
 

Приложение № 1 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за 

„Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система 

намираща се в складова база Долна махала при ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив, за 

срок от 1 година“ 
 

Абонаментната поддръжка и техническото обслужване на съоръжения на 

пожароизвестителната инсталация в СБ Долна махала при ТД „Държавен резерв” гр. 

Пловдив включва пълния обем дейности, които са регламентирани в Наредба № 8121з-647 от 

01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, 

Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по 

осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, 

системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях 

и СД CEN/TS  54-14:2006 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, 

проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане" и/или 

еквивалент/и. 

 

На абонаментно сервизно поддържане и техническо обслужване подлежат: 

 

1. Приемно устройство на ПИИ тип "FS 5024"- 1 бр. 

2. Акумулаторна батерия 12V/7Ah - 2 бр. 

3. Пожароизвестител тип ИП 212-7 - 153 бр. 

4. Пожароизвестител тип "Apollo" S65 - 81 бр. 

5. Пожароизвестител ръчен РП - 1 - 8 бр. 

6. Пожароизвестител оптико-димен FD8030 - 2 бр. 

7. Охраняеми зони - 23 бр. 

8. Гръмозащитен модул (8 зони) - 3 бр. 

9. Светлинно-звукови сигнализации - 5 бр. 

 

Изисквания за изпълнение на поръчката 

 

Абонаментната поддръжка и техническото обслужване на пожароизвестителната 

инсталация следва да се извършва, съобразно съгласуван с Възложителя график, в който 

трябва подробно да бъдат описани, кога ще се извършват проверките и обслужването, както 

вида на самите дейности. 

Всяка извършена работа по инсталацията трябва да се документира в дневника за 

нейното техническо състояние. При установяване на неизправност да се представи 

констативен протокол в СБ Долна махала. Заверени копия на протокола се представят и на 

ТД „Държавен резерв” гр. Пловдив. 

При установена от Възложителя неизправност, Изпълнителят следва да се явява до 6 

часа от момента на уведомяване за конкретния случай. 

 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 1 (една) година от датата на 

сключване на договора с избрания Изпълнител. 
 

 

 


