
        Приложение 1 
 

ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ 

за извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите  

на „Български пощи” ЕАД 

 
 

1. Описание на предмета на поръчката, количества и обем: Проверка, ремонт 
и презареждане на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД, съгласно 
изискванията на Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите, по 6 (шест) обособени позиции, както следва: 

- обособена позиция 1 – РУ „БП” Западен регион (Приложение 1); 
- обособена позиция 2 – РУ „БП” Северен централен регион”, в т.ч. РСЦ Г. 

Оряховица (Приложение 2); 
- обособена позиция 3 – РУ „БП” Североизточен регион” (Приложение 3); 
- обособена позиция 4 – РУ „БП” Южен централен регион” (Приложение 4); 
- обособена позиция 5 – РУ „БП” Югоизточен регион”, в т.ч. РСЦ Ст. Загора 

(Приложение 5); 
- обособена позиция 6 – ЦУ, вкл. БРСЦ и СП „ИМС/БУЛПОСТ” (Приложение 6). 

 
 2. Място на изпълнение на услугата: сервизната база на фирмата. 
Транспортирането на пожарогасителните средства от определените пунктове на 
територията на „БП” ЕАД (Приложения 1-6) до базата на участника и обратно е за 
сметка на участника. 

 
3. Извършване на техническо обслужване на пожарогасители в обектите на 

„Български пощи” ЕАД: 
3.1. Техническото обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на 

устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители да се извършват от 
търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредба Із-
2815/07.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на 
търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекта и/или експлоатация на 
уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.  

3.2. Всички пожарогасители трябва да бъдат подложени на техническо 
обслужване и при необходимост да бъдат презаредени в специализирани сервизи, 
притежаващи необходимото оборудване и квалифициран персонал за това, в 
съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване 
изискванията на БДС EN 3-7:2004+А1:2007 „Носими пожарогасители. Част 7: 
Характеристики, технически изисквания и методи на изпитване” и в съответствие с БДС 
ISO 11602 - 2:2002 „Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: 
Контрол и техническо обслужване” (или еквивалентен). На пожарогасителите с 
въглероден диоксит, при необходимост се извършва хидростатично изпитване на 
устойчивост на налягане и съответна маркировка. 

3.3. При презареждане на пожарогасителите трябва да се използват гасителни 
вещества отговарящи на инструкциите на производителите и да съответстват на 
минималните изисквания за гасителна ефективност, както следва: пожарогасителен прах 
– БДС EN 615:2009 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества”, за въглероден 
диоксит – БДС ЕN 25923 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни средства. Въглероден 
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диоксит”, за пенообразуватели – БДС EN 1568 „Пожарогасителни вещества. 
Пенообразуватели”. 

Презареждането на пожарогасителите с гасително вещество е елемент на 
техническото обслужване. 

Стойността на вложеното при презареждането ново гасително вещество не влиза 
в цената за обслужване и се заплаща отделно. 

3.4. Създаването на налягане в пожарогасителите на водна основа  и праховите 
пожарогасители с постоянно налягане, които се презареждат, е елемент на техническото 
обслужване. Изтласкващият газ трябва да отговаря на изискванията на БДС ISO 11602-
2:2000 (или еквивалентен). 

3.5.  Когато при техническото обслужване на воден или прахов пожарогасител с 
газов патрон се установи, че теглото на патрона e по-малко от минималното или когато 
патронът е изпразнен при хидростатично изпитване, той се заменя с презареден патрон, 
което също е елемент на техническото обслужване. 

3.6. Ако при техническото обслужване се установят повреди на уплътнението и 
предпазното устройство или други части, същите се подменят с нови. Последните трябва 
да съответстват на хармонизираните европейски стандарти и да имат съответната 
маркировка, съгласно изискванията на Наредбата за маркировката за съответствие (ДВ 
бр.69/2005 г.).  

Подмяната на повредените части е елемент от техническото обслужване.  
Стойността на резервните части не влиза в цената за обслужване и се заплаща 

отделно. 
3.7. Удостоверяването на изправността на провереното пожарогасително средство 

след извършване на услугата да се извършва чрез поставяне на етикет (стикер) на 
пожарогасителя или маркировка върху етикет, поставен на пожарогасителя, които не 
трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване. Стикерите да бъдат 
саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната 
информация: индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца, адрес за 
кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности по 
пожарна безопасност (сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители), вид на 
извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично 
изпитание) и краен срок на следващото такова, в съответствие с изискванията на 
Наредба № Із-2815/07.11.2011 г.  

3.8. За извършването на сервизната дейност се издава Протокол за предаване и 
приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, 
презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане, съгласно 
Приложение № 8 към чл. 40, ал. 6 на Наредба № Із-2815/07.11.2011 г. 
 3.9. Техническото обслужване на пожарогасителите се извършва по график, 
съгласуван с длъжностните лица, определени за координатори от мениджърите на 
съответните ОПС /СП на „БП” ЕАД. 
 

4. Изисквания за качество: 
4.1. Да е сeртифициран по ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството с 

обхват на сертификация, който покрива обхвата на поръчката или еквивалентен. 
4.2. Да притежава собствена сервизна база. 
4.3. Да разполага с необходимата техника, приспособления, екипировка и 

специализиран персонал за извършване на услугата. 
4.4. Да разполага със стенд за извършване на хидростатични изпитания на 

налягане на пожарогасители, или да има сключен договор за извършване на тази услега.  
4.5. Да използва резервни части и гасителни вещества, придружени със 

сертификат за произход и разрешение за гасителна ефективност. 
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 4.6. Гаранционният срок за качеството на извършените дейности по проверка и 
зареждане на пожарогасителите, включително вложения прах, да е в съответствие с БДС 
EN 3-7:2004+А1:2007. В гаранционния срок изпълнителят отстранява със свои средства 
появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на услугата, 
което се удостоверява с двустранен протокол. 
 

5. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната 
квалификация на участниците:  

5.1. Копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството, 
съгласно международния стандарт БДС ISO 9001:2008 (или еквивалентен).  

5.2. Заверено копие от разрешение, издадено съгласно Наредба № Із-
2815/07.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на 
търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация 
на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (разрешение за извършване 
на дейности по чл. 4, т. 4 от Наредбата - в сила от 19.05.2012 г.).  

5.3. Услугата да се извършва от квалифициран персонал, отговарящ на 
изискванията на Приложение А към БДС ISO 11602 или еквивалентен - копия на 
удостоверенията за правоспособност; да разполага с минимум  един сервизен работник, 
който да притежава удостоверение за компетентен специалист за контрол и техническо 
обслужванe на носими и возими пожарогасители, съгласно наредба  № Iз-2815 от 
7.11.2011 г.  

5.4. Участниците да разполагат със собствена база за сервизно обслужване и 
ремонт – представя се декларация включваща описание на базата; описание на 
техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обекта на 
поръчката; списък на техническите лица. 

5.5. Участниците да представят списък на основната окомплектовка (като 
специализирани инструментални комплекти, стендове и др), необходими за извършване 
на абонаментно сервизно поддържане на пожарогасители. 

5.6. Участниците да представят Декларация за прилагане изискванията на БДС 
ISO 11602-2:2002. 

 
6. Критерий за оценка: най- ниска предложена цена без ДДС. 

 



                                           Приложение 1.1 
 

1. ВИДОВЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ЗА ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ  
В ОБЕКТИТЕ НА РУ „БП” ЗАПАДЕН РЕГИОН 

         
 

 

№
 п
о 
ре
д РУ / СП  

на 
"Български 
пощи" ЕАД 

Прахов пожарогасител 

Пожарогасител  
на водна основа  Пожарогасител 

с въглероден 
диоксит 

с вода или с 
вода и 
добавки 

с пяна 

1 кг. 
клас 
АВС 

2 кг. 
клас 
ВС 

6 кг.
клас 
ВС 

6 кг.
клас 
АВС 

12 кг.
клас 
ВС 

6 л.
клас 
А 

9 л.
клас 
А 

6 л.
клас 
А 

9 л. 
клас 
А 

2 кг. 
 

3.5 
кг. 

5 кг.
 

брой брой брой брой брой брой брой брой брой брой брой брой 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

І РУ "БП" Западен регион 
1 ОПС Благоевград       4     4 
2 ОПС Монтана       4     11         12 
3 ОПС Перник       49     4           
4 ОПС София град       6     9         9 

5 ОПС София 
област                      10 1 116   4 17   3 1 2 17 13 

ВСИЧКО: 10 1 116 59 4 17 28 3 1 2 17 38 

 
2. АДРЕСИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ ЗА ПРОВЕРКА,  

РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ 

№ 
по 
ред 

РУ "БП" ЗАПАДЕН РЕГИОН  Брой 
пожарогасителиАДРЕС 

1. ОПС Благоевград гр. Благоевград, ул. „Хр. Ботев” № 2 8

2. ОПС Монтана  гр. Монтана, ул. „Иван Каменов” № 13 27

3. ОПС Перник  гр. Перник,, пл. „Кракра” № 1 53

4. РУ „Западен 
регион”-Управление гр. София, ул. „Гурко” № 6 24

5. ОПС София област 

1. София - Складова база, бул. „Ломско 
шосе” 205                                 
2. ПС Ботевград, ул.”А. Ст. Рошански” № 5   
3. ПС Своге, ул. „Раковска" №1                        
4. ПС Ихтиман, ул. "Стефан Караджа” № 2    
5. ПС Самоков, ул. „Македония” № 38            
6. ПС Пирдоп, ул. „Цар Освободител” № 42   
7. ПС Елин Пелин, ул. „Независимост” № 7   
8. ПС Костинброд, ул. „Д. Дебелянов” № 14 

184

Всичко пожарогасители за РУ "БП" Западен регион: 296 

 

   



   

                                           Приложение 1.2 
 

1. ВИДОВЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ЗА ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ  
В ОБЕКТИТЕ НА РУ „БП” СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН 

         
 

№
 п
о 
ре
д РУ / ОПС  

на "Български 
пощи" ЕАД 

Прахов пожарогасител 

Пожарогасител  
на водна основа  Пожарогасител 

с въглероден 
диоксит с вода или с 

вода и добавки с пяна 

1 кг. 
клас 
АВС 

2 кг. 
клас 
ВС 

6 кг.
клас 
ВС 

6 кг.
клас 
АВС

12 кг.
клас 
ВС 

6 л. 
клас А 

9 л. 
клас А 

6 л. 
клас А 

9 л. 
клас А 2 кг. 5 кг. 

брой брой брой брой брой брой брой брой брой брой брой 

І РУ "БП" "Северен централен регион" 

1 ОПС В.Търново       199   11 3     1 14 

2 ОПС Габрово   16 50 37   1 26     3 10 

3 РСЦ  Г.Оряховица       3             8 

4 ОПС Ловеч       123   1         3 

5 ОПС Плевен       125           2 12 

6 ОПС Русе       168   5         2 

7 ОПС Разград 13     113           43 5 

8 ОПС Силистра       67 2 9 3 36 1 7   

ВСИЧКО: 13 16 50 835 2 27 32 36 1 56 54 
 

2. АДРЕСИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ ЗА ПРОВЕРКА,  
РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ 

№ 
по 
ред 

РУ "БП" СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН (СЦР) Брой 
пожарогасителиАДРЕС 

1 ОПС В. Търново  гр. В. Търново, ул."Хр. Ботев" №1 228

2 ОПС Габрово  гр. Габрово, бул. "Априлов" №52 143

3 РСЦ Г. Оряховица гр. Г. Оряховица, ул. "Ил. Макариополски" 
№21 11

4 ОПС Ловеч гр. Ловеч, ул. "Търговска" №26 127

5 ОПС Плевен  гр. Плевен ,пл."Възраждане" №3 139

6 ОПС Разград  гр. Разград, /Автобаза, ул. "Дряново" 7 174

7 ОПС Русе  гр. Русе, пл."Средец" №1 175

8 ОПС Силистра  гр. Силистра, ул. "Цар Шишман" №3 125

Всичко пожарогасители за РУ "БП" Северен централен регион: 1122 
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Приложение 1.3 

 
 
 

1. ВИДОВЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ЗА ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ  
В ОБЕКТИТЕ НА РУ „БП” СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН 

 

№
 н
а 
ре
д РУ / ОПС  

на "Български 
пощи" ЕАД 

Прахов пожарогасител 

Пожарогасител  
на водна основа  Пожарогасител 

с въглероден 
диоксит 

с вода или с 
вода и 
добавки 

с пяна 

1 кг. 
клас 
АВС 

2 кг.
клас 
ВС 

6 кг.
клас 
ВС 

6 кг.
клас 
АВС 

12 кг.
клас 
ВС 

9 л. 
клас А 

6 л. 
клас А 

 
2 кг. 

 

 
5 кг. 

 

брой брой брой брой брой брой брой брой брой 

ІІ РУ "БП" Североизточен регион 
1 ОПС Варна 18 10 46 112 3   81 11 15 

2 ОПС Добрич   52 16   3 8   30 14 

3 ОПС Търговище   13 37             

4 ОПС Шумен     82   6 2   1 10 

ВСИЧКО: 18 75 181 112 12 10 81 42 39 
 

 

2. АДРЕСИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ ЗА ПРОВЕРКА,  
РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ 

№ по 
ред 

РУ "БП" СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН (СИР) 
Брой 

пожарогасители 
АДРЕС 

1 гр. Варна  ул."Парижка комуна"№ 3-5  
/двор на ОПС - Централна поща/ 296

2 гр. Шумен  ул."Добруджа"№ 4  
/сградата на ОПС - администрация/ 101

3 гр. Добрич Автобаза към ОПС Добрич бул."3 ти март" № 52 123

4 гр. Търговище ул.”Славейков” № 41   
/сградата на ОПС - администрация/ 50

Всичко пожарогасители за РУ "БП" Североизточен регион: 570 

 



                                           Приложение 1.4 
 
 

1. ВИДОВЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ЗА ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ  
В ОБЕКТИТЕ НА РУ „БП” ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН 

         

 

№
 п
о 
ре
д РУ / ОПС  

на "Български 
пощи" ЕАД 

Прахов 
пожарогасител 

Пожарогасител  
на водна основа  Пожарогасител 

с въглероден 
диоксит с вода или с 

вода и добавки с пяна 

2 кг. 
клас 
ВС 

6 кг.
клас 
АВС 

12 кг.
клас 
ВС 

6 л.
клас 
А 

9 л. 
клас А 

6 л. 
клас А 

9 л. 
клас 
А 

2 кг. 
 

5 кг. 
 

брой брой брой брой брой брой брой брой брой 
ІІІ РУ "БП" Южен централен регион 
1 ОПС Кърджали 6 68             6 
2 ОПС Пловдив 43 167    13       51 
3 ОПС Пазарджик 2 145 1 10         4 
4 ОПС Смолян   70 1 1 4 1 2   11 
5 ОПС Хасково   100         9 9 29 

ВСИЧКО: 51 550 2 11 17 1 11 9 101 

 
 
2. АДРЕСИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ ЗА ПРОВЕРКА,  

РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ 

№ 
по 
ред 

РУ "БП" ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН  РЕГИОН - Пловдив (ЮЦР) Брой 
пожарогасители

АДРЕС 

1 гр. Кърджали ОПС Кърджали, бул. „България”  № 49 80

2 гр. Пловдив ОПС Пловдив, бул. „Освобождение”  № 40 - РСЦ 274

3 гр. Пазарджик ОПС Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф”  №11 162

4 гр. Смолян ОПС Смолян, бул. „България”  №18 90

5 гр. Хасково ОПС Хасково, бул. „България” № 148- автобаза 147

Всичко пожарогасители за РУ "БП" Южен централен регион: 753 
 

   



   

                                           Приложение 1.5 
 
 

1. ВИДОВЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ЗА ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ  
В ОБЕКТИТЕ НА РУ „БП” ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН 

         

№
 п
о 
ре
д РУ / ОПС 

на 
"Български 
пощи" ЕАД 

Прахов пожарогасител 

Пожарогасител  
на водна основа  Пожарогасител  

с въглероден диоксит с вода или с 
вода и 
добавки 

с пяна 

1 кг. 
клас 
АВС 

2 кг. 
клас 
ВС 

6 кг. 
клас 
ВС 

6 кг.
клас 
АВС

12 кг.
клас 
ВС 

6 л.
клас 
А 

9 л.
клас 
А 

6 л.
клас 
А 

9 л.
клас 
А 

 
2 кг. 

 

 
3.5 кг. 

 
5 кг. 9 кг. 

брой брой брой брой брой брой брой брой брой брой брой брой брой 

ІV РУ "БП" Югоизточен регион 
1 ОПС Бургас 20 8 163   5     3 5 8 0 14   
2 ОПС Сливен   3 69 19   8 2 6 2 2 7 9   

3 ОПС Стара 
Загора 18 29 157       6     2 2 2 

  1 

4 РСЦ Стара 
Загора   5 2   4       

5 ОПС Ямбол     74             6 3   
    

ВСИЧКО: 38 40 468 21 5 8 12 9 7 18 12 25 1 
 
 

 
2. АДРЕСИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ ЗА ПРОВЕРКА,  

РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ 

№ 
по 
ред 

РУ "БП" ЮГОИЗТОЧЕН  РЕГИОН  (ЮИР) Брой 
пожарогасители

АДРЕС 

1 ОПС Бургас гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 2 226

2 ОПС Сливен гр. Сливен, ул."Асеновска" № 1 
127

3 ОПС Стара 
Загора  гр. Стара Загора, ул."Княз Борис I" № 81 

217

4 РСЦ Стара 
Загора Гр. Ст. Загора, кв. Голеш 

11

5  ОПС Ямбол гр. Ямбол, ул."Раковски" №3 83

Всичко пожарогасители за РУ "БП" Югоизточен регион: 664 
 



   

                                           Приложение 1.6 
 
 

1. ВИДОВЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ЗА ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ  
В ОБЕКТИТЕ НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОДЕЛЕНИЯ   

НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
         

№
 п
о 
ре
д ЦУ / СП  

на  
"Български пощи" 

ЕАД 

Прахов пожарогасител 

Пожарогасител 
на водна основа  

Пожарогасител  
с въглероден 
диоксит 

с вода 
или с 
вода и 
добавки 

с пяна 

2 кг. 
клас 
ВС 

6 кг.
клас 
ВС 

6 кг.
клас 
АВС 

12 кг.
клас 
ВС 

9 л. 
клас А 

9 л. 
клас А 

 
2 кг. 

 

 
5 кг. 

 

брой брой брой брой брой брой брой брой 

6 Централно управление и специализирани поделения 

1 
Централно управление 

0 1 11 2   1 2  10 

2 Централно управление 
- БРСЦ 75  67    2 15 

3 СП "ИМС/Булпост" 21   4    1     1 

ВСИЧКО: 96 1 82 2 1 6 4 26 

 
 

 
2. АДРЕСИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ ЗА ПРОВЕРКА,  

РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ 

№ 
по 
ред 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОДЕЛЕНИЯ  
НА „БП” ЕАД Брой 

пожарогасители
АДРЕС 

1 Централно управление 
гр. София, Студентски град,  
ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1,  
бл. 31 

27

2 Централно управление - 
БРСЦ 

гр. София, кв. Нова Враждебна,  
ул. "Челопешко шосе" 31 159

3 СП „ИМС/Булпост” гр. София, ул. "Клокотница" 35-37 и 
ул. "Самуил" 79 27

Всичко пожарогасители: 
 

213 

 



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 ...................................................................................................,  

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

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:  
 

„Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите 
на „Български пощи” ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № Із-2377 от 

15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите”, с 6 (шест) обособени позиции 

за Обособена позиция ………………………………. 
 
 
 

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,  
 
В отговор на публикувана от Вас поканата за изпълнение на обществена поръчка 

чрез публична покана с предмет: „Извършване на проверка, ремонт и презареждане 
на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД, съгласно 
изискванията на Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за 
пожарна безопасност при експлоатация на обектите”, с 6 (шест) обособени 
позиции, 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 гаранционен срок …………. /не по-малко от 12 (дванадесет) месеца 
от датата на подписване на двустранен протокол за извършена услуга. 
 

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

 



4. Настоящата оферта е валидна не по - малко 30 дни, считано от крайния срок за 
получаване на офертите.  
 
 
 
 
 
 
 
Дата: ............. 2013 г.      Подпис и печат: …………………  

/длъжност и име/ 

 

 

 

 

 

Забележка: Описват се само дейностите свързани с изпълнението на конкретно избраната позиция. 



Приложение № 4  
…………………………………………………………………………………………………………… 

/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 с предмет:  
„Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на 

„Български пощи” ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”,  

с 6 (шест) обособени позиции  
за Обособена позиция ………………………………. 

 
 
 

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,  
 

След като се запознах/ме с изискванията за участие в поканата за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Извършване на проверка, ремонт и презареждане на 
пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД, съгласно изискванията на 
Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите”, с 6 (шест) обособени позиции, чрез публична покана, с 
Възложител „Български пощи” ЕАД, подписаният/-те представляващ/и ………………… 
…………………………………………………………………… , заявяваме следното:  
 
 

ПРЕДЛАГАМ/Е обща цена за изпълнение на поръчката, в размер на ……….…….. 
/…………..…………….……../ лв. без включен ДДС.  
 

 

Така предложената цена включва всички разходи, свързани с изпълнение на поръчката,  
включително разходите по транспорт и други и е формирана по следния начин:  

 

1. Ежегодно техническо обслужване на пожарогасители и маркиране: ………………. 
/……………………/ лева без ДДС, което е формирано по следния начин: 

№ Тип на пожарогасителя Брой 

/за съответната 
обособена позиция/ 

Единична цена в 
лева без ДДС 

Обща сума в лева без 
ДДС 

1. Прахов – 1 кг.    



2. Прахов – 2 кг.    

3. Прахов – 6 кг.    

4. Прахов – 12 кг.    

5. Пожарогасител на водна основа – 6 л.    

6. Пожарогасител на водна основа – 9 л.    

7. С въглероден диоксит (CO2) – 2 кг.    

8. С въглероден диоксит (CO2) – 3,5 кг.    

9. С въглероден диоксит (CO2) – 5 кг.    

10. С въглероден диоксит (CO2) – 9 кг.    

 

2. Други дейности, извършвани по необходимост: ………………. /……………………/ 
лева без ДДС, което е формирано по следния начин: 

2.1. Зареждане на пожарогасителни средства (при необходимост, след извършена 
техническа проверка на пожарогасителите) и съответно маркиране: ……… /………………/ лева 
без ДДС 

№ Тип на пожарогасителя Тип на гасително 
вещество 

Предлагана цена за един 
килограм в лева без ДДС 

1. Прахов Прах АВС  

2. Прахов Прах ВС  

3. С въглероден диоксит СО2  

 

2.2. Смяна на резервни части на пожарогасители (при необходимост): ……… 
/………………/ лева без ДДС 

№ Тип на 
пожарогасителя 

Предлагана цена за един брой в лева без ДДС 

Смяна на 
уплътнение 

Смяна на 
командна 
глава 

Смяна 
на 
вентил 

Смяна на 
шланг с 
накрайник 

Смяна на 
преобразувател 

Смяна на комплект 
шланг с 
преобразувател 

1. Прахов – 1 кг.       

2. Прахов – 2 кг.       

3. Прахов – 6 кг.       

4. Прахов – 12 кг.       

5. Пожарогасител 
на водна основа – 
6/9 л. 

      

6. CO2 – 2 кг.       



7. СО2 – 3,5 кг.       

8. CO2 – 5 кг.       

9. CO2 – 9 кг.       

 
2.3. Извършване на хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на 

пожарогасителите с въглероден диоксид (при необходимост) и съответно маркиране: ……… 
/………………/ лева без ДДС 

 
№ по ред Тип на пожарогасителя Единична цена /лв. без ДДС/ 

1 CO2 – 2; 3,5 кг.  
2 CO2 – 5 кг.  
3 CO2 – 9 кг.  
 
 
 
 

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

/длъжност и име/ 

Забележка: Описват се само дейностите свързани с изпълнението на конкретно избраната позиция. 



 
 

  БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД            BULGARIAN  POSTS  PLC  
    ул. “Академик Стефан Младенов” № 1            1, Academic Stefan Mladenov Str., bl. 31, 
бл. 31, 1700 София, тел.  02 / 949 32 80           1700 Sofia, Bulgaria, tel:+359 2 949 32 80, 

       факс: 02 / 962 53 29             fax: + 359 2 962 53 29 
     www.bgpost.bg            info@bgpost.bg 

                                                                                                    
                Приложение № 5 

          Проект!                       
                                                                     
 

ДОГОВОР 
„Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на 

„Български пощи” ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № Із – 2377 от 15.09.2011 
г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите” с 

шест обособени позиции  – Обособена позиция ..... 
 
 

Днес, .........2013 г., в гр. София се сключи настоящият договор между: 
 
1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията 

по вписванията под ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление гр. София 1700, 
район „Студентски", ул. „Академик Стефан Младенов" № 1, бл. 31, представлявано от 
ДЕЯН СТОЯНОВ ДЪНЕШКИ - ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, наричано по-
нататък "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" 
и 
 2. ................................, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията 
под ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление ..................................., 
представлявано от ..............................................................., наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

 
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: „Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за 
обектите на „Български пощи” ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № Із – 2377 
от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите” с шест обособени позиции и получена покана от „Български пощи ЕАД. 

 
Страните се споразумяха за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да извършва проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите 
на „Български пощи” ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № Із – 2377 от 15.09.2011 г. 
за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, намиращи 
се в ............................................, съгласно Приложение .... към Техническо задание - 
Приложение № 1 към настоящия договор, представляващо неразделна част от него, както 
следва: 

 
• прахови пожарогасители (...... кг.) – проверка, ремонт и презареждане на ...... броя ; 



• пожарогасители на водна основа (...... л.) - проверка (пълно разглобяване, проверка 
на всяка част поотделно), ремонт и презареждане (при необходимост)  - ...... бр. 

• пожарогасители с въглероден диоксид - проверка (пълно разглобяване, проверка на 
всяка част поотделно), ремонт и презареждане (при необходимост)  - ...... бр. 

• пожарогасители с въглероден диоксид на които е изтекъл 5 - годишния срок за 
проверка се извършва хидростатично изпитване и маркировка в оторизирана лаборатория 
за оценяване на съоръжения, съгласно изискванията на Наредба № 28 за съдове под 
налягане – ..........  бр. 

Чл. 2. Проверените, ремонтирани и презаредени пожарогасители се пломбират и им 
се поставят стикери с месеца и годината на проверка и зареждане. 

Чл. 3. След хидростатичното изпитване се поставя замба с месеца, годината на 
изпитване и годината на 5 (пет) годишния гаранционен срок. 
             

ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 4. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на 
действие 12 (дванадесет) месеца. 
  

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 5. (1) Общата стойност на договора без ДДС е ......................... (.........................) 
лева, която стойност включва всички разходи.  

(2) общата цена по ал. 1 се формира по следния начин: 
• Годишно техническо обслужване на пожарогасители и маркиране - ......................... 

(.........................) лева, без вкл. ДДС; 
• Други дейности, извършвани по необходимост ......................... (.........................) 

лева, без вкл. ДДС, както следва: 
 Зареждане на пожарогасителни средства (при необходимост, след извършена 
техническа проверка на пожарогасителите) и съответно маркиране - 
......................... (.........................) лева, без вкл. ДДС; 

 Смяна на резервни части на пожарогасители - ......................... (.........................) 
лева, без вкл. ДДС; 

 
ІV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ 

 
Чл. 6. Предаването на проверените и презаредените пожарогасители се извършва с 

двустранен приемно – предавателен проткол от упълномощени представители на 
страните. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква изпълнението на предмета на този 
договор да става качествено и съобразно заложените срокове. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на работата по 
раздел І от настоящия договор да извършва проверка относно качеството и стадия на 
изпълнение, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява свободен достъп на 
територията обекта в рамките на  работно време на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
пожарогасителите, подлежащи на проверка, презареждане и хидростатично изпитване с 
двустранен приемно – предавателен протокол от упълномощени представители на 
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страните. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща в срок цената посочена в раздел ІІІ 

на настоящия договор  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
             

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни работата по раздел І от 

настоящия договор според изискванията на действащата в Република България 
нормативна уредба. 

(2) Да приеме с междинни приемно – предавателни протоколи пожарогасителите по 
раздел І от настоящия договор от седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: 
............................................... и да транспортира горепосочените пожарогасители със 
собствен транспорт и за своя сметка до мястото на изпълнение на работата по раздел І от 
настоящия договор.  След  изпълнението на работата  по раздел І от настоящия договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да транспортира пожарогасителите със собствен 
транспорт и за своя сметка обратно до седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да ги предаде на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като подпише двустранен приемно – предавателен  протокол. 

(3) Гаранционният срок за качеството на изпълнената работа е ..... (..............) месеца, 
считано от датата на подписване на двустранния приемно – предавателен протокол, при 
правилна експлоатация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 Чл. 10. Да получи възнаграждението по р. ІІІ от настоящия договор в съответствие с 
договорения размер, начин и срок на плащане. 
 

VІІ. РЕКЛАМАЦИИ 
 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи писмени възражения по 
изпълнението на възложената работа, като поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да поправи за своя 
сметка извършените дейности в случай на непълно, неправилно или некачествено 
изпълнение. 
 

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 12. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
гаранция за изпълнение на договора (само за Позиции 2, 3, 4 и 5) в размер на 
……………. (……………………………) лв., представляваща 3% от общата стойност на 
договора. 
Забележка: В зависимост от избраната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ форма на гаранцията за 
изпълнение на договора ще бъдат включени съответни текстове в окончателния вариант 
на договора. 

Чл. 13. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранцията за изпълнение 
на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на 
“Български пощи” ЕАД в Райфайзенбанк (България) ЕАД, Сметка в лева: IBAN: BG 88 
RZBB 9155 1032 7343 05, BIC: RZBBBGSF. 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранцията за изпълнение на 
договора под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от 
българска банка, с която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на 
“Български пощи” ЕАД при предявяване, сумата на гаранцията за участие. Срокът на 
банковата гаранция следва да бъде 30 календарни дни след срока на действие на договора, 
предвиден в чл. 4. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на 
договора за изпълнение на поръчката. 

Чл. 14. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30-дневен срок от 
изтичане на срока му на действие и окончателното му изпълнение. 

Чл.15. В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
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гаранцията за изпълнение на договора не се възстановява. 
Чл. 16. В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължения по 

този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответна част от 
гаранцията за изпълнение на Договора. 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него. 
 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 18. Договорът се прекратява при следните случаи: 
1. с изтичане срока на договора или до с неговото пълно изпълнение; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 
3. от всяка една от страните едностранно с писмено предизвестие от 7 (седем) 

календарни дни при неизпълнение на задължения по него от другата страна, продължило 
повече от 10 (десет) календарни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обективни 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения. 
 

Х. НЕУСТОЙКИ 
 

Чл. 19. При неизпълнение на задълженията си по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от цената на неизпълненото задължение за 
всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от цената на договора. 

Чл. 20. При неизпълнение на задълженията си по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от цената на неизпълненото задължение 
за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от цената на договора. 

Чл. 21. При неизпълнение на задълженията си по договора или при прекратяването 
му от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема съответните действия в 
своя полза по отношение на гаранцията по раздел IV на договора. 

Чл. 22. Изплащането на неустойки, не лишава изправната страна по договора, да 
търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери, на общо 
основание. 

 
ХІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 
Чл. 23. (1) Страните по настоящия договор не отговарят за неизпълнението му, 

причинено в резултат на непредвидени обстоятелства. 
(2) „Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден 

характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, 
които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при 
договорените условия. 

 
ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
Чл. 24. За неуредените в договора въпроси се прилагат съответните разпоредби от 

действащото българско законодателство. 
Чл. 25. Споровете по тълкуването и прилагането на този договор се решават по пътя 

на преговорите, а при невъзможност да се постигне  съгласие, същите се отнасят за 
решаване пред компетентния български съд по реда на ГПК. решават от компетентен 
български съд по реда на ГПК. 
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Чл. 26. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в 
писмена форма от упълномощените представители на страните и изпратени на 
съответните адреси, посочени в договора. Ако някоя от страните промени адреса си, 
следва незабавно да уведоми другата за направените промени. Адресите на страните по 
договора са, както следва: 

 
- на Изпълнителя: ...............................,................... 
- Лице за контакт: ..............................., тел. ..............................., факс: ..............................., e - mail:  

..............................., 
 

- на Възложителя: гр. София 1700, район „Студентски", ул. „Академик Стефан Младенов" 
№ 1, бл. 31  

Лице за контакт: : ..............................., тел. ..............................., факс: ..............................., e - mail:  
..............................., 
 

Този договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, а всички 
приложения и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящата обществена поръчка, са 
неделима негова част. 
 

Приложения: 
1. Техническо задание на Възложителя; 
2. Техническо предложение на Изпълнителя; 
3. Ценово предложение на Изпълнителя; 
4. Документи, издадени от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата 
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП; 
5. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 
 

 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
ДЕЯН ДЪНЕШКИ       .................................... 
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР    
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