
ТЕЦ “БОБОВ ДОЛ”  ЕАД 

 
 

                                                              

 
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

Относно: Провеждане на конкурс за изпълнител за извършване на техническо 
обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост 
на налягане на пожарогасителите в ТЕЦ”Бобов дол” ЕАД  

 

 

      1.Съществуващо положение 

 
         В съответсвие с изискванията на чл.15, ал.1 от Наредба №Із-2377 от 15.09.2011г. за 

правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите, всички 

сгради, помещения и открити съоръжения в ТЕЦ „Бобов дол"ЕАД са оборудвани с 

пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене съгласно приложение №2 към 

чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар, като общия брой на пожарогасителите е 331. 

2.Основни изисквания 

 

        - При извършване на ремонт и влагане на резервни части в пожарогасителите същите да 

са  в съответствие със изискванията на производителя на пожарогасителя и при спазване на 

       1. Пожарогасител с прах – 6 кг. – 130 бр. 

       2. Пожарогасител с прах – 12 кг. – 85 бр 

       3. Пожарогасител с прах –  25 кг. – 6 бр 

       4. Пожарогасител с СО2 –  1,4 кг. – 5 бр 

       5. Пожарогасител с СО2 –    5 кг. –  45 бр 

       6. Пожарогасител с СО2 –   2х5 кг. – 15 бр 

       7. Пожарогасител с СО2 –   2х30 кг. – 15 бр 

       8. Пожарогасител воден – 9 л. – 15 бр 

       9. Пожарогасител с пяна – 9 л. – 15 бр 

 

      2. Основни изисквания 

      -  Изпълнителя трябва да притежава валидно разрешително издадено по реда на Наредба № 

Iз-2815 от 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 (ДВ, бр. 91 от 2011 г.).  

 
- Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост 

на налягане на носимите и возимите пожарогасители да се извършват в съответствие с 

инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията на БДС ISO 

11602-2:2002. „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и 

техническо       обслужване". 

      Спецификацията на пожарогасителите по вид на пожарогасителното вещество и теглото 

е както следва: 

тариране. 



изискванията на БДС ISO 11602-2:2002. „Защита срещу пожар. Носими и возими 

пожарогасители." 

 - Продуктите за пожарогасене, които ще се влагат  при необходимост в 

пожарогасителите, трябва да имат гасителна ефективност съгласно изискванията на Наредба 

№ Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене 

по отношение на тяхната гасителна ефективност и да са придружени с копия от 

декларациите по чл. 8, т. 2 от същата наредба 

          3.Допълнителни условия и изисквания 

   - След всяка извършена дейност изпълнителя да предоставя протоколи за извършено 

техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на 

налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) съгласно приложение № 8 към 

чл. 40, ал. 6 от Наредба № Iз-2815 от 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 (ДВ, бр. 91 от 

2011 г.), както и други документи, удостоверяващи поддръжката /влагане на резервни части 

или гасителни вещества/. 

 

          4. Условия свързани с изготвянето на офертата.  

- Офертата следва да се изготви  и представи в съответствие с чл. 101в от ЗОП, като се 

съобразят и разпоредбите на на чл. 101е, ал.2  от ЗОП. 

 Възложителя не предлага образец на оферта. Кандидата сам избира формата за изготвяне на 

оферта,  която следва да съдържа: 

-  Документи доказващи възможностите на кандидата за изпълнение на поръчката, в 

съответствие с обявените изисквания на Възложителя . 
 

-  В ценовото предложение Изпълнителят да посочи: 

   отделни цени по позиции съгласно Приложение №1 от настоящето задание и обща цена 

за извършване на работата, съобразена с общия брой пожарогасители, посочените единични 

цени от приложение 1 и нормативно регламентирания брой проверки и обслужвания  за 

съответния тип пожарогасител  през  двегодишния срок на обслужване 
  ценоразпис на възможните резервни части, които ще се влагат при нужда от ремонт на 

пожарогасителите.  

    на някои основно ползвани противопожарни уреди, съоръжения и лични предпзни 

средства. 

     Всички цени се посочват в лева без ДДС. 

 

     -  Начин на плащане, съобразен с обявения. 

     - Срок за изпълнение след подадена заявка за техническо обслужване, презареждане или 

хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите. 

 
         -  Съдържанието на офертата  се поставя в запечатан плик и се подава в деловодството на 

ТЕЦ”Бобов дол” ЕАД  в обявените срокове.  

 

        - Офертата ще бъде оценена по критерии „ най-ниска цена” ,  т.е. по общата цена за 

извършване на работата . 

 

         -  С определения Изпълнител ще бъде сключен договор, а предложените ценоразписи ще 

станат неразделна част при условие, че единичните цени са сравнимо  най-ниски.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

П Р И Л О Ж Е Н И Е   №  1  

 

№ ВИД ДЕЙНОСТ Ед. Цена 

1. Годишно техническо обслужване на пожарогасители 25 кг.с газов патрон или 
постоянно под налягане с гасително вещество прах: 

 

2. Годишно техническо обслужване на пожарогасители 12 кг. с газов патрон или 
постоянно под налягане с гасително вещество прах: 

 

3. Годишно техническо обслужване на пожарогасители 6 кг.с газов патрон или 
постоянно под налягане с гасително вещество прах: 

 

4. Годишно техническо обслужване на пожарогасители 2 кг. постоянно под 
налягане с гасително вещество прах: 

 

5. Годишно техническо обслужване на пожарогасители с въглероден 
диоксид ( С02) - 1.4 кг./2 л.. 

 

6. Годишно техническо обслужване на пожарогасители с въглероден 
диоксид ( С02) - 5 кг./8 л. 

 

7. Годишно техническо обслужване на пожарогасители с въглероден 
диоксид ( С02) - 2x5 кг./2х8 л. 

 

8. Годишно техническо обслужване на пожарогасители с въглероден 
диоксид ( С02) - 30 кг./40 л. 

 

9. Годишно техническо обслужване на пожарогасители с въглероден 
диоксид ( С02) - 2x30 кг./2х40 л. 

 

10. Годишно техническо обслужване на пожарогасители 6-9 л. постоянно 
под налягане, с гасително вещество вода, водопенен: 

 

11. Годишно техническо обслужване на кофпомпа.  
       ІІ.Зареждане на:       

12. Зареждане на пожарогасители 25 кг.с газов патрон или постоянно под налягане 
с гасително вещество прах: 

 

13. Зареждане на пожарогасители 12 кг. с газов патрон или постоянно под налягане 
с гасително вещество прах: 

 

14. Зареждане на пожарогасители 6 кг.с газов патрон или постоянно под налягане с 
гасително вещество прах: 

 

15. Зареждане на пожарогасители 2 кг. постоянно под налягане с гасително 
вещество прах: 

 

16. Зареждане на пожарогасители с въглероден диоксид ( С02) - 1.4 кг./2 л. 
 

 

17. Зареждане на пожарогасители с въглероден диоксид ( С02) - 5 кг./8 л. 
 

 

18. Зареждане на пожарогасители с въглероден диоксид ( С02) - 2x5 кг./2х8 л. 
 

 

19. Зареждане на пожарогасители с въглероден диоксид ( С02) - 2x30 кг./2х40 л. 
 

 

20. Зареждане на пожарогасители с въглероден диоксид ( С02) - 30 кг./40 л. 
 

 

21. Зареждане на пожарогасители 6-9 л. постоянно под налягане, с гасително 
вещество вода, водопенен: 

 

22.   
23.   
24.   

I. Годишно техническо обслужване на: 

 
          


