
 

 

 
РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. Предмет на поръчката 

Предмет на техническата спецификация е осигуряване на абонаментна поддръжка на 

програмен продукт „Аладин” и WEB приложение осигуряващо достъп до информация 

свързана с трудовите и извънтрудови договори на служителите. 

2. Обем на извършваната услуга/работа: 

Изпълнителят трябва да извърши следните основни дейности:  

2.1. Оказване на техническа помощ и поддръжка, съгласно стандартните правила на 

производителя на софтуера. 

2.2. Оказване на техническа помощ и поддръжка при инсталация на ползваните 

подсистеми от програмен продукт “Аладин” и работни места в съответствие с правата за 

достъп определени от Възложителя. 

 Подсистема “Работна заплата”   1 брой 

 Подсистема “Платежни документи”   1 брой  

 Подсистема “Граждански договори и хонорари” 1 брой 

 Подсистема “Личен състав”    1 брой 

 Подсистема “Отпуски”     1 брой 

 Опция „Многофирмен“ до 50 служителя  5 броя 

 РРС Бургас(28), РРС Видин(30), РРС Кърджали(11), 

 РРС Шумен(47), Лентохранилище Боровец(16), 

 Опция „Многофирмен“ над 50 служителя   4 броя 

 РРС Стара Загора(58),РРС Пловдив(72), 

 РРС Варна(54), РРС Благоевград(56) 

 Работни места      15 броя 

 

2.3. Оказване на техническа помощ и поддръжка на ползваното WEB приложение за достъп 

до информация свързана с работните заплати, гражданските договори и отпуски на 

служителите, чрез вътрешната мрежа на БНР. 

2.4. Локализиране, анализ и отстраняване на проблеми. Изпълнителят следва да уведомява 

Възложителя за възникналите проблеми. 

2.5. Консултации по телефона свързани с функционирането, използването, настройките и 

администрирането на системата. 

2.6. Своевременно актуализиране на ползваните подсистеми при наличие на нормативни 

изменения, съгласно българското законодателство. 

2.7. Своевременно актуализиране на ползваните подсистеми и интерфейсите към НАП / 

НОИ при наличие на нормативни изменения, съгласно българското законодателство. 



 

 

2.8. Поддържане на следните потребителски модули и интерфейси към външни системи, 

ползвани от потребителите имащи достъп до тях: 

 Вход официален празник 

 Закъснели заповеди за уволнение 

 Справка за пенсионерите 

 Ваучери 

 Обединена рекапитулация 

 Статистика SES 

 Автоматизирано изпращане на e-mail за назначени/напуснали служители до 

IT отдела 

 Автоматизирано осчетоводяване към Конто 

 Автоматизирано изготвяне на необходимата информация, поддържана от 

„Архимед“ по отношение на месечните трудови възнаграждения 

2.9. Осигуряване на дублиращ ежедневен архив на ползваните от програмен продукт 

“Аладин” бази данни за БНР и посочените в т. 2.2. подразделения. 

3. Организация на работата: 

3.1. План за изпълнение на услугата 

Предлаганите решения трябва да бъдат реализирани с наличната и използвана в момента 

в БНР комуникационна инфраструктура и компютърна техника. 

Дейностите по абонаментната поддръжка трябва да са съобразени, както със 

стандартните функционалности и настройки на системата, така и с действащите 

доработки, при спазване на следните изисквания: 

 да се поддържа българската локализация и специфичната локализация за  

БНР при инсталиране на актуализации и подобрения на софтуера; 

 да се поддържа функционалната съвместимост на новоинсталирани решения с 

внедрените до момента доработки; 

 да се поддържа общ графичен потребителски интерфейс; 

 всички компоненти от графичния интерфейс, представляващи доработки/ 

изменения внесени от Изпълнителя, да са придружени с потребителска 

документация; 

 

Изпълнителят трябва да гарантира, че предлаганите решения: 

 съответстват на текущо използваната в БНР специфична локализация;  

 не влошават надеждността на системата. 

 

3.2. Критерии за приемане на работата 

 ежемесечно да се подписва приемо-предавателен протокол за абонаментно 

поддържане на програмен продукт “Аладин” 

 

4. Документи и документооборот.  

4.1. В периода на поддръжката, Изпълнителят актуализира съществуващата и/или 

предоставя допълнителна документация, свързана с направените изменения в системата. 

4.2. Изпълнителят декларира, че притежава правото и съгласието на автора/авторите на 

програмния продукт „Аладин” да поддържа и развива същия, съгласно условията на този 

договор. 



 

 

5. Срокове за реакция  

Изпълнителят трябва да спазва следните срокове за реакция при подаване на заявки за 

поддръжка: 

5.1. При нужда от консултация, настройка на стандартно включена функционалност до 2 

часа. 

5.2. При необходимост от промяна в специфичен/потребителски алгоритъм до 72 часа. 

5.3. При съобщение за грешка пораждаща невъзможно ползване на системата до 1 час.  

 

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

Изготвил: Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационни технологии“  


