
О  Б  Я  В  А 

Апелативен съд – София обявява обществена поръчка за избор на 

изпълнител на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки за директно възлагане с предмет: Абонаментно техническо 

обслужване на пожароизвестителна система, пожарогасителна система 

(пожарогасителни средства) и организация на пожарната безопасност на 

обекта, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 

2014 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на 

обектите в експлоатация (Обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.) на обект – 

Съдебна палата гр. София, бул. „Витоша“ № 2.  

В предмета на абонаментното техническо обслужване се включват 

следните дейности: 

1.1. Ежемесечна проверка на техническата изправност на елементите 

в пожароизвестителната инсталация (ПИИ) и отстраняване на 

констатираните повреди; 

1.2. Създаване на организация по извършването на ежемесечните 

проверки, чрез изготвяне на мрежовия график за тестване на елементи на 

пожароизвестителната инсталация  

1.3. Предоставяне на протокол за констатираното техническо 

състояние на пожароизвестителната инсталация всеки месец, съгласно 

чл.8, ал.1, т.2 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата 

и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация  

(Обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.);  

1.4. Поддържането и обслужването на ПИИ се извършва при 

спазване на изискванията на стандарт – СД CEN/TS 54-14; 

1.5. Абонаментното обслужване включва и посещение на обекта при 

обаждане от страна на Възложителя за проблеми в работата на 

пожароизвестителната инсталация; 

1.6. Проверка на вътрешните пожарни кранове при спазване на 

изискванията на БДС EN 671-3. Издаване на протоколи – приложение № 4 

от Наредба №  8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за 

пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; 

1.7. Ежемесечна проверка на пожарогасители и попълване на 

дневник съгласно Наредба № № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за 

правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в 

експлоатация; 

1.8. Веднъж годишно практическо проиграване на плановете за 

действие на служителите за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и 

тези за евакуация.  

1.9. В срок от 15 работни дни от подписването на договора, 

Изпълнителя  следва да изготви и представи на Възложителя, Анализ на 

пожароизвестителната система, пожарогасителната система 



(пожарогасителни средства) и организация на пожарната безопасност в 

съответствие с Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и 

нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация. 

Анализът се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо - предавателен 

протокол, подписан между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.    

1.10. Противопожарно обследване - веднъж годишно, което включва: 

1.10.1. Профилактична проверка и контролно задействане на 

датчиците в системата, съгласно разработен график - извършва се с 

помощта на цифров тест детектор – Solo detectortesters Testifire 2000 series 

– multi-stimulus detector tester 

1.10.2. Тестване на димо - оптични датчици – режим “smoke”; 

1.10.3. Тестване на термични датчици – режим “heat”; 

1.10.4. Профилактика (почистване на оптичната камера за димо - 

оптичните датчици) - режим “clean”. 

1.10.5. Контролно задействане на ръчни пожароизвестители; 

1.10.6. Авариен и текущ ремонт на ПИС; 

1.10.7. Външен оглед на възлите на системата; 

1.10.8. Проверка изправността на изнесени сигнализатори за тревога 

(сирени, алармени звънци, светлинни табла); 

1.10.9. Проверка работата на уредбата в буферен режим или 

аварийно захранване; 

1.10.10. Проверка работата на системата в режим „повреда”, при 

прекъсване или късо съединение на линии, нарушаване на капацитивния 

фон, изменение на честотните характеристики и други фактори на 

въздействие, предвидени в инструкцията на завода производител; 

1.10.11. Отразяване на всички данни от проверката в месечния 

протокол; 

1.10.12. Провеждане на всички контролни задействания на системата  

в режим „Тест” на пожарната централа, като са съобразени и не 

обезпокояват работата на обслужващия персонал в обекта;   

1.10.13. Годишна техническа проверка на състоянието на пожарните 

касети, противопожарното оборудване в тях и параметрите на 

водопроводната мрежа, съгласно НАРЕДБА № 8121з – 647 от 1 октомври 

2014г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на 

обектите в експлоатация (Общ. Д.В. бр. 89/28.10.2014г.) – Включва 

проверка на налягането в тръбопроводната мрежа, текущото състояние на 

шланг и струйник, проверка на връзките /тип щори/ и уплътнителите, 

поставяне на гаранционен стикер на всяка ПК с информация за 

състоянието на водопроводната мрежа и ПП оборудване. Отразяване на 

всички данни от проверките в годишен протокол. 

1.10.14. Проверка и ремонт, зареждане на пожарогасители, съгласно 

цените посочени в офертата на Изпълнителя; 



1.10.15. Отваряне, продухване на сифонната тръба, проверка 

изправността на командната глава, проверка вътрешността на съда, 

проверка на нагнетателния шланг и струйника, при нужда смяна на 

пожарогасителния агент. Зареждане с азот, затваряне, пломбиране и 

поставяне на стикер; 

1.10.16. Определяне класовете по функционална пожарна опасност, 

категорията по пожарна опасност, класовете и групите на пожарна и 

експлозивна опасност на сградите и съоръженията, съгласно действащите 

правила и норми за ПБ; 

1.10.17. Информационно – разяснителна дейност по въпроси, 

свързани с ПБ. 

1.10.18. Първото обследване по т.1.10 да се извърши  в срок до 15 

работни дни след подписването на договора. 

 

Участниците трябва да представят с ценовата оферта и документи 

доказващи, че фирмата е лицензирана от ГД „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ - МВР за осъществяване на „противопожарно 

обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни 

мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти“, „сервизно обслужване на 

носими и возими пожарогасители“ и „поддържане и обслужване на 

пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за 

управление на дим и топлина и пожарни кранове“. 

 

Срок на договора: за срок от 3 (три) години.  

Срок за подаване на оферти и документи: до 23.10.2020 г.  

Място на подаване: Апелативен съд – София, с адрес: гр. София, 

бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата – партер, стая № 73 „Регистратура“. 

 

Лице за контакт:Анета Кирякова – съдебен администратор, 

02/9219750  

 

Обявата е публикувана на сайта на съда в „Профил на купувача/ 

Обяви“ на 15.10.2020 г. 

 


