
Обособена позиция І 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ 

ЗА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ ВА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИТЕ 

СИСТЕМИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ   

НА  РУ „ЗАПАДЕН  РЕГИОН” 

 

 

1. Предмет на поръчката 

Абонаментното сервизно поддържане на пожароизвестителни системи (ПИС), 

състоящи се от пожароизвестителни централи и пожароизвестителни периферии и 

пожарогасителни инсталации (ПГИ), монтирани в сгради на РУ „Западен регион” на 

„Български пощи” ЕАД, включва: 

• Първоначална профилактика – преглед, тестване и възстановяване на 

експлоатационната годност на всички компоненти на системите  в съответствие с 

Наредба     № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 

при експлоатация на обектите,  СД  CEN/TS  54-14:2006 – „Пожароизвестителни 

системи, Част 14 – Указания за планиране проектиране, инсталиране, въвеждане в 

експлоатация, използване  и поддръжане”,  БДС EN 15004-1 - „Стационарни 

пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част1: 

Проектиране, монтиране и поддържане (ІSO 14520 -1:2006, с изменения)” и 

действащото към момента законодателство, относно правила и норми за пожарна и 

аварийна безопасност на обектите в експлоатация и техническите и експлоатационни 

предписания на производителя на оборудването. 

• Осигуряване на пълна работоспособност и функционалност на системите за 

пожароизвестяване и пожарогасене. 

• Допълнителни дейности - ремонт, сервизна дейност и подмяна (при 

необходимост) на компоненти на системите за пожароизвестяване и пожарогасене 

(елементи, части, устройства), предварително тествани и настроени за работа без да се 

нарушават функциите на системите за безопасна и безаварийна работа и 

пожаробезопасеността на обекта в експлоатация. 

 



2. Описание на системите за пожароизвестяване и пожарогасене на РУ 
„Западен регион” 

Брой 
ПИС 

РУ "БП" Западен 
регион –  Областни 
пощенски станции 

Адрес 
Модел на 

централата/
производител 

Брой 
зони

(лъча)

Брой 
датчици 

Брой 
сирени 

Брой ръчни 
пожароизвт. 

бутони 

1 
ОПС Видин - 
ПС Видин Ц 

гр. Видин, ул. Княз Ал. 
Батенберг" №10 

FS 5004-1/ 
UniPos 

4 51 1 1 

2 
ОПС Монтана -  
ПС Берковица 

гр. Берковица, ул. 
Александровска" №8 

FS 5004/ 
UniPos 

4 34 2 2 

3 
ОПС Монтана - 

ПС Лом Ц 
гр. Лом, пл. "Свобода" 

№6 
МАГ – 8/ 
Телетек 

8 64 4 6 

4 
ОПС Монтана - 
ПС Монтана Ц 

гр. Монтана, ул. "Ст. 
Караджа" №1 

FS 4002/ 
UniPos 

1 19 2 3 

5 
ОПС Перник -  
ПС Перник Ц 

гр. Перник, пл. 
"Кракра" №1 

FS 5002/ 
UniPos 

2 8 2 5 

6 
ОПС Перник - 
ПС Радомир Ц 

гр. Радомир, ул."Княз 
Ал. Батенберг" №28 

J408/ Bentel 3 26 1 1 

7 
ОПС София   

Информационен 
център  

гр. София, ж.к. Люлин 
ІІІ, ПС София 36 

FS 5004-1/ 
UniPos 

4 17 1 1 

8 
ОПС София -  
СЗ "Инкасо" 

гр. София, ул. "Акад. 
Ст. Младенов" бл.30 

FP 388  2 30 1 5 

 
 

Брой 
ПГИ 

РУ „БП” Западен 
регион –  Областни 
пощенски станции 

Адрес 
Вид  
на 
ПГИ 

Колектори 
на САП и 

РУ 

Брой 
бутилки с 
въглероден 
двуокис 

Брой 
сигнализатори 
за тревога 

Брой блокове 
за автомат. и 
дистанционно 
управление 

1  
ОПС София   

Информационен 
център  

гр. София,  ж.к. 
Люлин ІІІ, ПС 
София 36 

САП 6+2 9 2  4 

 

3. Изисквания за извършване на абонаментно сервизно обслужване  

3.1 Първоначална профилактика – Изпълнителят, до 20 (двадесет) работни 

дни след сключване на договор, извършва преглед на системите за констатиране на 

тяхното състояние, с оглед обезпечаване на нормалното им функциониране, като 



съвместно с представител на възложителя, се състави акт за състоянието на съответната 

ПИС/ПГИ. Изпълнителят е необходимо да  провери: за наличието на дневници на 

ПИС/ПГИ и ги създаде при липса на такива; за наличие на инструкции за експлоатация 

и постави стикери с информация за контакт; срока на годност на акумулаторните 

батерии; и информира възложителя за изправността на телефонните дайлъри.  

Посещението на екипите, както и извършването на профилактичен оглед се 

включва в абонаментната цена. 

3.2 Ежемесечна профилактика на ПИС:  

До 25–то число на месеца, изпълнителят извършва: 

- профилактичен преглед с проверка на включената автоматика и тренировъчно 

задействане на монтираните датчици и изнесени сигнализатори.  

- външен оглед на възлите на инсталацията, профилактични и регулиращи работи 

на централата.; 

- проверка в режим „пожар” от известителите; 

- проверка напрежението на линиите и контролна напрежението на захранващите 

вериги; 

- проверка изправността на изнесените сигнализатори за тревога /сирени, алармени 

звънци, светлинни индикатори/;  

- проверка работоспособността на уредбата в буферен режим или аварийно 

захранване.  

3.3 Тримесечна профилактика на ПИС:  

Извършва се едновременно със съответната ежемесечна профилактика и 

включва проверка работата на инсталацията в режим “повреда”, при прекъсване или 

късо съединение на лъчи, нарушаване на капацитивния фон, изменение на честотните 

характеристики и др. фактори на въздействие, инспектират  се визуално устройствата за 

индикация и управление за признаци на проникнала влага и др. влошаващи фактори, 

проверка на всички връзки към батерии; почистване (при необходимост) на 

автоматичните пожароизвестители; изпълнява всички други проверки и изпитвания, 

предписани от производителя; 

3.4 Тримесечна профилактика на ПГИ:  

- Извършва се външен оглед на възлите на ПГИ, включваща проверка на: 

контролните уреди за налягане на бутилките, гъвкавите връзки, пускови глави, уреди за 

електронен контрол, сглобките на бутилките към вентилите, крепежните елементи на 



бутилките и тръбите, на маркуча за високо налягане, на дюзите за изпускане на 

гасителен агент, резби, отвори, замърсяване. 

- Проверка на блоковете за управление и работа на ПГИ. 

- Тестване: изправността и напрежението на линиите за активиране на ПГИ, на 

инсталацията в „Ръчен” режим на активиране. 

- Проверка на изправността на изнесените сигнализатори за тревога. 

- Проверка за наличността и цялостта на указателните знаци и инструкции. 

- Записване на резултатите от профилактиката в Дневника за състоянието на 

ПГИ. 

3.5 Ежегодна профилактика на ПИС и ПГИ:  

Извършва се едновременно със съответната ежемесечна/тримесечна 

профилактика и включва извършване на пълен технически преглед на инсталацията с 

тренировъчно задействане на всички датчици, вторични индикатори и блокировки, 

визуално инспектиране за потвърждаване, че всички кабелни връзки и устройства са 

безопасни, неповредени и добре защитени, проверява и измерва всички батерии; 

Регулярно до края на обслужването изпълнителят извършва почистване на 

всички пожароизвестители от замърсявания. 

За всяка проверка изпълнителят издава протокол в който се отразяват 

извършените дейности по обслужването и се потвърждава годността на съответната 

ПИС/ПГИ  за експлоатация, в съответствие с действащите в Р. България нормативни 

актове. Протоколите се предават за съхранение от определено от възложителя 

длъжностно лице. 

В дневника на ПИС/ПГИ се отразява всяко посещение за периодична проверка, 

извънредно посещение и/или ремонт. 

4. Допълнителни дейности - отстраняване на възникнала повреда на 

пожароизвестителната система при необходимост, извън абонаментното сервизно 

обслужване.   

Допълнителните дейности се извършват с цел отстраняване на възникнали 

повреди, констатирани от изпълнителя при текущото обслужване на ПИС/ПГИ или по 

сигнал на възложителя и не  са включени в абонаментната цена. Тези дейности ще се 

извършват след одобряване от възложителя и включват:  демонтаж и монтаж на 

дефектирали елементи на  ПИС/ПГИ. 

В случай на констатирана авария, повреда или спиране на съоръженията, 

участникът следва да се отзовава при повикване от възложителя до 4 (четири) часа  



след подаване на заявката, като изпрати сервизна група, която на място да установи 

причината за аварията, вида на повредата, необходимостта от ремонт (с неизбежна 

необходимост от влагане на нови резервни части или без влагане на нови резервни 

части). 

Отстраняването на повредите следва да бъде извършено в срок от 1 (един) 

работен ден от подаването на заявка от страна на възложителя/констатирането й от 

страна на изпълнителя. 

Необходимостта от ремонт се документира с двустранно подписан констативен 

протокол.  

Изпълнителят, следва да осигури поддържане на 12 (дванадесет) месечен 

гаранционен срок на извършените ремонтни дейности, считано от датата на подписване 

на протокол за пускане в експлоатация на ремонтираната ПИС/ПГИ.  

При необходимост от влагане на резервни части при извършване на ремонтни 

дейности изпълнителят се задължава предварително да представи на възложителя 

заявка за утвърждаване, съдържаща количествата и цените на необходимите за подмяна 

резервни части и да пристъпи към закупуването им след одобряването на заявката от 

страна на възложителя.  

Цената на вложените при ремонт резервни части се заплаща от възложителя по 

доставни цени, т.е по цени на придобиване от изпълнителя, което се доказва с 

прилагане на копие от фактура за закупуването им. 

Доставените резервни части следва да са придружени от документи за произход 

и качество. 



Обособена позиция ІІ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ 

ЗА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ ВА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИТЕ 

СИСТЕМИ НА  РУ „СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН” 

 

1. Предмет на поръчката 

Абонаментното сервизно поддържане на пожароизвестителни системи (ПИС), 

състоящи се от пожароизвестителни централи и пожароизвестителни периферии, 

монтирани в сгради на РУ „Северен централен регион” на „Български пощи” ЕАД, 

включва: 

• Първоначална профилактика – преглед, тестване и възстановяване на 

експлоатационната годност на всички компоненти на системите  в съответствие с 

Наредба     № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 

при експлоатация на обектите,  СД  CEN/TS  54-14:2006 – „Пожароизвестителни 

системи, Част 14 – Указания за планиране проектиране, инсталиране, въвеждане в 

експлоатация, използване  и поддържане” и действащото към момента 

законодателство, относно правила и норми за пожарна и аварийна безопасност на 

обектите в експлоатация и техническите и експлоатационни предписания на 

производителя на оборудването. 

• Осигуряване на пълна работоспособност и функционалност на системите за 

пожароизвестяване . 

• Допълнителни дейности - ремонт, сервизна дейност и подмяна (при 

необходимост) на компоненти на системите за пожароизвестяване (елементи, части, 

устройства), предварително тествани и настроени за работа без да се нарушават 

функциите на системите за безопасна и безаварийна работа и пожаробезопасеността на 

обекта в експлоатация. 

 
2. Описание на системите за пожароизвестяване на РУ „Северен централен 

регион” 
 

Брой 
ПИС 

РУ "БП" 
Северен 
централен 

Адрес 
Модел на 

централата/
производител 

Брой 
зони 

(лъча) 

Брой 
датчици 

Брой 
сирени 

Брой ръчни 
пожароизвт. 

бутони 



регион 

1 
ОПС В. Търново -  
ПС В. Търново Ц 

гр. В. Търново,        
ул. "Хр. Ботев" №1 

FS 4002/ 
UniPos 

2 32 1 2 

2 
ОПС В. Търново -

ПС Свищов 
гр. Свищов, ул. "Цар 
Освободител" №4 

FF 4002/ 
UniPos 

2 20 1 2 

3 
ОПС В. Търново -
ПС Стражица 

гр. Стражица,          
ул. "Дончо Узунов" 

№6 
FF 382 2 19 2 4 

4 
БРСЦ - РСЦ  

Горна Оряховица 

гр. Г. Оряховица,      
ул. "Иларион 

Макариополски" № 21 

FS 5200/ 
UniPos 

8 75 17 15 

5 
ОПС Разград -  
ПС Разград Ц 

гр. Разград,           
ул. "В. Левски" №2 

FS 5004/ 
UniPos 

1 26 1 1 

 

3. Изисквания за извършване на абонаментно сервизно обслужване  

3.1 Първоначална профилактика – Изпълнителят, до 20 (двадесет) работни дни 

след сключване на договор, извършва преглед на системите за констатиране на тяхното 

състояние, с оглед обезпечаване на нормалното им функциониране, като съвместно с 

представител на възложителя, се състави акт за състоянието на съответната ПИС. 

Изпълнителят е необходимо да  провери: за наличието на дневници на ПИС и ги 

създаде при липса на такива; за наличие на инструкции за експлоатация и постави 

стикери с информация за контакт; срока на годност на акумулаторните батерии и 

информира възложителя за изправността на телефонните дайлъри.  

Посещението на екипите, както и извършването на профилактичен оглед се 

включва в абонаментната цена. 

3.2 Ежемесечна профилактика:  

До 25–то число на месеца, изпълнителят извършва: 

- профилактичен преглед с проверка на включената автоматика и тренировъчно 

задействане на монтираните датчици и изнесени сигнализатори.  

- външен оглед на възлите на инсталацията, профилактични и регулиращи работи 

на централата.; 

- проверка в режим „пожар” от известителите; 



- проверка на напрежението на линиите и контрол на напрежението на 

захранващите вериги; 

- проверка на изправността на изнесените сигнализатори за тревога /сирени, 

алармени звънци, светлинни индикатори/;  

- проверка на работоспособността на уредбата в буферен режим или аварийно 

захранване.  

 

 

3.3 Тримесечна профилактика:  

Извършва се едновременно със съответната ежемесечна профилактика и включва 

проверка на работата на инсталацията в режим “повреда”, при прекъсване или късо 

съединение на лъчи, нарушаване на капацитивния фон, изменение на честотните 

характеристики и др. фактори на въздействие. Инспектират  се визуално устройствата 

за индикация и управление за признаци на проникнала влага и др. влошаващи фактори, 

извършване на проверка на всички връзки към батерии; почистване (при необходимост) 

на автоматичните пожароизвестители; изпълняване на  всички други проверки и 

изпитвания, предписани от производителя; 

3.4 Ежегодна профилактика:  

Извършва се едновременно със съответната ежемесечна/тримесечна 

профилактика и включва извършване на пълен технически преглед на инсталацията с 

тренировъчно задействане на всички датчици, вторични индикатори и блокировки, 

визуално инспектиране за потвърждаване, че всички кабелни връзки и устройства са 

безопасни, неповредени и добре защитени, проверяка и измерване на  всички батерии; 

Регулярно до края на обслужването изпълнителят извършва почистване на 

всички пожароизвестители от замърсявания. 

За всяка проверка изпълнителят издава протокол, в който се отразяват 

извършените дейности по обслужването и се потвърждава годността на съответната 

ПИС  за експлоатация, в съответствие с действащите в Р. България нормативни актове. 

Протоколите се предават за съхранение от определено от възложителя длъжностно 

лице. 

В дневника на ПИС се отразява всяко посещение за периодична проверка, 

извънредно посещение и/или ремонт. 



4. Допълнителни дейности - отстраняване на възникнала повреда на 

пожароизвестителната система при необходимост, извън абонаментното сервизно 

обслужване.   

Допълнителните дейности се извършват с цел отстраняване на възникнали 

повреди, констатирани от изпълнителя при текущото обслужване на 

пожароизвестителната система или по сигнал на възложителя и не  са включени в 

абонаментната цена. Тези дейности ще се извършват след одобряване от възложителя и 

включват:  демонтаж и монтаж на дефектирали елементи на  ПИС. 

В случай на констатирана авария, повреда или спиране на съоръженията, 

участникът следва да се отзовава при повикване от възложителя до 4 (четири) часа  

след подаване на заявката, като изпрати сервизна група, която на място да установи 

причината за аварията, вида на повредата, необходимостта от ремонт (с неизбежна 

необходимост от влагане на нови резервни части или без влагане на нови резервни 

части). 

Отстраняването на повредите следва да бъде извършено в срок от 1 (един) 

работен ден от подаването на заявка от страна на възложителя или констатирането й от 

страна на изпълнителя. 

Необходимостта от ремонт се документира с двустранно подписан констативен 

протокол.  

Изпълнителят следва да осигури поддържане на 12 (дванадесет) месечен 

гаранционен срок на извършените ремонтни дейности, считано от датата на подписване 

на протокол за пускане в експлоатация на ремонтираната ПИС.  

При необходимост от влагане на резервни части при извършване на ремонтни 

дейности изпълнителят се задължава предварително да представи на възложителя 

заявка за утвърждаване, съдържаща количествата и цените на необходимите за подмяна 

резервни части и да пристъпи към закупуването им след одобряването на заявката от 

страна на възложителя.  

Цената на вложените при ремонт резервни части се заплаща от възложителя по 

доставни цени, т.е по цени на придобиване от изпълнителя, което се доказва с 

прилагане на копие от фактура за закупуването им. 

Доставените резервни части следва да са придружени от документи за произход 

и качество. 

 



Обособена позиция ІІІ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ 

ЗА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ ВА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИТЕ 

СИСТЕМИ НА  РУ „СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН” 

 

 

1. Предмет на поръчката 

Абонаментното сервизно поддържане на пожароизвестителни системи (ПИС), 

състоящи се от пожароизвестителни централи и пожароизвестителни периферии, 

монтирани в сгради на РУ „Североизточен  регион” на „Български пощи” ЕАД, 

включва: 

• Първоначална профилактика – преглед, тестване и възстановяване на 

експлоатационната годност на всички компоненти на системите  в съответствие с 

Наредба     № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 

при експлоатация на обектите,  СД  CEN/TS  54-14:2006 – „Пожароизвестителни 

системи, Част 14 – Указания за планиране проектиране, инсталиране, въвеждане в 

експлоатация, използване  и поддръжане” и действащото към момента законодателство 

относно правила и норми за пожарна и аварийна безопасност на обектите в 

експлоатация и техническите и експлоатационни предписания на производителя на 

оборудването. 

• Осигуряване на пълна работоспособност и функционалност на системите за 

пожароизвестяване . 

• Допълнителни дейности - ремонт, сервизна дейност и подмяна (при 

необходимост) на компоненти на системите за пожароизвестяване (елементи, части, 

устройства), предварително тествани и настроени за работа без да се нарушават 

функциите на системите за безопасна и безаварийна работа и пожаробезопасеност на 

обекта в експлоатация. 

 
2. Описание на системите за пожароизвестяване на РУ „Североизточен 

регион” 
 



Брой 
ПИС 

РУ "БП" 
Североизточен 

регион 
Адрес 

Модел на 
централата/ 
производител  

Брой 
зони

(лъча)

Брой 
датчици 

Брой 
сирени

Брой ръчни 
пожароизвт. 

бутони 

1 
ОПС Варна -  
ПС Варна Ц 

гр. Варна,              
бул."Съборни" №42 

ПАЛМО  
ПИС-4/           

"Палмо" АД  
21 5 4 4 

2 
ОПС Варна - 

Архив 
гр. Варна, бул."Вл. 
Варненчек" №3-5 

модел  Saturn 
Home -3 

10 1 2 1 

3 
ОПС Варна - 
Автобаза 

гр. Варна, бул."Академ. 
Крутов" №18 

модел  Saturn 
Home -3 

10 1 2 1 

 

3. Изисквания за извършване на абонаментно сервизно обслужване  

3.1 Първоначална профилактика – Изпълнителят, до 20 (двадесет) работни дни 

след сключване на договор, извършва преглед на системите за констатиране на тяхното 

състояние, с оглед обезпечаване на нормалното им функциониране, като съвместно с 

представител на възложителя, се състави акт за състоянието на съответната ПИС. 

Изпълнителят е необходимо да  провери: за наличието на дневници на ПИС и ги 

създаде при липса на такива; за наличие на инструкции за експлоатация и постави 

стикери с информация за контакт; срока на годност на акумулаторните батерии и 

информира възложителя за изправността на телефонните дайлъри.  

Посещението на екипите, както и извършването на профилактичен оглед се 

включва в абонаментната цена. 

3.2 Ежемесечна профилактика:  

До 25–то число на месеца, изпълнителят извършва: 

- профилактичен преглед с проверка на включената автоматика и тренировъчно 

задействане на монтираните датчици и изнесени сигнализатори.  

- външен оглед на възлите на инсталацията, профилактични и регулиращи работи 

на централата.; 

- проверка в режим „пожар” от известителите; 

- проверка на напрежението на линиите и контрол на напрежението на 

захранващите вериги; 

- проверка на изправността на изнесените сигнализатори за тревога /сирени, 

алармени звънци, светлинни индикатори/;  

- проверка на работоспособността на уредбата в буферен режим или аварийно 

захранване.  



3.3 Тримесечна профилактика:  

Извършва се едновременно със съответната ежемесечна профилактика и включва 

проверка на работата на инсталацията в режим “повреда”, при прекъсване или късо 

съединение на лъчи, нарушаване на капацитивния фон, изменение на честотните 

характеристики и др. фактори на въздействие. Инспектират  се визуално устройствата 

за индикация и управление за признаци на проникнала влага и др. влошаващи фактори, 

извършване на проверка на всички връзки към батерии; почистване (при необходимост) 

на автоматичните пожароизвестители; изпълняване на  всички други проверки и 

изпитвания, предписани от производителя; 

3.4 Ежегодна профилактика:  

Извършва се едновременно със съответната ежемесечна/тримесечна 

профилактика и включва извършване на пълен технически преглед на инсталацията с 

тренировъчно задействане на всички датчици, вторични индикатори и блокировки, 

визуално инспектиране за потвърждаване, че всички кабелни връзки и устройства са 

безопасни, неповредени и добре защитени, проверяка и измерване на  всички батерии; 

Регулярно до края на обслужването изпълнителят извършва почистване на 

всички пожароизвестители от замърсявания. 

За всяка проверка изпълнителят издава протокол, в който се отразяват 

извършените дейности по обслужването и се потвърждава годността на съответната 

ПИС  за експлоатация, в съответствие с действащите в Р. България нормативни актове. 

Протоколите се предават за съхранение от определено от възложителя длъжностно 

лице. 

В дневника на ПИС се отразява всяко посещение за периодична проверка, 

извънредно посещение и/или ремонт. 

4. Допълнителни дейности - отстраняване на възникнала повреда на 

пожароизвестителната система при необходимост, извън абонаментното сервизно 

обслужване.   

Допълнителните дейности се извършват с цел отстраняване на възникнали 

повреди, констатирани от изпълнителя при текущото обслужване на 

пожароизвестителната система или по сигнал на възложителя и не  са включени в 

абонаментната цена. Тези дейности ще се извършват след одобряване от възложителя и 

включват:  демонтаж и монтаж на дефектирали елементи на  ПИС. 

В случай на констатирана авария, повреда или спиране на съоръженията, 

участникът следва да се отзовава при повикване от възложителя до 4 (четири) часа  



след подаване на заявката, като изпрати сервизна група, която на място да установи 

причината за аварията, вида на повредата, необходимостта от ремонт (с неизбежна 

необходимост от влагане на нови резервни части или без влагане на нови резервни 

части). 

Отстраняването на повредите следва да бъде извършено в срок от 1 (един) 

работен ден от подаването на заявка от страна на възложителя или констатирането й от 

страна на изпълнителя. 

Необходимостта от ремонт се документира с двустранно подписан констативен 

протокол.  

Изпълнителят следва да осигури поддържане на 12 (дванадесет) месечен 

гаранционен срок на извършените ремонтни дейности, считано от датата на подписване 

на протокол за пускане в експлоатация на ремонтираната ПИС.  

При необходимост от влагане на резервни части при извършване на ремонтни 

дейности изпълнителят се задължава предварително да представи на възложителя 

заявка за утвърждаване, съдържаща количествата и цените на необходимите за подмяна 

резервни части и да пристъпи към закупуването им след одобряването на заявката от 

страна на възложителя.  

Цената на вложените при ремонт резервни части се заплаща от възложителя по 

доставни цени, т.е по цени на придобиване от изпълнителя, което се доказва с 

прилагане на копие от фактура за закупуването им. 

Доставените резервни части следва да са придружени от документи за произход 

и качество. 

 



Обособена позиция ІV 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ 

ЗА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ ВА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИТЕ 

СИСТЕМИ НА  РУ „ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН” 

 

 

1. Предмет на поръчката 

Абонаментното сервизно поддържане на пожароизвестителни системи (ПИС), 

състоящи се от пожароизвестителни централи и пожароизвестителни периферии, 

монтирани в сгради на РУ „Южен централен регион” на „Български пощи” ЕАД, 

включва: 

• Първоначална профилактика – преглед, тестване и възстановяване на 

експлоатационната годност на всички компоненти на системите  в съответствие с 

Наредба     № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 

при експлоатация на обектите,  СД  CEN/TS  54-14:2006 – „Пожароизвестителни 

системи, Част 14 – Указания за планиране проектиране, инсталиране, въвеждане в 

експлоатация, използване  и поддържане” и действащото към момента законодателство 

относно правила и норми за пожарна и аварийна безопасност на обектите в 

експлоатация и техническите и експлоатационни предписания на производителя на 

оборудването. 

• Осигуряване на пълна работоспособност и функционалност на системите за 

пожароизвестяване . 

• Допълнителни дейности - ремонт, сервизна дейност и подмяна (при 

необходимост) на компоненти на системите за пожароизвестяване (елементи, части, 

устройства), предварително тествани и настроени за работа без да се нарушават 

функциите на системите за безопасна и безаварийна работа и пожаробезопасеност на 

обекта в експлоатация. 

 
2. Описание на системите за пожароизвестяване на РУ „Южен централен 

регион” 
 



Брой 
ПИС 

РУ "БП" Южен 
централен регион 

Адрес 
Вид на 

централата/
производител

Брой 
зони 

(лъча) 

Брой 
датчици 

Брой 
сирени 

Брой 
ръчни 

пожароиз
вт. бутони

1 
ОПС Пловдив - ПС 

Пловдив Ц 
гр. Пловдив,  

пл. "Централен" № 1 
 FS 4800/ 
UniPos 

3 5 1 2  

2 
ОПС Пловдив - 
РСЦ  Пловдив 

гр. Пловдив, 
ул."Освобождение" № 40 

FS 4000/ 
UniPos 

6 8 1 2 

3 
ОПС Пазарджик - 
ПС Велинград 

гр. Велинград, 
ул. "Хан Аспарух" № 30 

PARADOX 8 38 1 2  

4 
ОПС Пазарджик - 
ПС Панагюрище 

гр. Панагюрище, 
пл. "20-ти април" 

FS 4002/ 
UniPos 

5 11 1 2  

5 
ОПС Хасково - ПС 

Свиленград 
гр. Свиленград,  

ул. "България" № 122 
IFS 7002/ 

UniPos 
6 27 4 3 

 

3. Изисквания за извършване на абонаментно сервизно обслужване  

3.1 Първоначална профилактика – Изпълнителят, до 20 (двадесет) работни дни 

след сключване на договор, извършва преглед на системите за констатиране на тяхното 

състояние, с оглед обезпечаване на нормалното им функциониране, като съвместно с 

представител на възложителя, се състави акт за състоянието на съответната ПИС. 

Изпълнителят е необходимо да  провери: за наличието на дневници на ПИС и ги 

създаде при липса на такива; за наличие на инструкции за експлоатация и постави 

стикери с информация за контакт; срока на годност на акумулаторните батерии и 

информира възложителя за изправността на телефонните дайлъри.  

Посещението на екипите, както и извършването на профилактичен оглед се 

включва в абонаментната цена. 

3.2 Ежемесечна профилактика:  

До 25–то число на месеца, изпълнителят извършва: 

- профилактичен преглед с проверка на включената автоматика и тренировъчно 

задействане на монтираните датчици и изнесени сигнализатори.  

- външен оглед на възлите на инсталацията, профилактични и регулиращи работи 

на централата.; 

- проверка в режим „пожар” от известителите; 

- проверка на напрежението на линиите и контрол на напрежението на 

захранващите вериги; 



- проверка на изправността на изнесените сигнализатори за тревога /сирени, 

алармени звънци, светлинни индикатори/;  

- проверка на работоспособността на уредбата в буферен режим или аварийно 

захранване.  

3.3 Тримесечна профилактика:  

Извършва се едновременно със съответната ежемесечна профилактика и включва 

проверка на работата на инсталацията в режим “повреда”, при прекъсване или късо 

съединение на лъчи, нарушаване на капацитивния фон, изменение на честотните 

характеристики и др. фактори на въздействие. Инспектират  се визуално устройствата 

за индикация и управление за признаци на проникнала влага и др. влошаващи фактори, 

извършване на проверка на всички връзки към батерии; почистване (при необходимост) 

на автоматичните пожароизвестители; изпълняване на  всички други проверки и 

изпитвания, предписани от производителя; 

3.4 Ежегодна профилактика:  

Извършва се едновременно със съответната ежемесечна/тримесечна 

профилактика и включва извършване на пълен технически преглед на инсталацията с 

тренировъчно задействане на всички датчици, вторични индикатори и блокировки, 

визуално инспектиране за потвърждаване, че всички кабелни връзки и устройства са 

безопасни, неповредени и добре защитени, проверяка и измерване на  всички батерии; 

Регулярно до края на обслужването изпълнителят извършва почистване на 

всички пожароизвестители от замърсявания. 

За всяка проверка изпълнителят издава протокол, в който се отразяват 

извършените дейности по обслужването и се потвърждава годността на съответната 

ПИС  за експлоатация, в съответствие с действащите в Р. България нормативни актове. 

Протоколите се предават за съхранение от определено от възложителя длъжностно 

лице. 

В дневника на ПИС се отразява всяко посещение за периодична проверка, 

извънредно посещение и/или ремонт. 

4. Допълнителни дейности - отстраняване на възникнала повреда на 

пожароизвестителната система при необходимост, извън абонаментното сервизно 

обслужване.   

Допълнителните дейности се извършват с цел отстраняване на възникнали 

повреди, констатирани от изпълнителя при текущото обслужване на 

пожароизвестителната система или по сигнал на възложителя и не  са включени в 



абонаментната цена. Тези дейности ще се извършват след одобряване от възложителя и 

включват:  демонтаж и монтаж на дефектирали елементи на  ПИС. 

В случай на констатирана авария, повреда или спиране на съоръженията, 

участникът следва да се отзовава при повикване от възложителя до 4 (четири) часа  

след подаване на заявката, като изпрати сервизна група, която на място да установи 

причината за аварията, вида на повредата, необходимостта от ремонт (с неизбежна 

необходимост от влагане на нови резервни части или без влагане на нови резервни 

части). 

Отстраняването на повредите следва да бъде извършено в срок от 1 (един) 

работен ден от подаването на заявка от страна на възложителя или констатирането й от 

страна на изпълнителя. 

Необходимостта от ремонт се документира с двустранно подписан констативен 

протокол.  

Изпълнителят следва да осигури поддържане на 12 (дванадесет) месечен 

гаранционен срок на извършените ремонтни дейности, считано от датата на подписване 

на протокол за пускане в експлоатация на ремонтираната ПИС.  

При необходимост от влагане на резервни части при извършване на ремонтни 

дейности изпълнителят се задължава предварително да представи на възложителя 

заявка за утвърждаване, съдържаща количествата и цените на необходимите за подмяна 

резервни части и да пристъпи към закупуването им след одобряването на заявката от 

страна на възложителя.  

Цената на вложените при ремонт резервни части се заплаща от възложителя по 

доставни цени, т.е по цени на придобиване от изпълнителя, което се доказва с 

прилагане на копие от фактура за закупуването им. 

Доставените резервни части следва да са придружени от документи за произход 

и качество. 

 



Обособена позиция V 

 

ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ 

ЗА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ ВА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИТЕ 

СИСТЕМИ НА  РУ „ЮГОИЗТОЧЕН  РЕГИОН” 

 

1. Предмет на поръчката 

Абонаментното сервизно поддържане на пожароизвестителни системи (ПИС), 

състоящи се от пожароизвестителни централи и пожароизвестителни периферии, 

монтирани в сгради на РУ „Югоизточен регион” на „Български пощи” ЕАД, включва: 

• Първоначална профилактика – преглед, тестване и възстановяване на 

експлоатационната годност на всички компоненти на системите  в съответствие с 

Наредба     № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 

при експлоатация на обектите,  СД  CEN/TS  54-14:2006 – „Пожароизвестителни 

системи, Част 14 – Указания за планиране проектиране, инсталиране, въвеждане в 

експлоатация, използване  и поддръжане” и действащото към момента законодателство 

относно правила и норми за пожарна и аварийна безопасност на обектите в 

експлоатация и техническите и експлоатационни предписания на производителя на 

оборудването. 

• Осигуряване на пълна работоспособност и функционалност на системите за 

пожароизвестяване . 

• Допълнителни дейности - ремонт, сервизна дейност и подмяна (при 

необходимост) на компоненти на системите за пожароизвестяване (елементи, части, 

устройства), предварително тествани и настроени за работа без да се нарушават 

функциите на системите за безопасна и безаварийна работа и пожаробезопасеност на 

обекта в експлоатация. 

 
2. Описание на системите за пожароизвестяване на РУ „Югоизточен регион” 
 

Брой 
ПИС 

РУ "БП" 
Югоизточен 

регион 
Адрес 

Модел на 
централата/ 
производител  

Брой 
зони

(лъча)

Брой  
датчици 

Брой 
сирени 

Брой ръчни 
пожароизвт. 

бутони 

1 
ОПС Бургас -  
ПС Бургас Ц 

гр. Бургас,  
ул. „Цар Петър” №2 

 
J 506-F/ Bentel 

11 25 6 7 



2 
ОПС Бургас - 

ПС Бургас - клон 1 

гр. Бургас,   
ул.”Ст. Стамболов” 

№43 
МАГ 8 11 25 5 6 

3 
ОПС Бургас - 

ПС Бургас - кл. 11, 
вкл. РСЦ Бургас 

гр. Бургас,  
к-с „Меден рудник” 
зад РУМ Резвая 

FS 4000/6     PIS 4 8 20 4 5 

4 
ОПС Бургас - 
ПС Карнобат 

гр. Карнобат,  
бул. „България” №10 

SCHRACK/ 
SCHRACK 

2 30 2 5 

5 
ОПС Ст. Загора - 
ПС Раднево 

гр. Раднево,  
ул. „Тачо Даскалов” 

№5 
FS 5100/  UniPos 2 13 3 3 

6 
ОПС Ст. Загора - 

ПС Чирпан  

гр. Чирпан,  
ул. „Ангел П. Стоянов” 

№1 
FS 5100/ UniPos 4 27 5 3 

7 
ОПС Ст. Загора - 
ПС Казанлък 

гр. Казанлък,  
бул. „23-ти Шипченски 

полк” №3 
FS 5100/ UniPos 2 11 1 3 

8 
БРСЦ - РСЦ Стара 

Загора 
гр.Ст. Загора, кв. 

"Голеш" 

JNR V4 - 1 с 1 луп/ 
Португалия - 

Clobal Fire 
EqoipmentS.A. 

  11 2 2 

9 
ОПС Сливен - ПС 

Сливен Ц 
гр. Сливен Ц,  

ул. „Асеновска” №1 
FS 5008/ UniPos 8 50 5 11 

10 
ОПС Ямбол - ПС 

ЯмболЦ 
гр. Ямбол,  

к-с „Златен рог” 2 
J 524-F/ Bentel 2 7 2 2 

 

3. Изисквания за извършване на абонаментно сервизно обслужване  

3.1 Първоначална профилактика – Изпълнителят, до 20 (двадесет) работни дни 

след сключване на договор, извършва преглед на системите за констатиране на тяхното 

състояние, с оглед обезпечаване на нормалното им функциониране, като съвместно с 

представител на възложителя, се състави акт за състоянието на съответната ПИС. 

Изпълнителят е необходимо да  провери: за наличието на дневници на ПИС и ги 

създаде при липса на такива; за наличие на инструкции за експлоатация и постави 

стикери с информация за контакт; срока на годност на акумулаторните батерии и 

информира възложителя за изправността на телефонните дайлъри.  

Посещението на екипите, както и извършването на профилактичен оглед се 

включва в абонаментната цена. 

3.2 Ежемесечна профилактика:  



До 25–то число на месеца, изпълнителят извършва: 

- профилактичен преглед с проверка на включената автоматика и тренировъчно 

задействане на монтираните датчици и изнесени сигнализатори.  

- външен оглед на възлите на инсталацията, профилактични и регулиращи работи 

на централата.; 

- проверка в режим „пожар” от известителите; 

- проверка на напрежението на линиите и контрол на напрежението на 

захранващите вериги; 

- проверка на изправността на изнесените сигнализатори за тревога /сирени, 

алармени звънци, светлинни индикатори/;  

- проверка на работоспособността на уредбата в буферен режим или аварийно 

захранване.  

3.3 Тримесечна профилактика:  

Извършва се едновременно със съответната ежемесечна профилактика и включва 

проверка на работата на инсталацията в режим “повреда”, при прекъсване или късо 

съединение на лъчи, нарушаване на капацитивния фон, изменение на честотните 

характеристики и др. фактори на въздействие. Инспектират  се визуално устройствата 

за индикация и управление за признаци на проникнала влага и др. влошаващи фактори, 

извършване на проверка на всички връзки към батерии; почистване (при необходимост) 

на автоматичните пожароизвестители; изпълняване на  всички други проверки и 

изпитвания, предписани от производителя; 

3.4 Ежегодна профилактика:  

Извършва се едновременно със съответната ежемесечна/тримесечна 

профилактика и включва извършване на пълен технически преглед на инсталацията с 

тренировъчно задействане на всички датчици, вторични индикатори и блокировки, 

визуално инспектиране за потвърждаване, че всички кабелни връзки и устройства са 

безопасни, неповредени и добре защитени, проверяка и измерване на  всички батерии; 

Регулярно до края на обслужването изпълнителят извършва почистване на 

всички пожароизвестители от замърсявания. 

За всяка проверка изпълнителят издава протокол, в който се отразяват 

извършените дейности по обслужването и се потвърждава годността на съответната 

ПИС  за експлоатация, в съответствие с действащите в Р. България нормативни актове. 

Протоколите се предават за съхранение от определено от възложителя длъжностно 

лице. 



В дневника на ПИС се отразява всяко посещение за периодична проверка, 

извънредно посещение и/или ремонт. 

4. Допълнителни дейности - отстраняване на възникнала повреда на 

пожароизвестителната система при необходимост, извън абонаментното сервизно 

обслужване.   

Допълнителните дейности се извършват с цел отстраняване на възникнали 

повреди, констатирани от изпълнителя при текущото обслужване на 

пожароизвестителната система или по сигнал на възложителя и не  са включени в 

абонаментната цена. Тези дейности ще се извършват след одобряване от възложителя и 

включват:  демонтаж и монтаж на дефектирали елементи на  ПИС. 

В случай на констатирана авария, повреда или спиране на съоръженията, 

участникът следва да се отзовава при повикване от възложителя до 4 (четири) часа  

след подаване на заявката, като изпрати сервизна група, която на място да установи 

причината за аварията, вида на повредата, необходимостта от ремонт (с неизбежна 

необходимост от влагане на нови резервни части или без влагане на нови резервни 

части). 

Отстраняването на повредите следва да бъде извършено в срок от 1 (един) 

работен ден от подаването на заявка от страна на възложителя или констатирането й от 

страна на изпълнителя. 

Необходимостта от ремонт се документира с двустранно подписан констативен 

протокол.  

Изпълнителят следва да осигури поддържане на 12 (дванадесет) месечен 

гаранционен срок на извършените ремонтни дейности, считано от датата на подписване 

на протокол за пускане в експлоатация на ремонтираната ПИС.  

При необходимост от влагане на резервни части при извършване на ремонтни 

дейности изпълнителят се задължава предварително да представи на възложителя 

заявка за утвърждаване, съдържаща количествата и цените на необходимите за подмяна 

резервни части и да пристъпи към закупуването им след одобряването на заявката от 

страна на възложителя.  

Цената на вложените при ремонт резервни части се заплаща от възложителя по 

доставни цени, т.е по цени на придобиване от изпълнителя, което се доказва с 

прилагане на копие от фактура за закупуването им. 

Доставените резервни части следва да са придружени от документи за произход 

и качество. 



 

Обособена позиция VІ 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ 

ЗА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ ВА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИТЕ 

СИСТЕМИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ НА  ЦЕНТРАЛНО 

УПРАВЛЕНИЕ НА  „БЪЛГАРСКИ  ПОЩИ” ЕАД, ВКЛ. БРСЦ  И   

СП „БЪЛГАРСКА  ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА” 

 

 

1. Предмет на поръчката 

Абонаментното сервизно поддържане на пожароизвестителни системи (ПИС), 

състоящи се от пожароизвестителни централи и пожароизвестителни периферии и 

пожарогасителни инсталации (ПГИ), монтирани в сгради на Централно Управление на  

„Български  пощи” ЕАД, вкл. БРСЦ  и  СП „Българска  филателия и нумизматика”, 

включва: 

• Първоначална профилактика – преглед, тестване и възстановяване на 

експлоатационната годност на всички компоненти на системите  в съответствие с 

Наредба     № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 

при експлоатация на обектите,  СД  CEN/TS  54-14:2006 – „Пожароизвестителни 

системи, Част 14 – Указания за планиране проектиране, инсталиране, въвеждане в 

експлоатация, използване  и поддържане”,  БДС EN 15004-1 - „Стационарни 

пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част1: 

Проектиране, монтиране и поддържане (ІSO 14520 -1:2006, с изменения)” и 

действащото към момента законодателство, относно правила и норми за пожарна и 

аварийна безопасност на обектите в експлоатация и техническите и експлоатационни 

предписания на производителя на оборудването. 

• Осигуряване на пълна работоспособност и функционалност на системите за 

пожароизвестяване и пожарогасене. 

• Допълнителни дейности - ремонт, сервизна дейност и подмяна (при 

необходимост) на компоненти на системите за пожароизвестяване и пожарогасене 



(елементи, части, устройства), предварително тествани и настроени за работа без да се 

нарушават функциите на системите за безопасна и безаварийна работа и 

пожаробезопасеността на обекта в експлоатация. 

 

2. Описание на системите за пожароизвестяване и пожарогасене на ЦУ на 
„Български пощи” ЕАД, вкл. БРСЦ и СП „БФН”: 
 

Брой 
ПИС 

Централно 
управление на 

"Български 
пощи" ЕАД, в 
т. ч. БРСЦ и 
СП "БФН" 

Адрес Модел/ 
Производител 

Брой 
зони 

(лъча) 

Брой 
датчици 

Брой 
сирени 

Брой ръчни 
пожароизвт. 

бутони 

1 
Централно 
управление - 

сграда 

гр. София, ул. 
"Академ. Ст. 

Младенов" №1, бл. 31 

BMZ - 
INTEGRAL C 2 231 14 20 

2 БРСЦ 

гр. София, кв. "Нова 
Враждебна" ул. 

„Челопешко шосе” 
№31 

 FC 330A-1/ 
Simens 2 179 16 45 

3 
СП "Българска 
филателия и 
нумизматика"  

гр. София, ул. 
"Хайдушка поляна" 

№8 

FS 5032/ 
UniPos 27 205 13 23 

 
 

Брой 
ПГИ 

Централно 
управление на  

"Български пощи" 
ЕАД, в т. ч. БРСЦ и 

СП "БФН" 

Адрес 

Вид на 
пожаро-
гасителна 
инсталация

Брой 
спринклерни 

глави 

Брой 
помпи 

КСК  тип 
„вода-
вода”, 

спирателни 
кранове и 
вентили 

Брой 
манометри 

и 
пресостати

1  БРСЦ 

гр. София, кв. 
"Нова 

Враждебна" ул. 
„Челопешко 
шосе” №31 

Автоматична 
спринклерна 

734 4 1+11 2+5 

 

3. Изисквания за извършване на абонаментно сервизно обслужване  

3.1 Първоначална профилактика на ПИС/ПГИ – Изпълнителят, до 20 (двадесет) 

работни дни след сключване на договор, извършва преглед на системите за 

констатиране на тяхното състояние, с оглед обезпечаване на нормалното им 

функциониране, като съвместно с представител на възложителя, се състави акт за 

състоянието на съответната ПИС/ПГИ. Изпълнителят е необходимо да  провери: за 

наличието на дневници на ПИС/ПГИ и ги създаде при липса на такива; за наличие на 

инструкции за експлоатация и постави стикери с информация за контакт; срока на 



годност на акумулаторните батерии и информира възложителя за изправността на 

телефонните дайлъри.  

Посещението на екипите, както и извършването на профилактичен оглед се 

включва в абонаментната цена. 

3.2 Ежемесечна профилактика на ПИС:  

До 25–то число на месеца, изпълнителят извършва: 

- профилактичен преглед с проверка на включената автоматика и тренировъчно 

задействане на монтираните датчици и изнесени сигнализатори.  

- външен оглед на възлите на инсталацията, профилактични и регулиращи работи 

на централата.; 

- проверка в режим „пожар” от известителите; 

- проверка на напрежението на линиите и контрол на напрежението на 

захранващите вериги; 

- проверка на изправността на изнесените сигнализатори за тревога /сирени, 

алармени звънци, светлинни индикатори/;  

- проверка на работоспособността на уредбата в буферен режим или аварийно 

захранване.  

3.3 Тримесечна профилактика на ПИС:  

Извършва се едновременно със съответната ежемесечна профилактика и включва 

проверка на работата на инсталацията в режим “повреда”, при прекъсване или късо 

съединение на лъчи, нарушаване на капацитивния фон, изменение на честотните 

характеристики и др. фактори на въздействие. Инспектират  се визуално устройствата 

за индикация и управление за признаци на проникнала влага и др. влошаващи фактори, 

извършване на проверка на всички връзки към батерии; почистване (при необходимост) 

на автоматичните пожароизвестители; изпълняване нао всички други проверки и 

изпитвания, предписани от производителя; 

3.4 Тримесечна профилактика на ПГИ:  

- Извършва се външен оглед на инсталацията. 

- Проверява се изправността на контролно сигналния клапан „Вода-Вода”, 

спринклерите, пресостатите, манометрите, сензора за поток, компресора и трите 

спринклерни помпи, светлинната индикация, централата за управление на 

пожарогасенето и акумулаторните батерии. Проверява се работното състояние на дизел 

агрегата.  

3.4 Ежегодна профилактика на ПИС и ПГИ:  



Извършва се едновременно със съответната ежемесечна/тримесечна 

профилактика и включва извършване на пълен технически преглед на инсталацията с 

тренировъчно задействане на всички датчици, вторични индикатори и блокировки, 

визуално инспектиране за потвърждаване, че всички кабелни връзки и устройства са 

безопасни, неповредени и добре защитени, проверка и измерване на всички батерии; 

Регулярно до края на обслужването изпълнителят извършва почистване на 

всички пожароизвестители от замърсявания. 

За всяка проверка изпълнителят издава протокол в който се отразяват 

извършените дейности по обслужването и се потвърждава годността на съответната 

ПИС/ПГИ  за експлоатация, в съответствие с действащите в Р. България нормативни 

актове. Протоколите се предават за съхранение от определено от възложителя 

длъжностно лице. 

В дневника на ПИС/ПГИ се отразява всяко посещение за периодична проверка, 

извънредно посещение и/или ремонт. 

4. Допълнителни дейности - отстраняване на възникнала повреда на 

ПИС/ПГИ при необходимост, извън абонаментното сервизно обслужване.   

Допълнителните дейности се извършват с цел отстраняване на възникнали 

повреди, констатирани от изпълнителя при текущото обслужване на ПИС/ПГИ или по 

сигнал на възложителя  и не  са включени в абонаментната цена. Тези дейности ще се 

извършват след одобряване от възложителя и включват:  демонтаж и монтаж на 

дефектирали елементи на  ПИС/ПГИ. 

В случай на констатирана авария, повреда или спиране на съоръженията, 

участникът следва да се отзовава при повикване от възложителя до 4 (четири) часа  

след подаване на заявката, като изпрати сервизна група, която на място да установи 

причината за аварията, вида на повредата, необходимостта от ремонт (с неизбежна 

необходимост от влагане на нови резервни части или без влагане на нови резервни 

части). 

Отстраняването на повредите следва да бъде извършено в срок от 1 (един) 

работен ден от подаването на заявка от страна на възложителя или констатирането й от 

страна на изпълнителя. 

Необходимостта от ремонт се документира с двустранно подписан констативен 

протокол.  



Изпълнителят следва да осигури поддържане на 12 (дванадесет) месечен 

гаранционен срок на извършените ремонтни дейности, считано от датата на подписване 

на протокол за пускане в експлоатация на ремонтираната ПИС/ПГИ.  

При необходимост от влагане на резервни части при извършване на ремонтни 

дейности изпълнителят се задължава предварително да представи на възложителя 

заявка за утвърждаване, съдържаща количествата и цените на необходимите за подмяна 

резервни части и да пристъпи към закупуването им след одобряването на заявката от 

страна на възложителя.  

Цената на вложените при ремонт резервни части се заплаща от възложителя по 

доставни цени, т.е по цени на придобиване от изпълнителя, което се доказва с 

прилагане на копие от фактура за закупуването им. 

Доставените резервни части следва да са придружени от документи за произход 

и качество. 

 



  Приложение №2 

 

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

 

1. Фирма /наименование/ на участника :  

...................................................................................................................................................... 

2. Седалище и адрес на управление : 

...................................................................................................................................................... 

ЕИК по Търговския регистър: ............................................................. 

ЕИК по ЗДДС: BG ..................................................................................................................... 

Телефон: ..................................................................................................................................... 

Факс: ........................................................................................................................................... 

Електронен адрес : .................................................................................................................... 

3. Адрес за кореспонденция : ................................................................................................. 

4. Лице за контакти : ............................................................................................................... 

Длъжност .................................................................................................................................. 

Телефон ....................................................................................................................................... 

Факс ............................................................................................................................................ 

5. Обслужваща банка ............................................................., сметка № 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Титуляр на сметката 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Дата: ...... 2013 г.                                                            Подпис и печат : ........................... 

                                                                                                                                             /длъжност и име/ 
                   



    Приложение №3 
/образец на техническо предложение/ 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника/ 
 
 
ДО 
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

                                                                         НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
                                                                                  УЛ. „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ” 

№1, БЛОК 31 
                                          1700 – СОФИЯ 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана  

по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП с предмет: 
Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации 

в "Български пощи" ЕАД 
 
 
            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
            В отговор на публикувана от Вас поканата за изпълнение на обществена поръчка 
чрез публична покана с предмет: “Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и 
пожарогасителни инсталации в "Български пощи" ЕАД” за  обособена  позиция  №  …… 
/изписва  се номер и наименование на  съответната обособена   позиция/, Ви представяме 
нашето техническо предложение за изпълнение, като декларираме, че: 
             

1.Приемам/е изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията 
на Техническото задание /Приложение №1/ към поканата на Възложителя. 

2. Предлагам/е да изпълня/им услугите по предмета на поръчката,в 
съответствие с изискванията на Техническото задание /Приложение №1/ на 
Възложителя, както следва: 

 
………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………...……... 

 
                              3. Настоящата оферта е валидна не по - малко от 30 дни, считано от крайния срок 

за получаване на офертите. 
 
 
 
 

Дата: ...... 2013 г.                                                            Подпис и печат : ........................... 

                                                                                                                                             /длъжност и име/ 



                                Приложение № 4 
                                                                                                                                            /образец на ценово предложение/ 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника/ 
 
 

ДО 
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

                                                                         НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
                                                                                  УЛ. „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ” 

№1, БЛОК 31 
                                          1700 – СОФИЯ 

                                                                                  
 
   

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана  

по реда на чл.101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: 
Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации 

в "Български пощи" ЕАД   
 
 

               УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
            След като се запознах /-ме с поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в 
"Български пощи" ЕАД” за  обособена  позиция  №  ……  /изписва  се  номер  и  наименование  на 

съответната обособена  позиция/, чрез публична покана долуподписаният/-те  

…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
заявяваме следното: 
 

Предлагам/- е обща цена за абонаментно обслужване в размер на ……….. 
/…………..…………………….……../ лв. без включен ДДС.  

 
           

Абонаментно обслужване на пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации:  

Таблица №1 

№ по 
ред 

РУ "БП” ..............–  
Областни пощенски 

станции 
Модел на ПИС/ПГИ 

Брой ПИС/ 
ПГИ 

Предложена цена без ДДС

Единична   Обща  

1.  ОПС          

2.  ОПС          



3.  ОПС          

....  .....         

Обща цена за абонаментно обслужване:   

 

Други дейности, извършвани при необходимост: 

Таблица №2 

№ Пожароизвестителна система  Доставка и монтаж на: Единична цена 
 в лева без ДДС 

І. Модел на ПИС .......... 

(изписва се наименованието  на 
вида ПИС)  

  

1 Пожароизвестител:   

1.1 Оптично –димен    

1.2 Топлинен   

2 Стандартна основа   

3 Ръчен известител   

4 Сирена вътрешна   

5 Сирена външна   

6 Крайно устройство   

7 Акумулаторна батерия (АБ):   

7.1 АБ 12 V/ 4,5 Ah   

7.2 АБ 12 V/ 7 Ah   

7.3 АБ 12 V/ 15 Ah   

7.4 АБ 12 V/ 17 Ah   

8 Светлинен индикатор   

9 Сигнализатор  

10 Дайлер   

11 Акумулаторно осветително тяло   

 ІІ.  Модел на ПИС .......... 

(изписва се наименованието  на 
вида ПИС) 

   

1 Пожароизвестител:  

1.1 Оптично-димен  



1.2 .....  

  Обща единична цена    

 

 

Таблица №3 

№ 
Пожарогасителна инсталация (за гасене с 

газообразни вещества) – доставка и 
монтаж на: 

Единична цена  
 в лева без ДДС 

1  Колектор на САП и РУ  

2  Сигнализатор за тревога  

3  Блок за автомат. и дистанц. управление  

4  Бутилка с въглероден двуокис  

    

  Обща единична цена:  

 

Таблица №4 

№ Спринклерна пожорогасителна 
инсталация – доставка и монтаж на: 

Единична цена  
 в лева без ДДС 

1  Спринклерна глава  

2  Манометър  

3  Воден звънец  

4  Пресостат  

5  Главна помпа  

6  Резервна помпа  

7  Жокей помпа  

8  Дренажна помпа  

9  Спирателен кран  ф 200 мм  

10  КСК тип "Вода-вода" ф 200 мм  



11  Дублираща сигнализация  

    

  Обща единична цена:  

 
  

 
Така предложените цени включват всички разходи, свързани с изпълнение на 
поръчката, включително разходите по транспорт и др. 
 

 

Дата: ...... 2013 г.                                                            Подпис и печат : ........................... 

                                                                                                                                             /длъжност и име/ 

                                                                                                                                                       



Приложение 5 
Проект! 

 
 

ДОГОВОР 
 

№ ............................. / .................... 2013 година 
 
 
За „Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни 

инсталации в „Български пощи ЕАД, през 2013 г., по 6 обособени позиции: Обособена 
позиция 1 - Регионално управление на „БП”„Западен регион”, Обособена позиция № 2 
Регионално управление на „БП” „Северен централен регион”, Обособена позиция № 3 
- Регионално управление на „БП”„Североизточен регион”, Обособена позиция № 4 - 
Регионално управление на „БП” „Южен централен регион”, Обособена позиция № 5 - 
Регионално управление на „БП” „Югоизточен регион”, Обособена позиция № 6 - 
Централно управление на „БП” ЕАД, в т. ч. БРСЦ, СП „Българска филателия и 
нумизматика”, за Обособена позиция № ......................................... 

 
Днес, ................... 2013 г. (две хиляди и тринадесета година), в град София, 

между: 
 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

ул. „Акад. Стефан Младенов" № 1, бл. 31, вписано в търговския регистър на Агенцията 
по вписванията под ЕИК 121396123, представлявано от Главния изпълнителен 
директор ДЕЯН ДЪНЕШКИ, наричано по - нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и 

……………………………, със седалище и адрес на управление: 
……………………………, вписано в Търговския регистър на на Агенцията по 
вписванията под ЕИК ……………………………, представлявано от 
……………………………, наричано по - нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ",  

(„Възложителят" и „Изпълнителят" също наричани по - долу заедно „Страни" 
или поотделно „Страна"); 

 
На основание чл. 101а, ал. 2, на Глава VIII „а” от Закона за обществените 

поръчки, въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез 
публична покана с предмет: „Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и 
пожарогасителни инсталации в „Български пощи ЕАД, през 2013 г., по 6 обособени 
позиции: Обособена позиция 1 - Регионално управление на „БП”„Западен регион”, 
Обособена позиция № 2 Регионално управление на „БП” „Северен централен регион”, 
Обособена позиция № 3 - Регионално управление на „БП”„Североизточен регион”, 
Обособена позиция № 4 - Регионално управление на „БП” „Южен централен регион”, 
Обособена позиция № 5 - Регионално управление на „БП” „Югоизточен регион”, 
Обособена позиция № 6 - Централно управление на „БП” ЕАД, в т. ч. БРСЦ, СП 
„Българска филателия и нумизматика” и получена покана от „Български пощи ЕАД. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията 

на настоящия договор да извършва ежемесечна поддръжка и ремонт на 
пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, находящи се в пощенските 
станции и специализирани звена на РУ/ЦУ ......................................, съгласно опис – 
приложение № 3 към настоящия договор. 



(2) Транспортът и зареждането на бутилките с въглероден двуокис (в случай на 
необходимост), се заплаща допълнително на база подписан приемно – предавателен 
протокол. 

(3) Страните уговарят, че поражения (счупване, изкривяване, замърсяване и пр.) 
настъпили в следствие на неправилна експлоатация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не 
се считат за повреди. 

 
II. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е 

със срок на действие – 12 (дванадесет) месеца. 
 
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 3. (1) Извършените по договора услуги се заплащат съгласно ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3, както следва: 
Абонаментно обслужване на пожароизвестителни системи и пожарогасителни 

инсталации;  
Други дейности, извършвани по необходимост: 
Доставка и монтаж (при необходимост) на артикули съгласно таблици №№ 2 – 

4 включително, неразделна част от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 
Приложение № 3; 

(2) Плащането се извършва от съответното Регионално управление, Централно 
управление на “Български пощи” ЕАД и БРСЦ. 

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
съответните части от възнаграждението по чл. 4, ал. 3 по банков път в срок до 10 
(десет) дни след коректно фактуриране и двустранно подписани приемно - 
предавателни протоколи банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 
Банка: ........................................ 
IBAN: ........................................ 
BIC: ........................................ 
 
IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 5. Изпълнението на услугите, предмет на договора ще се осъществява в ЦУ 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в  гр. София, както и в административните центрове на неговите 
РУ, ОПС и СП. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
да поддържа оборудването в техническа изправност, като за целта най – малко 

веднъж месечно извършва профилактични прегледи на пожароизвестителните и 
пожарогасителните инсталации, които се отразяват в специален дневник; 

да отстранява получените повреди в съоръженията, предмет на настоящия 
договор, в срок до 24 часа от момента на получаване на обаждане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

да дава указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за правилна експлоатация на 
пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации; 

да осигури лице за за телефонен контакт, непрекъснато на разположение за 
срока на изпълнение на договора; 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
да получи уговорената в чл. 3 цена за извършените от него услуги в изпълнение 

предмета на договора; 



да получава цялата информация, необходима за осъществяване предмета на 
договора и за изпълнение на задълженията си по същия.  

 
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава: 
да осигурява своевременен достъп до инсталациите; 
незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на повреди в 

съоръженията на посочен от същия телефон; 
да спазва инструкциите за правилна експлоатация на инсталациите; 
да заплаща своевременно дължимите суми по договора; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да получава своевременно информация за 

всички обстоятелства, които касаят по какъвто и да е начин пожароизвестителните и 
пожарогасителните инсталации; 

 
VІІ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 8. При неизпълнение на поетите с настоящия Договор задължения, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки, както следва: 
При забавено изпълнение с повече от един ден на задълженията посочени в чл. 

6 - сума в размер на 0,1% от възнаграждението по чл. 4 за просрочен ден след срока, но 
не повече от 10 % от цената на договoра. 

При неизпълнение на задължениятя си по чл. 6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено 
предупреждава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да преустанови нарушението, като определя срок за 
отстраняване на последиците. В случай, че нарушението не бъде преустановено и не 
бъдат отстранени неговите последици в определения срок, възниква правото за 
едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % (двадесет 
процента) от възнаграждението, посочено в чл. 4. 

При неизпълнение на задължението по чл. 9.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 20% от възнаграждението, посочено в чл. 4, както и 
обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
съответствие с Писмото за ангажимент за предоставяне на външни одиторски услуги. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати неустойките по този член в срок до 
15 (петнадесет) дни след като бъде писмено уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за техния 
размер. За всеки ден закъснение след този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи  и законната 
лихва. 

Общият размер на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди, произтичащи от предоставените услуги, освен ако вредите са 
причинени при умисъл или груба небрежност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, няма да 
надвишава трикратния размер на уговореното в този договор възнаграждение. 

Чл. 9. В случай на забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащането на 
възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след срока, определен в чл. 2, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законната лихва за забава върху дължимата сума за всеки 
просрочен ден. Паричните суми по лихвите се превеждат по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 4.  

VIІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 10. Действието на този договор се прекратява в следните случаи: 
С изтичане на срока, определен в чл. 2; 
По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
Едностранно, след 7 (седем) дневно писмено предизвестие до насрещната 

страна, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи заплащане на съответна част от 



възнаграждението по чл. 3, съответстващо на извършената от него работа до момента 
на получаване на предизвестието. 

Чл. 11. Непреодолима сила: 
Страните по настоящия договор не отговарят за неизпълнението му, причинено 

в резултат на непреодолима сила. 
„Непреодолима сила" по смисъла на договора е всяко непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването му, 
което прави невъзможно изпълнението на поетите с него задължения. 

Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била 
в забава към момента на възникване на непреодолимата сила, тя не може да се 
позовава на нея, при положение, че към момента на настъпване на срока за изпълнение 
непреодолимата сила не е била възникнала. 

Непреодолимата сила не е основание за отпадане отговорността по p. VII, ако 
засегнатата страна е могла да предвиди и предотврати настъпването на вредите и 
загубите. 

Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 
да уведоми писмено другата страна в 5 - дневен срок от настъпването на 
непреодолимата сила.  

Докато трае непреодолимата сила се спира изпълнението на задълженията по 
договора. Срокът на договора автоматично се продължава със срока на действие на 
непреодолимата сила. 

Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, поради чиято 
небрежност или умишлени действия е настъпила непреодолимата сила. 

Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 
ІХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 12. Уведомления: 
Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на 

друга във връзка с този Договор, ще се правят в писмена форма и могат да се доставят 
лично или чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, изпращани както 
следва: 

 
До Изпълнителя: ......................................................... 
Адрес: .......................................................... 
На вниманието на: ......................................................... 
 
До Възложителя: "Български пощи" ЕАД 
Адрес: гр. София, ул. "Акад. Ст. Младенов" № 1, бл. 31 
Факс: 02/962 53 29 
На вниманието на: г-н Деян Дънешки, Главен изпълнителен директор 
 
Всяко уведомление ще се счита за получено: 
при лично предаване: в момента на предаването на приемащата страна срещу 

подпис; 
при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба: на датата на 

доставка, отбелязана върху известието за доставяне или на куриерската разписка; 
при изпращане чрез факс: в момента на изпращане, при получаване на 

потвърждение за пълнота и непрекъснатост на изпратеното съобщение; 



Всяка Страна ще бъде надлежно уведомена в писмена форма в тридневен срок 
от другата Страна относно промени в адреса. Пропускът да се уведоми или 
неправилното уведомление за промяна на адреса, ще освободи другата Страна от 
отговорност за неточно изпращане на съобщенията, изисквани по този Договор, освен 
ако промяната е настъпила по силата на приложим закон. 

Чл. 13. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 14. Този Договор не може да бъде променян или допълван, освен в случаите 
по чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

Чл. 15. Приложимо право и разрешаване на спорове. 
 
Този Договор се тълкува и прилага съгласно законите на Република България. 
 
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и 

на Закона за задълженията и договорите. 
 
Настоящия договор, без приложенията към него, съдържа 5 (пет) страници, 

същият се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните. 

 
Приложения: 
Техническо задание на Възложителя; 
Техническо предложение на Изпълнителя; 
Ценово предложение на Изпълнителя; 
Документи, издадени от съответните компетентни органи за удостоверяване 

липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП; 
Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 
 
 
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ДЕЯН ДЪНЕШКИ  
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР    

 


