
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Предмет на поръчката: „Ремонт на покрив, класни стаи, кабинети и лаборатории 

в Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен 

Златаров" 

 

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: 

Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да изпълни ремонтни дейности в 

ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров". 

Мястото на изпълнението е ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров", гр.София, кв. Карпузица, 

ул. „Средорек” № 3. 

Сградата на ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров" е с раздвижена архитектура и има 

различна етажност – на 3 и 5 етажа, с плосък покрив. Конструкцията е монолитна 

стоманобетонова – греди, колони, плочи. 

При ремонта не се променя строителната конструкция и вида на конструктивните 

елементи и/или натоварванията на сградата и разрешение за строеж няма да е 

необходимо. 

Предвиждат се за изпълнение следните ремонтни дейности: 

№ Видове СМР 
Ед. 

мярка 
Количество 

1 2 3 4 

    

  І. Покрив     

  Покрив ниска част     

1 Демонтаж на съществуващи ламаринени обшивки м 235,00 

2 Демонтаж на съществуваща хидроизолация - воалит м2 1410,00 

3 Качване на материал т 11,00 

4 Демонтаж на съществуващи воронки бр 8,00 

5 Полагане на битумен грунд м2 1410,00 

6 
Доставка и полагане на воалит 3,5кг на газопламъчно 

лепене 
м2 1410,00 

7 
Доставка и полагане на воалит 4,5кг на газопламъчно 

лепене, с посипка 
м2 1410,00 

8 Направа на обшивка от поцинкована ламарина м 235,00 

9 Доставка и монтаж на воронки бр 8,00 

10 Очукване на мазилка по комини м2 61,50 

11 Грундиране преди мазилка м2 61,50 

12 Измазване на комини м2 61,50 

13 Доставка и монтаж на шапка за комини бр 21,00 

14 Събиране и сваляне на строителни отпадъци м3 75,00 

15 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо м3 75,00 
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  Покрив висока част     

1 Демонтаж на съществуващи ламаринени обшивки м 210,00 

2 Демонтаж на съществуваща хидроизолация - воалит м2 1155,00 

3 Демонтаж на съществуващи воронки бр 6,00 

4 Качване на материал т 8,80 

5 Полагане на битумен грунд м2 1155,00 

6 
Доставка и полагане на воалит 3,5кг на газопламъчно 

лепене 
м2 1155,00 

7 
Доставка и полагане на воалит 4,5кг на газопламъчно 

лепене, с посипка 
м2 1155,00 

8 Направа на обшивка от поцинкована ламарина м 210,00 

9 Доставка и монтаж на воронки бр 6,00 

10 Събиране и сваляне на строителни отпадъци м3 55,00 

11 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо м3 55,00 

    

  ІІ. Лаборатории, класни стаи и кабинети     

  Кабинет касиерка     

1 Изнасяне на шкафове и мебели бр 1,00 

2 Демонтаж на балатум м2 16,20 

3 Демонтаж на дюшеме м2 16,20 

4 Демонтаж на осветителни тела бр 2,00 

5 Изкъртване на облицовка от фаянс около мивка м2 2,30 

6 Демонтаж мивка бр 1,00 

7 Демонтаж на контакти и електрически ключове бр 5,00 

8 Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди замазка м2 16,20 

9 Направа на циментова замазка м2 16,20 

10 Доставка и монтаж на ламинат м2 16,20 

11 Доставка и монтаж на PVC первази м 15,80 

12 Грундиране преди шпакловка м2 62,90 

13 Направа на гипсова шпакловка по стени и таван м2 62,90 

14 Грундиране по стени и таван м2 62,90 

15 Боядисване с латекс по стени и таван м2 62,90 

16 Доставка и монтаж на лед осветителни пана бр 2,00 

17 Направа на облицовка от теракотни плочи около мивка м2 2,30 

18 Доставка и монтаж на мивка бр 1,00 

19 Доставка и монтаж на електрически ключ обикновен бр 1,00 

20 Доставка и монтаж на контакти двойни бр 2,00 

21 Доставка и монтаж на контакти единични бр 2,00 

    

  Лаборатория № 8     

1 Демонтаж на съществуваща фаянсова настилка м2 55,80 

2 Демонтаж на контакти и електрически ключове бр 13,00 

3 Демонтаж на стара врата бр 1,00 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди замазка м2 55,80 

5 Направа на циментова замазка м2 55,80 

6 Доставка и направа на настилка от гранитогрес м2 55,80 

7 Направа на цокъл по стени и около централен плот м 57,20 



8 Доставка и монтаж на алуминиева врата 0,80/2,05 бр 1,00 

9 Доставка и монтаж на влагозащитени контакти IP65 бр 12,00 

10 Доставка и монтаж на електрически ключ обикновен бр 1,00 

11 Боядисване на шкафове и маси с блажна боя бр 1,00 

12 Демонтаж и преработка на старо електрическо табло бр 1,00 

13 Доставка и монтаж на апартаментно табло бр 1,00 

    

  Хранилище между 7-ма и 8-ма лаборатории     

1 Демонтаж на балатум м2 11,35 

2 Демонтаж бойлер бр 1,00 

3 Демонтаж на контакти и електрически ключове бр 4,00 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди замазка м2 11,35 

5 Направа на циментова замазка м2 11,35 

6 Доставка и направа на настилка от гранитогрес м2 11,35 

7 Направа на цокъл от гранитогрес м 12,00 

8 Доставка и монтаж на контакти бр 4,00 

    

  Кабинет главен счетоводител     

1 Изнасяне на шкафове и мебели бр 1,00 

2 Демонтаж на балатум м2 16,55 

3 Демонтаж бойлер вкл. премахване на тръбни изводи бр 1,00 

4 Демонтаж на стара врата бр 1,00 

5 Демонтаж на ламперия м2 17,40 

6 Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди замазка м2 16,55 

7 Направа на циментова замазка м2 16,55 

8 Доставка и монтаж на ламинат м2 16,55 

9 Доставка и монтаж на PVC первази м 15,80 

10 Направа на гипсова мазилка  м2 17,40 

11 Грундиране преди шпакловка м2 62,70 

12 Направа на гипсова шпакловка по стени и таван м2 62,70 

13 Грундиране по стени и таван м2 62,70 

14 Боядисване с латекс по стени и таван м2 62,70 

15 Доставка и монтаж на алуминиева врата 0,80/2,05 бр 1,00 

    

  Класна стая № 25     

1 Демонтаж на ламинат м2 50,24 

2 Очукване на стени и тавани м2 128,50 

3 Демонтаж на осветителни тела бр 8,00 

4 Доставка и монтаж на ламинат м2 50,24 

5 Доставка и монтаж на PVC первази м 28,30 

6 Грундиране преди шпакловка м2 128,50 

7 Направа на гипсова шпакловка по стени и таван м2 128,50 

8 Грундиране по стени и таван м2 128,50 

9 Боядисване с латекс по стени и таван м2 128,50 

10 Направа на цокъл с блажна боя по стени с височина 1,50м м2 42,45 

11 Монтаж на осветителни тела бр 8,00 

12 Демонтаж и преработка на старо електрическо табло бр 1,00 

13 Доставка и монтаж на апартаментно табло бр 1,00 



    

  Лаборатория № 5     

1 Демонтаж на съществуваща фаянсова настилка м2 55,80 

2 Демонтаж на контакти и електрически ключове бр 13,00 

3 Демонтаж на стара врата бр 1,00 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди замазка м2 55,80 

5 Направа на циментова замазка м2 55,80 

6 Доставка и направа на настилка от гранитогрес м2 55,80 

7 Направа на цокъл по стени и около централен плот м 57,20 

8 Доставка и монтаж на алуминиева врата 0,80/2,05 бр 1,00 

9 Доставка и монтаж на влагозащитени контакти IP65 бр 12,00 

10 Доставка и монтаж на електрически ключ обикновен бр 1,00 

11 Боядисване на шкафове и маси с блажна боя бр 1,00 

12 Демонтаж и преработка на старо електрическо табло бр 1,00 

13 Доставка и монтаж на апартаментно табло бр 1,00 

    

  Хранилище между 5-та и 6-та лаборатории     

1 Демонтаж на балатум м2 11,35 

2 Демонтаж бойлер бр 1,00 

3 Демонтаж на контакти и електрически ключове бр 4,00 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди замазка м2 11,35 

5 Направа на циментова замазка м2 11,35 

6 Доставка и направа на настилка от гранитогрес м2 11,35 

7 Направа на цокъл от гранитогрес м 12,00 

8 Доставка и монтаж на контакти бр 4,00 

    

  Лаборатория № 6     

1 Демонтаж на съществуваща фаянсова настилка м2 55,80 

2 Демонтаж на контакти и електрически ключове бр 13,00 

3 Демонтаж на стара врата бр 1,00 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди замазка м2 55,80 

5 Направа на циментова замазка м2 55,80 

6 Доставка и направа на настилка от гранитогрес м2 55,80 

7 Направа на цокъл по стени и около централен плот м 57,20 

8 Доставка и монтаж на алуминиева врата 0,80/2,05 бр 1,00 

9 Доставка и монтаж на влагозащитени контакти IP65 бр 12,00 

10 Доставка и монтаж на електрически ключ обикновен бр 1,00 

11 Боядисване на шкафове и маси с блажна боя бр 1,00 

12 Демонтаж и преработка на старо електрическо табло бр 1,00 

13 Доставка и монтаж на апартаментно табло бр 1,00 

    

  Дирекция     

1 Демонтаж на ламперия м2 5,40 

2 Демонтаж на контакти и електрически ключове бр 5,00 

3 Доставка и монтаж на PVC первази м 13,50 

4 Направа на гипсова мазилка  м2 5,40 

5 Грундиране преди шпакловка м2 52,20 

6 Направа на гипсова шпакловка по стени и таван м2 52,20 



7 Грундиране по стени и таван м2 52,20 

8 Боядисване с латекс по стени и таван м2 52,20 

9 Доставка и монтаж на електрически ключ обикновен бр 1,00 

10 Доставка и монтаж на контакти единични бр 4,00 

11 
Доставка и монтаж на алуминиева врата 1,03/2,04 - 

външни 
бр 3,00 

12 
Доставка и монтаж на алуминиева врата 0,83/2,05 - 

вътрешни 
бр 2,00 

    

  Стая зам. директори     

1 Демонтаж на ламперия м2 11,20 

2 Демонтаж на контакти и електрически ключове бр 5,00 

3 Демонтаж на осветителни тела бр 6,00 

4 Доставка и монтаж на PVC первази м 20,80 

5 Направа на гипсова мазилка  м2 11,20 

6 Грундиране преди шпакловка м2 76,80 

7 Направа на гипсова шпакловка по стени и таван м2 76,80 

8 Грундиране по стени и таван м2 76,80 

9 Боядисване с латекс по стени и таван м2 76,80 

10 Доставка и монтаж на електрически ключ обикновен бр 1,00 

11 Доставка и монтаж на контакти единични бр 4,00 

12 Монтаж на осветителни тела бр 6,00 

    

  Стая директор     

1 Демонтаж на ламперия м2 14,45 

2 Демонтаж на осветителни тела бр 4,00 

3 Доставка и монтаж на PVC первази м 21,90 

4 Направа на гипсова мазилка  м2 14,45 

5 Грундиране преди шпакловка м2 78,00 

6 Направа на гипсова шпакловка по стени и таван м2 78,00 

7 Грундиране по стени и таван м2 78,00 

8 Боядисване с латекс по стени и таван м2 78,00 

9 Монтаж на осветителни тела бр 4,00 

10 Преработка на слаботокови инсталации бр 1,00 

11 Доставка и монтаж на Rack шкаф бр 1,00 

    

  Класна стая №21     

1 Демонтаж на ламинат м2 80,13 

2 Очукване на стени и тавани м2 182,65 

3 Демонтаж на осветителни тела бр 8,00 

4 Доставка и монтаж на ламинат м2 80,13 

5 Доставка и монтаж на PVC первази м 36,90 

6 Грундиране преди шпакловка м2 182,65 

7 Направа на гипсова шпакловка по стени и таван м2 182,65 

8 Грундиране по стени и таван м2 182,65 

9 Боядисване с латекс по стени и таван м2 182,65 

10 Направа на цокъл с блажна боя по стени с височина 1,50м м2 55,35 

11 Монтаж на осветителни тела бр 8,00 



12 Демонтаж и преработка на старо електрическо табло бр 1,00 

13 Доставка и монтаж на апартаментно табло бр 1,00 

14 Зазиждане на отвор (врата към хранилище) м2 2,00 

    

  Хранилище по български език     

1 Изнасяне на шкафове и мебели бр 1,00 

2 Демонтаж бойлер вкл. премахване на тръбни изводи бр 1,00 

3 Демонтаж на контакти и електрически ключове бр 6,00 

4 Демонтаж балатум м2 18,47 

5 Демонтаж на мивка бр 1,00 

6 Демонтаж на смесителна батерия бр 1,00 

7 Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди замазка м2 18,47 

8 Направа на циментова замазка м2 18,47 

9 Доставка и монтаж на ламинат м2 18,47 

10 Доставка и монтаж на PVC первази м 17,50 

11 Доставка и монтаж на мивка бр 1,00 

12 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр 1,00 

    

  Класна стая № 22     

1 Демонтаж на ламинат м2 80,13 

2 Очукване на стени и тавани м2 182,65 

3 Демонтаж на осветителни тела бр 8,00 

4 Доставка и монтаж на ламинат м2 80,13 

5 Доставка и монтаж на PVC первази м 36,90 

6 Грундиране преди шпакловка м2 182,65 

7 Направа на гипсова шпакловка по стени и таван м2 182,65 

8 Грундиране по стени и таван м2 182,65 

9 Боядисване с латекс по стени и таван м2 182,65 

10 Направа на цокъл с блажна боя по стени с височина 1,50м м2 55,35 

11 Монтаж на осветителни тела бр 8,00 

12 Демонтаж и преработка на старо електрическо табло бр 1,00 

13 Доставка и монтаж на апартаментно табло бр 1,00 

14 Зазиждане на отвор (врата към хранилище) м2 2,00 

    

  Класна стая № 23     

1 Демонтаж на ламинат м2 50,24 

2 Очукване на стени и тавани м2 128,50 

3 Демонтаж на осветителни тела бр 6,00 

4 Доставка и монтаж на ламинат м2 50,24 

5 Доставка и монтаж на PVC первази м 28,30 

6 Грундиране преди шпакловка м2 128,50 

7 Направа на гипсова шпакловка по стени и таван м2 128,50 

8 Грундиране по стени и таван м2 128,50 

9 Боядисване с латекс по стени и таван м2 128,50 

10 Направа на цокъл с блажна боя по стени с височина 1,50м м2 42,45 

11 Монтаж на осветителни тела бр 6,00 

12 Демонтаж и преработка на старо електрическо табло бр 1,00 

13 Доставка и монтаж на апартаментно табло бр 1,00 



14 Зазиждане на отвор (врата към хранилище) м2 2,00 

    

  Хранилище по английски език     

1 Изнасяне на шкафове и мебели бр 1,00 

2 Очукване на стени и тавани м2 73,40 

3 Демонтаж на контакти и електрически ключове бр 6,00 

4 Демонтаж на осветителни тела бр 2,00 

5 Демонтаж дюшеме м2 18,85 

6 Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди замазка м2 18,85 

7 Направа на циментова замазка м2 18,85 

8 Доставка и монтаж на ламинат м2 18,85 

9 Доставка и монтаж на PVC первази м 17,50 

10 Направа на гипсова мазилка  м2 73,40 

11 Направа на гипсова шпакловка по стени и таван м2 73,40 

12 Грундиране по стени и таван м2 73,40 

13 Боядисване с латекс по стени и таван м2 73,40 

14 Зазиждане на отвор  м2 2,00 

    

  Класна стая №24     

1 Демонтаж на ламинат м2 50,24 

2 Очукване на стени и тавани м2 128,50 

3 Демонтаж на осветителни тела бр 6,00 

4 Доставка и монтаж на ламинат м2 50,24 

5 Доставка и монтаж на PVC первази м 28,30 

6 Грундиране преди шпакловка м2 128,50 

7 Направа на гипсова шпакловка по стени и таван м2 128,50 

8 Грундиране по стени и таван м2 128,50 

9 Боядисване с латекс по стени и таван м2 128,50 

10 Направа на цокъл с блажна боя по стени с височина 1,50м м2 42,45 

11 Монтаж на осветителни тела бр 6,00 

12 Демонтаж и преработка на старо електрическо табло бр 1,00 

13 Доставка и монтаж на апартаментно табло бр 1,00 

14 Зазиждане на отвор (врата към хранилище) м2 2,00 

    

  Класна стая № 35     

1 Демонтаж на ламинат м2 80,13 

2 Очукване на стени и тавани м2 182,65 

3 Демонтаж на осветителни тела бр 8,00 

4 Доставка и монтаж на ламинат м2 80,13 

5 Доставка и монтаж на PVC первази м 36,90 

6 Грундиране преди шпакловка м2 182,65 

7 Направа на гипсова шпакловка по стени и таван м2 182,65 

8 Грундиране по стени и таван м2 182,65 

9 Боядисване с латекс по стени и таван м2 182,65 

10 Направа на цокъл с блажна боя по стени с височина 1,50м м2 55,35 

11 Монтаж на осветителни тела бр 8,00 

12 Демонтаж и преработка на старо електрическо табло бр 1,00 



13 Доставка и монтаж на апартаментно табло бр 1,00 

14 Зазиждане на отвор (врата към хранилище) м2 2,00 

    

  Хранилище по физика     

1 Изнасяне на шкафове и мебели бр 1,00 

2 Очукване на стени и тавани м2 73,40 

3 Демонтаж бойлер вкл. премахване на тръбни изводи бр 1,00 

4 Демонтаж на контакти и електрически ключове бр 8,00 

5 Демонтаж на осветителни тела бр 2,00 

6 Демонтаж балатум м2 18,47 

7 Демонтаж на мивка бр 1,00 

8 Демонтаж на смесителна батерия бр 1,00 

9 Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди замазка м2 18,47 

10 Направа на циментова замазка м2 18,47 

11 Доставка и монтаж на ламинат м2 18,47 

12 Доставка и монтаж на PVC первази м 17,50 

13 Направа на гипсова мазилка  м2 73,40 

14 Направа на гипсова шпакловка по стени и таван м2 73,40 

15 Грундиране по стени и таван м2 73,40 

16 Боядисване с латекс по стени и таван м2 73,40 

17 Доставка и монтаж на мивка бр 1,00 

18 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр 1,00 

19 Доставка и монтаж на контакти бр 8,00 

20 Доставка и монтаж на лед осветителни пана бр 2,00 

 

Всеки участник в процедурата може да прави оглед на място във времето от 10,00 до 

12,00 часа и от 14,00 до 16,00 всеки работен ден до датата на подаване на оферта. 

 

Забележка: В случай, че в Техническото задание е налице посочване на стандарт, 

спецификация, техническа оценка или техническо одобрение да се чете и разбира, 

че е допустимо предлагане на еквивалентен/и стандарт, спецификация, 

техническа оценка или техническо одобрение, стига да отговарят на нормативно 

установените изисквания и да доведат до постигане на същия резултат, който се 

иска с изпълнението на тази поръчка. 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ 

РАБОТИ:  

1. Изисквания при изпълнението и отчитането на строителните и монтажни 

работи Изпълнението на строително–монтажните работи, предмет на настоящата 

обществена поръчка е съгласно изискванията на Възложителя. Изпълнителят следва да 

се придържа към организацията на изпълнение на поръчката, съгласно представеното 

от него „Предложение за изпълнение на поръчката“. Изпълнението на строително–

монтажните работи (СМР) е необходимо да отговаря на изискванията на всички 

действащи към момента на извършването им закони, правилници и нормативи, касаещи 

изпълнението на обекти от такъв характер. Възложителят чрез свой/и представител/и 



извършва контрол по всяко време на изпълнение на поръчката. Ако по време на 

изпълнението възникнат въпроси, по изпълнение на настоящото задание, Изпълнителят 

задължително уведомява писмено Възложителя и иска неговото писмено съгласуване. 

Всички промени спрямо количествено–стойностната сметка се отразяват в заповедната 

книга на обекта или в протокол, подписан от представителите на Възложителя и 

Изпълнителя. В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени 

строително– монтажни работи, това се констатира съвместно от представителите на 

Възложителя и Изпълнителя и се документира чрез съставяне на протокол или със 

заповед в заповедната книга. Възлагането на допълнителни работи и доставки се 

извършва, след като Изпълнителят уведоми писмено Възложителя и представи 

количествено–стойностна сметка за одобрение от неговия представител. При доказана 

необходимост от извършване на непредвидени в Техническата спецификация към 

договора или подлежащи на замяна видове СМР, се ползват единични цени за 

съответната дейност, предвидена в сметката. Непредвидените строително–монтажни 

работи не следва да надвишават 5 % от стойността на предвидените дейности по 

количествено–стойностна сметка. Стойността на непредвидените строително–

монтажни работи е включена в прогнозната стойност, посочена в обявата. 

Извършените СМР се отчитат след представяне на протокол (бивш образец № 19) от 

Изпълнителя. Отчитат се и подлежат на заплащане само действително извършени 

видове и количества строително–монтажни работи, в това число предвидени и 

непредвидени. За целта Изпълнителят изготвя количествено–стойностна сметка за 

действително извършените СМР и я представя за съгласуване на представителите на 

Възложителя, ведно с протокола (бивш образец № 19). Окончателното приемане на 

извършените СМР се осъществява със съставяне на констативен протокол за 

установяване годността за приемане на изпълнените строително– монтажни работи, 

подписан от комисия, съставена от представители на Възложителя (определени по 

заповед) и на Изпълнител. 

2. Изисквания за качеството на изпълнените строителни и монтажни работи.  

Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените СМР по представените 

количествено–стойностни сметки до изтичане на гаранционните срокове, съгласно 

Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти. Всички строителни и монтажни работи 

трябва да се изпълняват, съобразно изискванията на правилата за изпълнение и 

приемане на строително–монтажните работи и с необходимото качество. Изпълнителят 

е задължен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема 

пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности. Осигуряването на 

необходимите за изграждането на строежа специализиран и изпълнителски състав, 

механизация, ръчни инструменти и помощни материали, са задължение на 

Изпълнителя.  



3. Изисквания към техническите характеристики на влаганите в строежа 

строителни продукти. Изисквания за качество – нормативи, стандарти и други 

разпоредби, на които следва да отговарят 

Доставката на материалите и оборудването, необходими за изпълнение на строително– 

монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички строителни материали и 

продукти, които се влагат в строежа, трябва да са нови, нерециклирани, и да са 

придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за 

употреба и/или декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от 

вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите. 

Възложителят и/или всяко лице, определено от него има право да посещава по всяко 

време обекта, местата за доставка на материалите и складовите помещения, ползвани от 

Изпълнителя, който се задължава да определи свой представител с цел осигуряване на 

достъп. 

4. Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството.  

Изпълнението на възложените строителни и монтажни работи е необходимо да 

отговаря на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ 

бр.106/27.12.2006 г.) В процеса на изпълнение на поръчката е задължително да бъдат 

спазвани действащите законови и подзаконови нормативни актове в областта на 

строителството на Република България.  

5. Гаранционни срокове.  

Нормалното функциониране и ползване на обекта, както и отстраняване на скрити 

дефекти след приемането му от Възложителя, е предвидено да бъде осигурено с 

определяне на минимални гаранционни срокове. Последните да бъдат съобразени с 

разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти. 


