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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за провеждане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет „Абонаментна 

поддръжка и обслужване на пожароизвестителните инсталации монтирани в складовите бази 
към ТД "Държавен резерв" гр. Плевен. 

 
 
 
Абонаментната поддръжка и техническо обслужване на пожароизвестителните 

инсталации, включва пълния обем дейности 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 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, 
проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“; 

 
На Абонаментен сервиз и техническо обслужване подлежат пожароизвестителните 

системи монтирани в следните складови бази :  
 
СБ Ясен  
Пожароизвестителна централа  – тип FS 5200- 1бр. 
Акумулаторни батерии –12V ,7Ah – 2 бр. 
Пожароизвестител автоматичен - 340 бр. 
Пожароизвестителни линии - 1 бр. 
 
СБ Пордим 
Пожароизвестителна централа тип FS 5200 - 1бр. 
Акумулаторни батерии –12V ,7Ah – 2 бр. 
Пожароизвестител автоматичен - 540 бр. 
Пожароизвестителни линии - 32бр. 
 
СБ Г.Дъбник 
Пожароизвестителна централа тип FS 5200 - 1бр. 



Акумулаторни батерии –12V ,7Ah – 2 бр. 
Пожароизвестител автоматичен - 284 бр. 
Пожароизвестителни линии - 16 бр. 
 
СБ Троян 
Пожароизвестителна централа - 4бр.  
1. ПИЦ- тип FS 5200,  
2. ПИЦ - тип FS 5200  
3. ПИЦ - тип FS 5100  
4. ПИЦ - тип FS 4000 
Акумулаторни батерии –12V ,7Ah – 6 бр. 
Акумулаторни батерии –12V ,4,5Ah – 2 бр. 
Пожароизвестител автоматичен - 350 бр. 
Пожароизвестителни линии - 32 бр. 

 
 
Абонаментната поддръжка и техническо обслужване на пожароизвестителните 

инсталациите е необходимо да се извършват, съобразно график предоставен от обслужващата 
фирма, в който трябва подробно да бъдат описани, кога ще се извършват проверките и 
обслужването на пожароизвестителната система, както вида на самите дейности, съобразно 
регламентите на нормативните документи. 

 
При наличие на аварии и повреда на пожароизвестителните системи обслужващата 

фирма е необходимо да реагира своевременно и да се явява до 6 часа от момента на 
уведомяването. След констатиране на повредата в управлението на ТД „Държавен резерв” гр. 
Плевен да се представи протокол за констатираната аварията и оферта за авариен ремонт.  

 
Констатираните повреди и предприетите действия по тяхното отстраняване да се 

документират в дневниците за техническото състояние на пожароизвстителните инсталации. 
 
При извършване на ремонт и при подмяна на части от пожароизвестителните 

инсталации трябва да се представя протокол за отстранената авария, и сертификати и 
гаранционна карта за вложените резервни части. 

 
Обслужващата фирма е отговорна за провеждането на инструктаж на лицата 

работещи с пожароизвестителните инсталации, дежурния персонал и отговорните 
длъжностните лица в складовите бази, за компетентна техническа експлоатация на 
инсталациите и за подсигуряване на пожарна безопасност в обектите. 

 
 
 
 

 


