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Директор на ТД „ДР”  

гр. В.Търново                 …………..П……………. 

                                     /Никола Костадинов/ 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за преустройство на товарни асансьори намиращи се в складови бази към ТД „Държавен резерв” гр. В.Търново 

 

За всеки асансьор е необходимо: 

 - Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - за всички 13 броя асансьори, без асансьор в СБ Габрово 

 - Изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - за 13 броя асансьори, без асансьор в СБ Габрово; 

 - Изграждане на шахтово осветление - за всички 14 броя асансьори,  

 съгласно предписания и изискванията на чл.39 от „Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори”  

 

 

 

Списък на товарни асансьори по местонахождение, тип, модел, товароносимост и техническа характеристика 

 

№ 

по  

ред 

Териториална 

дирекция 
БАЗА МАШИНИ ТИП,МОДЕЛ 

ТОВАРОНО- 

СИМОСТ 

/МОЩНОСТ/ 

ГОДИНА НА 

ПРОИЗВОД 

- СТВО 

ТЕХНИЧЕСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕОБХОДИМИ  ДЕЙНОСТИ  ЗА ВСЕКИ 

АСАНСЬОР 

1 В.Търново Иваново Асансьор 
Товарен асансьор 

уредба асансьорна 

      завод София 

2 т 1972 
триетажен асансьор  

само на 1ви етаж  

проходен на 180º 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление 

в кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

2 В.Търново Иваново Асансьор 
Товарен асансьор 

уредба асансьорна 

завод София 

2 т 1972 
триетажен асансьор  

само на 1ви етаж  

проходен на 180º 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление 

в кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

3 В.Търново Иваново Асансьор 
Товарен асансьор 

уредба асансьорна 

завод София 

2 т 1972 
триетажен асансьор 

 само на 1ви етаж  

проходен на 180º 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление 

в кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 



4 В.Търново Иваново Асансьор 
Товарен асансьор 

уредба асансьорна 

      завод София 

2 т 1972 
триетажен асансьор  

само на 1ви етаж  

проходен на 180º 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление 

в кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

5 В.Търново Иваново Асансьор 
Товарен асансьор 

уредба асансьорна 

завод София 

0,75 т 1972 
триетажен асансьор 

 само на 1ви етаж  

проходен на 180º 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление 

в кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

6 В.Търново Иваново Асансьор 
Товарен асансьор 

уредба асансьорна 

       завод София 

0,75 т 1972 
триетажен асансьор  

само на 1ви етаж  

проходен на 180º 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление 

в кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

7 В.Търново Иваново Асансьор 
Товарен асансьор 

уредба асансьорна 

       завод София 

0,75 т 1972 
триетажен асансьор 

 само на 1ви етаж  

проходен на 180º 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление 

в кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

8 В.Търново Иваново Асансьор 
Товарен асансьор 

уредба асансьорна                  

       завод София 
0,75 т 1972 

триетажен асансьор 

 само на 1ви етаж  

проходен на 180º 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление 

в кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

9 В.Търново Ресен Асансьор 
Товарен асансьор 

„Червена звезда” 

гр.Дебелец 
0,8 т 1958 

двуетажен асансьор  

само на 1ви етаж  

проходен на 180º 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление 

в кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

10 В.Търново Ресен Асансьор 
Товарен асансьор 

„Червена звезда” 

гр.Дебелец 
0,8 т 1958 

двуетажен асансьор  

само на 1ви етаж  

проходен на 180º 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление 

в кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

 

 

11 

 

В.Търново Габрово Асансьор 
Товарен асансьор 

стар тип 
2 т 1967 

триетажен асансьор 

непроходен 
- изграждане на шахтово осветление 



12 В.Търново Дебелец Асансьор Тип 352100 0,5 т 1965 
триетажен асансьор 

проходен на 180º  

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление 

в кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

13 В.Търново Дебелец Асансьор Тип 352100 0,5 т 1965 
триетажен асансьор 

проходен 180º 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление 

в кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

14 В.Търново Дебелец Асансьор Тип 352100 0,5 т 1965 
триетажен асансьор 

проходен 180º 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление 

в кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

 

 

Изисквания към Изпълнителя - услугата да се извърши от лицензирана фирма, вписана в регистъра на ДАМТН, по чл. 36 ал.1 ЗТИП. 

 

Към офертата да бъдат посочени брой и единична цена на необходимите материали за всеки асансьор в съответните складови бази, да бъде 

посочена отделна цена за труд /монтаж/, а в крайната цена да бъдат включени транспортни, други присъщи разходи. 

  

 

 


