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изх.№70-00-307(1) 

от 20.05.2015 г. 

 

 

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦАТА  

 

ОТНОСНО: Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: е „Избор на потенциални изпълнители за сключване на 

рамково споразумение за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР): Ремонт на 

уличната мрежа и общинската пътна мрежа на територията на Община Гоце Делчев”, 

открита с решение №395/28.04.2015 г. на кмета на общината, идентификационен номер 

ГД/2015/ОПОП/С/17, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-

2015-0007, дата на публикуване на обявлението в РОП – 28.04.2015 г.  

 

Във връзка с поискани разяснения с вх. №70-00-3307 от 20.05.2015 г. по 

документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет е „Избор на потенциални изпълнители за сключване на рамково споразумение за 

изпълнение на строително-монтажни работи (СМР): Ремонт на уличната мрежа и 

общинската пътна мрежа на територията на Община Гоце Делчев”, ви уведомяваме: 

Въпрос 1: 

Моля да уточните минималния гаранционен срок, съгласно 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 

строителни обекти, за предмета на поръчката? 

Отговор: 

В чл. 20, ал. 4 от 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 строителни обекти са посочени 

минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти, като съгласно т. 8 от тази алинея минималните 

гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи са съответно: за 

автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при 

основни ремонти и рехабилитация - две години, за останалите пътища и улиците - две 

години, а при основни ремонти - една година. С оглед легалната дефиниция, дадена в § 1 

т.13 от Допълнителни разпоредби на Закона за пътищата, "Ремонт на пътищата" е дейност 

по възстановяването или подобряването на транспортно-експлоатационните качества на 

пътищата и привеждането им в съответствие с изискванията на движението. Предметът на 

обществената поръчка е ремонт на уличната мрежа и общинската пътна мрежа на 

територията на Община Гоце Делчев, в случая предметът на поръчката попада в 

приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 8, предложение последно от Наредба № 2/31.07.2003 г., 

поради което минималният гаранционен срок, нормативно определен с цитирания акт, е 

една година. 

 

С уважение,  
 
 

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ 

Кмет на община Гоце Делчев 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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