми за автоматично осчетоводяване на 

документи; 

29. Дефиниране/Редакция на печатни бланки на документи; 

30. Редакция на графичния дизайн на документите; 

31. Дефиниране/Редакция на подсказки в документи; 

32. Дефиниране/Редакция на бизнес процеси; 

33. Дефиниране/Редакция на отчетни форми; 

34. Дефиниране Редакция на Оборотни ведомости по избрани сметки; 

35. Дефиниране/Редакция на специфични справки; 

36. Разделяне на счетоводни години в отделни бази данни; 

37. Прехвърляне на начални салда в началото на финансовата година; 

38. Актуализиране на документациите за работа със системата; 

39. Поддръжка и оказване на съдействие при работа с модул Склад; 

40. Поддръжка и оказване на съдействие при работа с модул Банка. 

41. Поддръжка и оказване на съдействие при работа с модул Ресторант: 

- Въвеждане на нови рецепти 

- Изготвяне на менюта 

- Изготвяне на калкулации 

42. Поддръжка и оказване на съдействие при работа с модул POS Lite. 

43. Оказване на съдействие при засичане на  въведената информация между 

модули Ресторант и Счетоводство. 

44. Оказване на съдействие при равнение между модули Склад и Счетоводство; 

45. Оказване на съдействие при равнение между модули Дълготрайни активи и 

счетоводство; 

46. Оказване на съдействие при начисляване на амортизации;  

47. Оказване на съдействие при анализ на разлики в отчетните форми; 



 

 

48. Обучение на нови служители и преквалификация – по предварително 

договорени между страните условия. 

 

Б. Описание на съществуващата система и технически изисквания: 

 

Българското национално радио разполага с централизирано счетоводство, изградено с 

програмен продукт „Конто 66”. 

 

Счетоводната система трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. Да е web базирана. 

2. Да няма процедури по обобщаване на счетоводната информация от 

поделения. 

3. Да не се налага допълнителна обработка при извеждането на обобщени 

справки за всички поделения или някое конкретно поделение. След всеки един 

счетоводен запис, информацията трябва да е актуална в цялата система и 

програмата да позволява и точна отчетност. Счетоводните записи от поделенията 

трябва веднага да се отразяват в справките, изведени от Централно Управление. 

4. Базата данни трябва да бъде организирана със СУБД ORACLE - система за 

управление на база данни, или еквивалентна. 

5. Счетоводната система Конто 66 трябва да се настройва и развива съобразно 

законодателни или нормативни изисквания или промяна в тях, без да е 

необходимо закупуването на допълнителни лицензи и модули. 

6. Счетоводната система трябва да позволява дефинирането на специфичната 

йерархична структура - Централно Управление и поделения. 

7. За оперативното изготвяне на различни справки за нуждите на съответните 

контролни органи, счетоводната система трябва да разполага с възможността за 

изготвяне на отчети директно в желания формат и структура направо от 

оперативните данни на счетоводството. 

8. Счетоводната система трябва да осигурява възможност за пълен контрол в 

реално време за цялата отчетност 

 

 

(п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

Изготвил: Свилен Узунов – директор на дирекция „Техника“ 


