
 
Стр. 1 от 12 

 
 ДОГОВОР №6996 

за доставка, разработване, внедряване, адаптиране и поддържане на ERP система  
за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 

 

Днес, 25.09.2017 г., в гр. Варна между: 

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Христо 
Смирненски“ № 1, тел. 052 302875/6, факс: 052 302874, вписано в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията с ЕИК 103562052, представлявано от проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. - 
Изпълнителен директор, чрез Марта Александрова Дракова, Директор „Икономически 
дейности“ - упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № Р-355 от 11.05.2016 
г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, наричано за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и  

„ДАВИД ХОЛДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Стара 
река“ № 2, Дом на културата „Арсенал“, ет. 4,  офис 417, тел.: 0431 64900, електронна поща: 
info@david.bg, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 833092882, 
представлявано от Бальо Атанасов Динев, в качеството му на Изпълнителен директор, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 
„Страна“): 

на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 529/05.09.2017 
г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка, разработване, внедряване, адаптиране и поддържане на ERP система за нуждите 
на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД “, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:  

1.1. Изготвяне на бизнес анализ за установяване на нуждите от внедряване на 
Системата;  

1.2. Разработване на бизнес модел; 
1.3. Доставка на Enterprise Resource Planning, ERP (“Система/та”) с всички компоненти и 

лицензи, осигуряващи едновременна работа на поне 100 потребители, включително 
предоставяне на безсрочен лиценз/и и изходни кодове (source code); 

1.4. Инсталиране, внедряване и адаптиране на Системата; 
 1.5. Инсталиране и настройване на клиентски работни места; 

1.6. Миграция на данни и настройване на Системата в тестова среда; 
1.7. Обучение на поне 3-ма системни администратора; 
1.8. Обучение на поне 100 потребителя;  
1.9. Въвеждане на Системата в редовна експлоатация; 
1.10. Гаранционно поддържане на Системата,  

наричани за краткост „Услугите“.  
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Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с: 1) Техническата 
спецификация, съставляваща Приложение № 1; 2) Техническото предложение така, както е 
представено в оферта с вх. № ВК-1422/29.05.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 3) Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката, съставляващи съответно Приложения № 2 и 3 към този Договор 
(„Приложенията“). Приложенията представляват неразделна част от настоящия Договор. 
Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената 
информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на 
съответното обстоятелство. 
 

II. СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.4. Договорът влиза в сила на 25.09.2017г. и е със срок на действие до изпълнение на 
всички поети от Страните задължения по Договора. 
Чл.5. (1) Срокът за изпълнение на Услугите по т. 1-9 включително, посочени в чл. 1 е до 11 
(единадесет) месеца, считано от датата на приемане на подадена от възложителя заявка за 
започване на изпълнение на дейностите по поръчката. 

(2) Срокът на гаранционно поддържане на Системата е 12 (дванадесет) месеца, считано 
от датата на двустранно подписване на протокол за внедряване на Системата. 
Чл.6. Мястото на изпълнение на Договора е „МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящо се на 
адрес гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1. 
 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл.7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 248 000,00 (двеста четиридесет и осем хиляди) лева без 
ДДС, съответно 297 600,00 (двеста деветдесет и седем хиляди и шестотин) лева с ДДС 
(наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 2. 
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 
включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна, като включва всички преки и непреки разходи за 
изпълнение на Договора, както и дължимите данъци и такси, свързани с изпълнението на 
Услугите за времето на изпълнение на Договора и не може да бъде променяна, освен в 
случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. В случай 
че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да се 
счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без 
да е необходимо подписването на допълнително споразумение.  
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва: 
(а) 40% (четиридесет на сто) от Цената по договора с включен ДДС в срок до 30 (тридесет) 
календарни дни, считано от датата на представяне на Протокол за внедряване на Системата и 
фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него 
лице, съдържаща всички законови изисквания; 
 (б) останалите 60 % (шестдесет на сто) от Цената по договора с включен ДДС чрез периодични 
плащания, а именно на 12 равни месечни вноски. Първата вноска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в месеца, следващ месеца, в който е извършено плащането по чл. 8, буква а).  
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Чл.9. (1) За плащанията по чл. 8, буква б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, съдържаща всички 
законови изисквания, до 5- то число на всеки месец и я представя за подпис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или на упълномощено от него лице. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва плащанията по чл. 8, буква б) в срок до края на 
съответния месец, в който е издадена фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както е посочено в 
предходната алинея. 
Чл.10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в български лева чрез банков 
превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Банка: Сибанк ЕАД  
BIC: BUIBBGSF 
IBAN: BG50 BUIB 9888 1033 6234 00 
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 
извършени. 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл.11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
„Гаранция за изпълнение“ в размер на 5%  (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а 
именно 12 400,00 (дванадесет хиляди и четиристотин) лева, която служи за обезпечаване на 
изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  
Чл.12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 
приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в 
срок до 7 (седем) календарни дни от подписването на допълнително споразумение за 
изменението. 
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване 
на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или; 
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или 
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, 
при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора. 
Чл.13. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната 
банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG41 STSA 9300 0021 8339 55, BIC code: STSABGSF, при 
Банка ДСК ЕАД. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на 
Изпълнителя; 
Чл.14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на банката - 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е 
налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
Гаранцията за изпълнение по този Договор; 
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, като при 
необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Чл.15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора.  
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 
обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
Чл.16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение поетапно, след 
изпълнението на всяка една от дейностите, посочени в чл. 1 от Договора, а именно: 

а) След приключване на дейностите, посочени в чл.1, т. 1-8 включително, в срок до 5 
(пет) календарни дни, считано от датата на представяне на двустранно подписан протокол за 
предаване изпълнението на съответната дейност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава по 0,4% (нула 
цяло и четири на сто) от стойността на договора без ДДС, ако липсват основания за 
задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея; 

б) След приключване на дейността, посочена в чл. 1, т. 1.9, в срок до 5 (пет) календарни 
дни, считано от датата на представяне на протокол за въвеждане на Системата в редовна 
експлоатация и оригинална фактура, съдържаща всички законови реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
освобождава 0,4 % (нула цяло и четири на сто) от стойността на договора без ДДС, ако липсват 
основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея; 
 в) След изтичане на гаранционния срок на Системата в срок до 5 (пет) календарни дни 
се освобождават останалите 1,4% от стойността на договора без ДДС.  
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;  
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от 
него лице. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване 
и приемане по реда на чл. 27 и 28 от Договора на всяка отделна дейност. В такъв случай, 
освобождаването се извършва по реда на алинея едно от настоящия член. При необходимост, 
във връзка с поетапното освобождаване на Гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 
нова банкова гаранция, съответно застраховка. 
(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 
изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на 
спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 
Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения 
по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е 
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която 
съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.  
Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 
следните случаи: 
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1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 14 
(четиринадесет) календарни дни след датата на влизане в сила на договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
развали Договора на това основание;  
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;  
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност. 
Чл.19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията 
за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси 
обезщетение в по-голям размер. 
Чл.20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) календарни дни да 
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова 
гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от 
действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 
от Договора. 
 
Общи условия относно Гаранцията за изпълнение  
 
Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
изпълнение е престояла при него законосъобразно. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 
 
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
  
Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 - 10 от договора; 
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 
пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;   
Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените 
срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 41 
от Договора;   
5. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без 
предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
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1. да изисква и да получи Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 
получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва 
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи 
на изпълнението. 
Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да приеме изпълнението на Услугите за всяка отделна дейност, когато отговаря на 
договореното, по реда и при условията на този Договор; 
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 
Договор; 
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 
ограничения съгласно приложимото право; 
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 41 
от Договора; 
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на 
чл. 11- 21 от Договора; 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.27. Предаването на изпълнението на Услугите за всяка дейност се документира с протокол 
за приемане и предаване („Приемо-предавателен протокол“), съответно Протокол за 
внедряване на Системата за дейността по чл. 1, т. 1. 4 и Протокол за въвеждане на Системата в 
редовна експлоатация за дейността по чл. 1, т. 1. 9, който се подписва от представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните. 
Чл.28. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1.  да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до 
отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в случай, 
че констатираните недостатъци са от такова естество, че резултатът от изпълнението става 
безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 
подписване на Протокол за въвеждане на Системата в редовна експлоатация. В случай, че към 
този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в Протокола за 
въвеждане на Системата в редовна експлоатация и се определя подходящ срок за 
отстраняването им. 

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.29. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0. 2% (нула цяло и две на сто) от Цената на 
договора с включен ДДС за всеки ден забава, но не повече от 5% (пет на сто) от Цената на 
договора с включен ДДС. 
Чл.30. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 
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спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 
качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 
случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  
Чл.31. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той 
дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС. 
Чл.32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 
задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
това.   
Чл.33. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.34. (1) Този Договор се прекратява: 
1. с изтичане на срока на Договора; 
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) календарни дни от 
настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 
(2) Договорът може да бъде прекратен 
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – 
по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл.35. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението 
е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. 
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 14 (четиринадесет) 
календари дни, считано от Датата на влизане в сила на договора; 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет) дни; 
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и 
Техническото предложение. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е 
станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в 
уговореното време. 
Чл.36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 
прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като в този случай, размерът на 
дължимото обезщетение е 1% (едно на сто) от внесената гаранция за изпълнение на договора, 
но не повече от 5 000,00 (пет хиляди) лв. 
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Чл.37. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 
момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може 
да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети/разработки/доклади или други, изготвени от 
него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и 
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 
Чл.38. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги. 

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  
 
Чл.39. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 
Приложенията, се прилагат следните правила: 
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 
 
Спазване на приложими норми  
Чл.40. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими 
нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на 
Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на 
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение 
№ 10 към чл. 115 от ЗОП. 
 
Конфиденциалност  
Чл.41. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по 
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална 
информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или 
друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други 
материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да 
е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, 
пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, 
договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с 
документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, 
модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други 
материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или 
съдържаща се на компютърен диск или друго устройство. 
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(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация 
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, 
като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато: 
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от 
която и да е от Страните; 
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; 
или 
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 
съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата Страна по Договора. 
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички негови поделения, 
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него 
физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези 
задължения от страна на такива лица.  
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  
 
Публични изявления 
Чл.42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 
разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, 
предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено 
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 
 
Авторски права 
Чл.43.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху 
изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат 
обект на авторско право.  
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи 
възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 
функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито 
права са нарушени. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 
страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 
основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 
произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 
авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на 
трети лица. 
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Прехвърляне на права и задължения 
Чл.44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля и/или да залага правата и задълженията си, 
произтичащи от този договор на трети лица. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли и/или 
заложи свое право или задължение, произтичащо от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да задържи за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция. 
 
Изменения 
Чл.45. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията 
на ЗОП. 
 
Непреодолима сила 
Чл.46. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 
смисъла на чл.306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила 
ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и 
възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с 
Договора задължения. 
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия 
и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 
другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се 
прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и 
естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и 
невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението. 
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата 
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част 
от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила. 
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила; 
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или 
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнение на Договора. 
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 
Нищожност на отделни клаузи 
Чл.47. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да 
влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на 
някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 
 
Уведомления 
Чл.48. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 
електронна поща. 
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” № 1  
Тел.: 052 302932 
Факс: 052 302932 
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e-mail: officeub@mail.bg 
Лице за контакт: Николай Николов 
 
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Адрес за кореспонденция: гр. Казанлък, ул. „Стара река“ № 2, Дом на културата „Арсенал“, 
офис 417 
Тел.: 02 4901600 
Факс: 431 62253 
e-mail: snedev@david.bg 
Лице за контакт: Стойчо Недев Стойчев 
 
(3) За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 
3. датата на приемането – при изпращане по факс; 
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и 
други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок 
до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко 
уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, 
чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият 
се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в 
съответния регистър. 
 
Чл.49. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани 
с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще 
се тълкуват съгласно българското право. 
 
Чл.50. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 
или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез 
преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния 
български съд. 
 
Чл.51. Този Договор се състои от 12 страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни 
екземпляра – по един за всяка от Страните. 
Чл.52. При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи: 
1. Гаранция за изпълнение на договора – копие от платежно нареждане с ID № 438936458 от 
15.09.2017 г. за сума в размер на 12 400 лв. (дванадесет хиляди и четиристотин) . 
2. Актуални свидетелства за съдимост на законните представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 3 броя 
(копия). 
3. Удостоверения за липса на задължения към Национална агенция за приходите, издадени на 
името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и поотделно за всеки един от законните представители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответно с изх. №240201700250989 от 15.08.2017г.; 240201700251070 от 





 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
към договор № 6996/ 25.09.2017 г. 

сключен между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „ДАВИД Холдинг“ АД 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

1. Дейности, включени в предмета на поръчката  
1.1. Изготвяне на бизнес анализ за установяване на нуждите от внедряване на 

Системата;  
1.2. Разработване на бизнес модел; 
1.3. Доставка на Система с всички компоненти и лицензи, осигуряващи едновременна 

работа на поне 100 потребители, включително предоставяне на безсрочен лиценз/и и изходни 
кодове (source code); 

1.4. Инсталиране, внедряване и адаптиране на Системата; 
 1.5. Инсталиране и настройване на клиентски работни места; 

1.6. Миграция на данни и настройване на Системата в тестова среда; 
1.7. Обучение на поне 3-ма системни администратора; 
1.8. Обучение на поне 100 потребителя;  
1.9. Въвеждане на Системата в редовна експлоатация; 
1.10. Гаранционно поддържане на Системата.  

2. Описание на дейностите, включени в поръчката 
 Участниците е необходимо да представят своите комплексни технически предложения 
за изпълнение на поръчката, както следва: 
 2.1. Изготвяне на бизнес анализ 
 За да се пристъпи към техническата реализация на поръчката е необходимо да бъдат 
извършени задълбочени и подробни аналитични дейности, в резултат на които следва да бъде 
изготвен бизнес анализ. Необходимо е да се извърши анализ на изискванията и на работните 
процеси, които трябва да бъдат имплементирани в Системата. В анализа следва да бъдат 
отразени и евентуални пречки за пълното внедряване на Системата, като бъдат посочени и 
вариантите за отстраняването им. Необходимо е да бъдат прегледани наличните в лечебното 
заведение информационни системи и бази данни и анализират необходимите за миграция 
данни. 
 2.2. Разработване на бизнес модел 
 В рамките на изпълнението на поръчката участникът, определен за изпълнител, следва 
да изготви бизнес модел, описващ работните процеси, които ще бъдат обхванати в Системата.  
 2.3. Доставка на Системата 
 Участникът, определен за изпълнител, следва да достави Система, отговаряща на 
посочените от възложителя по-долу в т. 6 и т. 7 минимални технически и функционални 
характеристики.  
 Системата следва да осигурява едновременна работа на поне 100 потребителя. 
 Лицензът, с който се предоставя Системата, следва да включва един сървър и не следва 
да  ограничава броя на работните места, на които може да се инсталира клиентската част на 
Системата. 
 Клиентската част  на Системата следва да може да се инсталира и на мобилни 
устройства с Android и iOS.  
 Лицензът следва да е еднократен и следва да предоставя безсрочно право на ползване 
на Системата.  
 Участникът, определен за изпълнител, следва да предостави на възложителя безсрочно 
право на ползване на всички изходни кодове (source code) на Системата, както и развойните 
средства, с които той да може да бъде модифициран впоследствие, в случаите на доработки и 
промяна на модули на Системата. 
 Участникът, определен за изпълнител, следва да предостави на възложителя безсрочно 
право на ползване на всички нови и променени модули, разработени по време на 
имплементиране на Системата.  



 2.4. Инсталиране, внедряване и адаптиране на Системата 
 Системата следва да бъде инсталирана на хардуерен сървър, посочен от възложителя. 
 Участникът, определен за изпълнител, следва да реализира в Системата необходимите 
промени и настройки, установени при изпълнение на предходните дейности по изготвяне на 
бизнес анализ и разработване на бизнес модел. 
 Софтуерната разработка следва да включва като минимум следните етапи: 
 2.4.1. Проектиране - по време на етап проектиране, участникът, определен за 
изпълнител, трябва да изготви детайлна техническа спецификация за реализация на 
необходимите промени и нови функционалности, която е необходимо да бъде утвърдена от 
възложителя.  
 2.4.2. Разработване - етапът на разработване трябва да съответства на методологиите и 
архитектурата, утвърдени в техническата спецификация от т. 2.4.1. Разработването се 
реализира чрез техническите средства, предложени от участника в „Предложение за 
изпълнение на поръчката“ (образец № 3).  
 2.4.3. Внедряване - етапът на внедряване включва инсталиране и настройване на 
Системата в тестова и впоследствие в реална експлоатационна среда, провеждане на обучения.  
 2.5. Инсталиране и настройване на клиентски работни места  
 Инсталирането на клиентските работни места следва да  се извърши на хардуера, 
посочен от възложителя, като не следва да има ограничение в броя на инсталациите. 

2.6. Миграция на данни и настройване на Системата в тестова среда 
Дейността включва анализ на съществуващите данни от страна на участника, определен 

за изпълнител, (налични електронни системи и таблици, съдържащи данни, които следва да 
постъпят в Системата) и разработване на средства/ процедури за миграция и изчистване на 
данните. За нормалната работа на Системата е необходимо преди нейното въвеждане в 
редовна експлоатация да бъде осъществена миграция на съществуващите данни. 

2.7. Обучение на поне 3-ма системни администратора 
2.8. Обучение на поне 100 потребителя 
Обучението на посочените от възложителя потребители следва да се извърши в групи 

от не повече от 12  души.  
2.9. Въвеждане на Системата в редовна експлоатация 

 2.10. Гаранционно поддържане на Системата.  
 Участникът, определен за изпълнител, следва да осигури гаранционно поддържане на 
Системата за период не по-кратък от 12 месеца, считано от датата на двустранно подписване на 
протокол за внедряване на Системата. Гаранцията трябва да включва всички необходими 
дейности за поддържане на работоспособността на Системата. Гаранционното поддържане не 
следва да включва разработване на нови функционалности. 
 Минималният обхват на гаранционното поддържане следва да включва: 
 2.10.1. Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на 
правилното функциониране на Системата; 
 2.10.2. Отстраняване на дефектите, открити в софтуера; 
 2.10.3. Възстановяване на Системата при евентуален срив; 
 2.10.4. Консултации на потребителите и администраторите на Системата; 
 2.10.5. Актуализация на документацията на Системата в резултат на извършени 
промени в рамките на гаранционното поддържане. 

3. Управление на проекта 
 Предлаганите от участника методология за управление на проекта и подход за 
софтуерна разработка (т. 2.4) трябва да се базират на световно утвърдени стандарти и добри 
практики като RUP, PMBOK, BABOK, Prince2, PMI или еквивалентни. 

4. Методология за цялостно управление на проекта 
 4.1. Обща организация на проекта - структура на изпълнителния екип и начин на 
взаимодействие с възложителя; 
 4.2. Времеви график на проекта; 



 4.3. Проектна комуникация  - периодичност и съдържание; 
 4.4. Методика на бизнес анализ, проектиране и техническа разработка; 
 4.5. Контрол на качеството; 
 4.6. Обучение; 
 4.7. Управление на риска.  
 Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум управление на 
реализацията на проекта, представяне на работата пред възложителя, проследяване на 
проекта и неговото административно приключване. 

5. Отчитане на извършената работа 
 За да се гарантира успешно изпълнение на проекта, трябва да има добре организирана 
проектна комуникация. Изпълнението на всеки етап от настоящата поръчка се предава от 
участника, определен за изпълнител, и се приема от възложителя със съответен протокол. 
Следващ етап/ фаза на проекта не може да започне, докато всички елементи на предишния 
етап/ фаза не бъдат приети от възложителя. 
 6.  Минимални технически изисквания към Системата 
 6.1. Системата следва да е изградена с трислойна архитектура - база данни, 
приложен сървър и клиентска част. 
 6.2. Системата следва да позволява мащабиране с възможност за подобряване на 
бързодействието при разширяване броя на потребителите и отказоустойчивостта чрез 
добавяне на приложни сървъри, работещи в клъстер. Приложният сървър, върху който 
работят приложенията, следва да поддържа едновременната работа на поне 100 паралелно 
работещи потребителя, без това да води до намаляване на производителността на 
Системата.  
 6.3. Приложният сървър на Системата следва да може да работи под различни 
операционни системи, като минимум Windows и Linux. Преминаването от една операционна 
система към друга не следва да изисква промени в софтуерния код на Системата. 
 6.4. Системата следва да поддържа различни бази данни, като минимум Microsoft 
SQL Server, Oracle Database и PostgreSQL. Преминаването от една база данни към друга не 
следва да изисква промени в софтуерния код на Системата. 
 6.5. Клиентската част на Системата следва да поддържа работа под Microsoft 
Windows, стандартен Web браузър, а също и мобилни клиенти под iOS и Android. 
 6.6. Системата следва да позволява доработки, промени и развитие, като 
Изпълнителят следва да предостави всички изходни кодове (source code) на Системата, 
както и на всички промени и доработки, направени в процеса на нейното внедряване.  
 6.7. Участникът, определен за изпълнител, следва да предостави всички развойни 
средства, нужни за правене на промени в изходния код, включително безсрочен лиценз за 
ползването им, както и пълна документация към тях. Системата следва да предоставя 
пълнофункционална развойна среда за разработка и настройка на приложни решения, 
включително набор от средства, позволяващ групова разработка на приложения и тяхната 
проверка и настройка. 
 6.8. Системата, включително административните и развойни средства към нея, 
следва да разполагат с многоезичен интерфейс и помощна информация. Като минимум 
следва да се поддържа интерфейс на български и английски език, като това се отнася до всички 
компоненти на платформата - административна част, развойна част и среда за изпълнение и 
работа на крайните потребители. 
 6.9. Системата следва да е напълно съобразена с изискванията на българското 
законодателство. Актуализацията ѝ в съответствие с промените в законодателството е 
задължителна част от поддръжката на Системата. 
 6.10. Системата следва да позволява управлението на външно търговско оборудване. 
Като минимум следва да се поддържат бар-код четци и фискални устройства. 
 6.11. Системата следва да позволява интеграция и обмен на данни с други системи, 
като се предлагат различни възможности. Като минимум следва да има възможности за 



интеграция чрез Web Services, генериране на REST интерфейс, както и обмен на данни чрез 
XML, XTDO, CSV и файлове.  
 6.12. Системата следва да има възможности за поддържане на промени в бизнес 
модела и интеграция между бизнес процесите и функциите на Системата. 
 6.13. Системата следва да поддържа средства за идентификация на потребителите и 
да предоставя възможност за описание на права и роли. Като минимум Системата следва да 
позволява интеграция с възможностите за идентификация под Windows платформа. 
 6.14. Системата следва да позволява моделирането на структурата на организацията 
и присвояване на роли на потребителите, като за всяка роля следва да се задават 
съответните права. Да е възможно присвояването на няколко роли на един потребител. 
 6.15. Системата следва да позволява за всяка роля да се дефинира достъп до 
определени потребителски интерфейси и обекти, като да е възможно ограничаването на 
достъпа до ниво отделно поле на обект.  
 6.16. Системата следва да позволява да се създават и променят потребителските 
интерфейси, включително добавяне и пренареждане на команди и менюта. 
 6.17. Системата следва да предоставя възможност за едновременната работа на поне 
100 потребители. 
 6.18. Системата следва да представлява единно решение с общ консистентен 
потребителски интерфейс, предоставящ цялата нужна функционалност в рамките на едно 
цялостно решение. Клиентската част на системата следва да осигурява ергономичен 
потребителски интерфейс, който да предлага стандартни удобства за потребителя, без това 
да се изисква да бъде специално разработвано във всяко отделно приложение.  
 6.19. Системата следва да позволява обновяването на клиентската част да се 
извършва централизирано, като инсталирането ú върху всяко работно място да се извършва 
автоматично. 
 6.20. Лицензът на Системата следва да е еднократен  и да предоставя безсрочно право 
на ползване на пълната функционалност на Системата от всички потребители. Като минимум 
лицензът следва да позволява едновременната работа на поне 100 потребители с право за 
ползване на всички модули на Системата върху един сървър и да не зависи от избраната 
сървърна платформа и база данни. 
 6.21. Лицензът следва да позволява инсталирането на клиентската част на Системата 
върху неограничен брой компютри, включително и мобилни устройства с iOS и Android. 
 6.22. Системата следва да предлага визуално средство за създаване на справки и 
отчети, като позволява записването им и многократното им използване от други потребители. 
Резултатите от всички справки и отчети, генерирани от Системата, следва да могат да се 
експортират при запазване на форматирането като минимум към Excel и HTML. 
 6.23. Системата следва да предлага гъвкави възможности за търсене. Като минимум 
следва да може да се търси по полета и атрибути на обекти, включително с помощта на 
динамично дефинирани от потребителите изрази и логически условия за филтриране, 
групиране и сортиране. Системата следва да позволява и пълнотекстово търсене във всички 
данни и метаданни на документите. 
 6.24. Системата следва да предоставя журнал (log), в който да се отчитат всички 
извършени операции от отделните потребители с възможност за извършване на справки в 
него. 
 7.  Минимални функционални изисквания към Системата 
 Системата следва да позволява да се организира единна информационна система за 
управление на различните аспекти от дейността на лечебното заведение. Като минимум 
следва да предоставя функционалност за: 
 7.1. Управление на документооборота и работните процеси, включително като 
минимум възможности за: регистрация на документи, визуално дефиниране на работните 
процеси, стъпки и условия, управление на задачи и събития, известявания, следене на 
срокове; 



 7.2. Управление на складовите запаси, включително като минимум възможности за: 
дефиниране на структура от складове, управление на стоково-материалните ценности (СМЦ) 
във всички складове, разделна отчетност на собствените стоки, стоките, приети и предадени 
за реализация, оборотния амбалаж, контрол и отчетност на серийните номера, сроковете на 
годност и сертификати, задаване и следене произволни характеристики на стоките (цветове, 
размери и т.н.), комплектуване и разкомплектуване на СМЦ, резервиране и инвентаризация; 
 7.3. Управление на доставките, включително като минимум възможности за: 
оперативно планиране на доставките, оформяне на поръчки към доставчиците и контрол на 
изпълнението им, изготвяне на платежен календар за разхода на парични средства, 
поддържане на ценови листи, рейтинг на доставчици и възможност за ценови анализ и 
подбор на доставчик по зададени критерии; 
 7.4. Управление на продажбите, включително като минимум възможности за: 
планиране на продажбите в натурално и стойностно изражение, отчитане на продажбите, 
контрол на изпълнението и анализ;  
 7.5. Управление на отношенията с клиенти и доставчици, включително като минимум 
възможности за: съхранение на пълната информация за контактите с контрагентите и 
историята за взаимодействието с тях, регистрация на информация за доставчиците, 
автоматично известяване на потребителите за предстоящи контакти с контрагентите, 
анализиране на незавършените и планиране на предстоящите сделки със съществуващите и 
потенциални клиенти, оперативен контрол на състоянието на планираните контакти и сделки, 
анализи на отношенията с контрагентите; 
 7.6. Управление на основните средства, включително като минимум възможности за: 
въвеждане в експлоатация, следене на състоянието, амортизационни отчисления, контрол на 
реалната работа на основните средства, поддръжка, ремонт и профилактика, комплектоване и 
разкомплектоване, прехвърляне, модернизиране, изписване и продажба на основни средства; 
 7.7. Управление на финансово-счетоводната дейност, включително като минимум 
възможности за: бюджетиране (контролинг), дефиниране на кост-центрове, финансови 
анализи, счетоводна отчетност, включително по международните стандарти (МСФО), 
управление на паричните средства и взаиморазчетите, изготвяне на консолидирани баланси и 
отчети;  
 7.8. Управление на персонала, включително като минимум възможности за: планиране 
на потребностите от персонал, планиране на заетостта и графика за отпуски на служителите, 
решаване на задачите за обезпечаване с кадри - подбор, анкетиране и оценка, кадрови  
контрол и анализ на личния състав, анализ на нивото и причините за текучество на кадрите; 
 7.9. Мониторинг и анализ на показателите за дейността, включително като минимум 
възможности за: дефиниране и следене на ключови показатели (KPI), автоматично съставяне 
на справки без необходимост от програмиране, линейни, йерархически и кръстосани справки, 
групировки и сортировки, разшифроване на отделни елементи от справките с възможности за 
достигане от обобщените данни до първичните документи, възможности за графично 
представяне. 
 8. Партньорски статус 
 Участникът следва да има официално партньорство с производителя на платформата на 
предлаганото решение за локализация (Localization Partner) за България и ниво минимум 
доставчик на решения (Solution Provider). 
Мотиви: Поставеното от възложителя изискване произтича от предмета на поръчката. 
Необходимо е платформата на предлаганата Система да е доставена от официален партньор на 
производителя на Системата, за да се гарантира нейното успешно внедряване, адаптиране и 
поддържане. 
 9. Срок на извършване на всички дейности по поръчката - до 12 месеца, считано от 
датата на приемане от Изпълнителя на подадена от възложителя заявка за започване на 
изпълнение на дейностите по поръчката. 
 



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
към договор № 6996/ 25.09.2017 г., 

сключен между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „ДАВИД Холдинг“ АД 

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
  
 
 

 





 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
към договор № 6996/ 25.09.2017 г., 

сключен между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „ДАВИД Холдинг“ АД 

 
 

СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА 
ПОРЪЧКАТА 

 
  
 
 

 



















 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
към договор № 6996/ 25.09.2017 г., 

сключен между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „ДАВИД Холдинг“ АД 

 
 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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