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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА 

Проверка и освидетелстване на спасителни плотове и спасителни 

средства. 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА 

2.1. Състав на услугата: 

„Проверка и освидетелстване на спасителни плотове и спасителни 

средства” /Приложение №1/ с цел осигуряване на безопасността на личния 

състав на корабите от ВМС на море и съгласно изискванията на „STANAG 

1185”, „Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на 

море” - „SOLAS-74”  и Разпореждане №681/12.02.2007г на Помощник – 

началника на щаба на ВМС по ресурсите, се извършва периодично чрез: 

2.1.1. Обслужване на надуваеми спасителни плотове, в 

съответствие с инструкцията на производителя включващо: 

- Освидетелстване на спасителен плот; 

- Издаване на сертификат; 

- Тестове, допълнително в зависимост от годината на 

производство  на плота: 

= тест за надуване с газ (GI Test) – на всеки 5 години от 
годината на производство 

= тест за необходимо допълнително налягане (NAP-Test) – 
на всяко обслужване, след изтичане на  10 години от годината на 
производство; 

= тест за проверка дъното на плота (FS Test) – на всяко 
обслужване, след изтичане на 10 години от годината на производство; 

- Подмяна на аварийното оборудване с изтекъл срок / вода, 

храна, лекарства, сигнални ракети и др/; 

- Тест, зареждане и смяна мембрана на стартираща бутилка- 

при извършване на GI-test; 

- Освидетелстване на хидростатичен разединител .  

2.1.2. Обслужване на спасителни ризи, включващо: 

- Освидетелстване на спасителна риза; 
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- Подмяна на лампа с батерия при изтичане на срока им на 

годност.  

2.1.3.  Освидетелстване на сигнален радиомаяк – EPIRВ 

(Emergency Position Indicating Radio Beacon), включващо: 

- Инспекция на EPIRВ и издаване на сертификат ; 

- Подмяна на елементи /хидростатна пружина, батерии и др./ 

2.1.4. Освидетелстване на навигационно оборудване сигнален 

предавател – SART (Search And Rescue Licating Device), включващо: 

- Инспекция на SART и издаване на сертификат; 

- Подмяна на батерии. 

2.1.5. Освидетелстване на светлинен буй за спасителен кръг. 

2.1.6. Подмяна на аварийно оборудване с изтекъл срок на 

годност или неподлежащо на освидетелстване: Светлинен буй за спасителен 

кръг, Сигнално-димен маяк, Сигнален предавател – SART, сигнален радиомаяк 

– EPIRB, димосветещ буй и други.  

2.2. Транспорта на спасителните средства от кораба до сервизната 

база и обратно да се извършва от и за сметка на Изпълнителя. 

2.3. Място за изпълнение - Ремонтна база на изпълнителя. 

2.4. Срок на изпълнение на поръчката - не по-късно  от 15 дни след 

предаване на изделията за освидетелстване. 

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА 

3.1. Изисквания по предназначение  

3.1.1. Спасителните средства, съгласно Приложение №1 са 

разположени на корабни обекти. По предназначение се използват за 

поддържане на личния състав на повърхността на морето, като го предпазват от 

въздействието на лоши атмосферни условия и резки колебания на 

температурата. 

 



ТС ВМС.П.К.005.14                                                     4/7 

3.1.2. Проверката и освидетелстването на спасителните плотове 

и спасителните средства е с цел осигуряване на безопасността на личния състав 

на корабите от ВМС на море. 

3.1.3. Резервните части, консумативи, оборудване и изпитания, 

необходими за освидетелстването на всяко изделие да бъдат осигурени от 

изпълнителя. Подмяната им да бъде съгласувана с възложителя или негов 

представител.  

3.1.4. При възникване на допълнителни ремонтни дейности 

извън възложените, същите да се извършват след съгласуване с възложителя. 

3.1.5. Заявяването на спасителните плотове и спасителните 

средства за обслужване ще се извършва текущо през целия период на договора 

по изделия в комплект за един кораб след изтичане на определения им срок за 

ползване. 

3.2. Изисквания по електромагнитна защита  

Не се изисква. 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа 

естетика  

Не се изисква. 

3.4. Изисквания за сертификация 

Изпълнителят следва да представи: 

- декларация, че фирмата /организацията/ може да извършва 

проверка и освидетелстване на посочените в Приложение №1 спасителни 

средства; 

- декларация, че разполага със станция за изпитване на 

спасителни плотове, приспособления, екипировка и специализиран персонал 

за извършване на услугата; 

- декларация, че има възможност да осигури всички 

резервни части, консумативи и оборудване за извършване на услугата със 

съответния сертификат за качество и произход; 

- сертификат за съответствие на системата по качество ISO 
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9001 или еквивалент. 

3.5. Изисквания за скритост и маскировка 

Не се изисква. 

3.6. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение  

Не се изисква. 

3.7. Други специфични изисквания 

  Не се изисква. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

В сертификатите на изделията да са отбелязани: 

4.1. Датата на извършеното освидетелстване; 

4.2. Извършените дейности за изпълнение на услугата по т.2; 

4.3. Срока на годност на всички консумативи и оборудване. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНИЯ 

5.1. Обучение на инженерно-техническия състав  

Не се изисква. 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) за навигационно и  аварийно оборудване.   

По заявка на възложителя. 

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и 

хардуер). 

Не се предявяват изисквания.  

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) 

комплекс 

Не се предявяват изисквания.  

5.5. Придобиване на допълнително оборудване 

Не се предявяват изисквания.  

5.6. Осигуряване на резервни части 

Необходимите части, консумативи и оборудване за проверка и 

освидетелстване на спасителни плотове и спасителни средства, да се 

осигуряват от изпълнителя. (При условията на т.3.1.3.)  
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5.7. Метрологично осигуряване 

Не се предявяват изисквания.  

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване 

Не се предявяват изисквания.  

5.9. Осигуряване на техническа помощ  

Не се предявяват изисквания. 

5.10. Осигуряване на качеството 

Вложените части, консумативи и оборудване да са съпроводени със 

съответния сертификат за качество и произход.  

5.11. Други 

Не се предявяват изисквания.  

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Сгъването на плота се извършва в съответствие с инструкцията на 

завода производител. След поставяне на плота в контейнера, последният се 

пломбира с пломба от изпитателната станция. Изискваните маркировки се 

проверяват и обновяват. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ 

7.1. За извършените дейности по освидетелстване на спасителните 

средства – не по-малко от 12 месеца считано от датата на подписване на 

приемо-предавателния протокол.  

7.2. За вложените части, консумативи и оборудване – съгласно 

договореното предложение, но не по-малко от  12 месеца считано от датата 

на подписване на приемо-предавателния протокол. 
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Приложение 1 
 

Списък на спасителните средства 
 

Налично по военни 
формирования  

 
№ 

 
Наименование  на спасителното средство 

Обособена 
позиция 
„Бургас” 

(в.ф. 32890 
Бургас) 

Обособена 
позиция 
„Варна” 

(в.ф. 32140 
Варна) 

1. спасителен плот тип „SURVIVA 20”     27 1 
2. спасителен плот тип „SURVIVA МКІІІ 20” - 1 
3. спасителен плот тип „SURVIVA 10” - 2 
4. спасителен плот тип „20+10 Evrovinil” - 5 
5. спасителен плот тип „12 Persone Evrovinil” - 3 
6. спасителен плот тип „20+10 Posti Pirelli” - 1 
7. спасителен плот тип „8+4  Arimar” - 1 
8. сигнален радио-маяк EPIRB „Kannad 

Marine” 2 1 

9. сигнален предавател SART „Kannad 
Marine” 8 2 

10. сигнален радио-маяк EPIRB  1 1 
11. сигнален предавател SART  4 1 
12. светлинен буй за спасителен пояс 8 4 
13. спасителна жилетка тип „Secumar 12-B/A     397 67 
14. спасителна жилетка APRILIA (LT) - 24 
15. спасителна жилетка LAFEBA S.n.c - 60 

 


