
УТВЪРЖДАВАМ:     П                                                                                   ОБРАЗЕЦ №1 

ДИМИТЪР ПОПОВ 

Директор на ТД ДР гр. София 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на 

оферти с обява, с предмет: „Абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с 

инсталации, намиращи се на обекти: административна сграда на ТД ДР гр. София 

и складова база гр. Ботевград“. 

 

ОБЕКТ: Административна сграда на ТД „ Държавен резерв“ гр. София и складова база 

гр. Ботевград. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез 

ТД „Държавен резерв“ София, ЕИК 8319136610040, представлявано от Димитър Попов 

Директор на ТД „ Държавен резерв“ гр. София. 

А. Описание 

 1. Административна сграда на ТД ДР гр. София:    

- пожароизвестителна централа – FS 5004                                                – 1 бр. 

- охранителна централа                                                                               – 1 бр. 

- пожароизвестителни линии                                                                      – 5 бр. 

- оптично – димен пожароизвестител 2030 – L                                         - 12 бр.  

- термодиференциален пожароизвестител 2020 – L                                 - 1 бр. 

- звукови сигнализатори                                                                              - 4 бр. 

- ръчен бутон                                                                                                - 1 бр. 

- оптичен индикатор                                                                                    - 9 бр. 

- телефонен дайлър                                                                                      - 1 бр. 

2. Складова база Ботевград:  

- пожароизвестителна централа – FS 4000/8                                             – 2 бр. 

- пожароизвестителна централа – FS 5100                                                – 3 бр. 

- пожароизвестителни линии                                                                      – 32 бр. 



- оптично – димен пожароизвестител 3030 – L                                         – 144 бр. 

- оптично – димен датчик FD 8030                                                             – 71 бр. 

- термодиференциален пожароизвестител 3020                                      - 5 бр. 

- звукови сигнализатори – външни                                                             - 6 бр. 

- звукови сигнализатори – вътрешни                                                         - 20 бр.                                                              

- ръчен бутон                                                                                                 - 40 бр. 

Б. Характеристики и изисквания за изпълнение на обществената поръчка 

 1. Дейностите по абонаментната поддръжка да се изпълняват в съответствие с 

действащата нормативна уредба в Република България и при спазване изискванията на 

Възложителя.  

2. Ежемесечно да се извършва проверка на приемното устройство и датчиците на 

пожароизвестителната инсталация по предварително съгласуван график.  

3. Да се изготвя протокол от извършените проверки.  

4. Да се отразява състоянието и извършените ремонти на ПИС в Дневник на 

инсталация за пожароизвестяване.  

5. Изпълнителят да се явява при повикване за ремонт в рамките на работния ден 

или до 24 часа от момента на обаждането.  

6. Всички транспортни и други разходи за изпълнение на настоящата обществена 

поръчка са за сметка на Изпълнителя. 

В. Изисквания към участниците 

1. Участниците следва да притежават задължителните документи за извършване 

на дейността, предмет на обществената поръчка, които да са валидни през целия срок на 

договора или ако срокът на валидност на някой от тези документи изтича през времето 

на действие, валидността на същия да се подновява своевременно, а именно: 

  Актуално разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарна 

безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, 

свързани с пожарната безопасност съгласно чл. 129 от Закона за министерство на 

вътрешните работи (ЗМВР), чл. 17 от 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 чл. 22, ал. 5 от Наредба 

№8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите.  

 Обслужването и поддържането на пожароизвестителната уредба с инсталация 

да се осъществява в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и 

при спазване изискванията на СД СЕN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: 

Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, 

използване и поддържане”.  



 Участниците трябва да притежават копие на актуални удостоверения на лицата, 

представляващи търговеца и лицата, непосредствено осъществяващи дейността за 

необходимата професионална квалификация съгласно изискванията на наредбата по чл. 

129, ал. 7 от ЗМВР.  

2. На основание чл. 18 от ЗЗБУТ, избраният за изпълнител отговаря за 

изпълнението на здравословни и безопасни условия на труд по време на извършване на 

дейността.  

3. Избраният за Изпълнител на поръчката представя Списък на лицата, които ще 

осъществяват услугата, включващ необходимите документи за получаване на 

разрешение за достъп до зоните, свързани с изпълнение на стратегическа дейност, 

съгласно чл. 43 и 44 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция 

„Национална сигурност“ и в изпълнение на разпоредбите на Постановление 181/2009 г. 

на Министерски съвет за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от 

значение за националната сигурност и по реда на Инструкция Iз-3025 от 21.12.2010 г. по 

описа на МВР и ДАНС. 

4. Възложителят сключва с определения изпълнител договор за обществена 

поръчка при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител е 

изпълнил задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.  

 

 

 

 

 

 

 

 


