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УТВЪРЖДАВАМ:  

 

 

ЛИЛЯНА ПАСКАЛЕВА….П…….. 

Директор на ТД "Държавен резерв" гр. Пловдив 

 

Дата: ........................2015 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на Обществена поръчка по глава осма „а” с 

предмет „Техническо обслужване и презареждане на пожарогасители намиращи се в 

Администрацията и складовите бази на ТД ДР гр. Пловдив”. 

ОБЕКТ: Административната сграда на ТД „Държавен резерв” гр. Пловдив и 

складовите бази на ТД ДР гр. Пловдив. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” гр. 

София чрез ТД „Държавен резерв” гр. Пловдив, ЕИК 8319136610055, представлявана 

от Лиляна Паскалева, Директор на ТД ДР гр. Пловдив.  

 

Описание: При изпълнение на обществена поръчка с предмет „Техническо обслужване 

и презареждане на пожарогасители намиращи се в Администрацията и складовите бази 

на ТД ДР гр. Пловдив” ще се извършват следните дейности: 

 

1. Техническо обслужване и презареждане на следните видове преносими 

противопожарни /пожарогасители/: 

 

№ по ред Местоположение и вид на 

противопожарните средства 

Общо количество налични 

пожарогасители 

1. Административна сграда на 

Дирекцията 

 

 Прахов пожарогасител – 2 кг. 3 

 Прахов пожарогасител – 1 кг. 1 

 Прахов пожарогасител – 6 кг. 1 

 С02 пожарогасител – 5 кг. 1 

 Воден пожарогасител – 9 л. 1 

 Общо 7 

   

2. СБ Долна Махала  

 С02 пожарогасител – 5 кг. 7 

 Прахов пожарогасител – 12кг. 1 

 Воден пожарогасител – 9 л. 16 

 Прахов пожарогасител – 6 кг. 13 

 Общо 37 

   

3. ПБ Първомай  

 Воден пожарогасител – 9 л. 12 

 Прахов пожарогасител – 6 кг. 8 

 Прахов пожарогасител – 12 кг. 10 

 С02 пожарогасител – 5 кг. 7  
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 Общо 37 

   

4. СБ Белозем  

 С02 пожарогасител – 5 кг. 5 

 Прахов пожарогасител – 12 кг. 2 

 Воден пожарогасител – 9 л. 4 

 Общо 11 

   

5. СБ Голямо дряново  

 Прахов пожарогасител – 6 кг. 1 

 С02 пожарогасител – 5 кг. 4 

 Общо 5 

   

6. СБ Пещера  

 Прахов пожарогасител – 6 кг. 3 

 Воден пожарогасител – 9 л. 2 

 Воден пожарогасител – 6 л. 3 

 Прахов пожарогасител – 2 кг. 1 

 Общо 9 

   

7. СБ Широка поляна  

 Прахов пожарогасител – 6 кг. 3 

 

2. Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на услугата са за 

сметка на изпълнителя. 

3. Техническото обслужване и презареждане да се извършва в 

съответствие с инструкциите за експлоатация на производители и при спазване на 

изискванията БДС IS011602-2:2002, Наредба No 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата 

и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и 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. 

След направената проверка да се залепят стикери, гарантиращи изправността и 

годността на всички проверени и технически обслужени пожарогасители и да се 

издадат протоколи удостоверяващи проверката. 

4. Издадено разрешително по чл. 129 от Закона за Министерството на 

вътрешните работи за осъществяване на съответната дейност. 

5.  При необходимост от взимане на противопожарните средства, 

изпълнителят е длъжен да подсигури резервни пожарогасители, осигуряващи 

пожарната безопасност в складовите бази. 

6. Ако непосредствено след извършената проверката и техническия оглед 

има наличие на пожарогасителите с по-ниско налягане от допустимото, де се извърши 

поправка и при необходимост презареждане и ремонт за сметка на изпълнителя. 


