ВИД НА СТАНДАРТНИТЕ УСЛУГИ

Фирмата извършва следните основни дейностти:
№

Вид дейност

Мин.периодич
ност

Изисквания

Забележка

Поддръжка на системи и инсталации:
1

Пожароизвестителни инсталации

месечно

Под лиценз

2

Пожарогасителни инсталации

тримесечно

Под лиценз

3

Пожарогасителни инсталации

месечно

Технически
запознат персонал

4

Аварийно и евакуационно осветление тримесечно

Правоспособен
персонал

5

Вътрешно противопожарно
водоснабдяване

годишно

Под лиценз

6

Външно противопожарно
водоснабдяване

годишно

Технически
запознат персонал

7

Системи за отделяне на дим и
топлина – димни люкове,
вентилация, димни прегради

годишно *

Под лиценз

8

Контрол на носими и возими
пожарогасители

месечно

Инструктиран
персонал

9

Техническо обслужване на носими и годишно
возими пожарогасители

Под лиценз

10

Системи за видеонаблюдение

При
повикване *

Технически
запознат персонал

11

Контрол на достъпа

При
повикване *

Технически
Препоръчзапознат персонал ва се
месечно *

12

Обслужване и почистване на
въздуховодите на вентилационни
инсталации

Годишно *

Технически
запознат персонал

По организацията на пожарната и аварийна безопасност (ПАБ):
13

Изготвяне, актуализиране и
поддръжка на документацията по
ПАБ в обекта

Годишно,
тримесечие

Под лиценз **

14

Изготвяне и съгласуване на планове
по ПАБ за ремонтни дейности,
периодично техническо обслужване
на съоръжения и инсталации

Съгласно
график на
обекта

Под лиценз **

15

Съгласуване и заверяване на
разрешителни за извършване на
огневи работи

При
поискване

Под лиценз **

14

Извършване проверки по
състоянието на ПАБ в обекта

шестмесечно
*

Под лиценз **

15

Проверка на изправността на
отоплителни и нагревателни уреди

годишно

Правосбособен
персонал

16

Извършване на експертиза за
възникнали пожари

При
поискване

Експерт

17

Извършване експертизи по
състоянието на противопожарна
техника, инсталации и съоръжения,
по организацията на ПАБ

При
поискване

Експерт,
Под лиценз

Пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност с автомобил/и
18

Дежурство с противопожарен
автомобил и/или автомобил за
аварийно-спасителни дейности

24-часово
дежурство *

Под лиценз

Технически надзор на Съоръжения с повишена опасност (ТН на СПО)
19

Извършване ТН на СПО
(повдигателни съоръжения,
съоръжения под налягане, котли,
газови инсталации, товарни
асансьори и др.)

Съгласно
график

20

Заверка на проекти за нови СПО и за При
ремонт на СПО
поискване

Под лиценз

Съоръжени
ята са
съгласно
обхвата на
лиценза

Под лиценз

Също

* Възможна и друга периодичност по препоръки на производител, възложител или поради
технологична необходимост;
** За обекти с персонал до 50 човека – от обучен персонал

