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Утвърждавам: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ………/П/……….. 

  /Станимир Пеев/ 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

За обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„Извършване на услуги по фумигация, дезинсекция и дератизация на зърнобази и други 

складови бази, сгради и площи за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” по заявка на възложителя” 
 

Изисквания за извършване на услугите 

 1. Извършването на услугите по фумигация, дезинсекция и дератизация на зърнобази 

и други складови бази, сгради и площи на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) се осъществява при спазване на изискванията на 

Наредба № 112/13.10.2006г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и 

обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители, като: 

 1.1. Дейностите по фумигация и обеззаразяване се извършват от лица, които 

притежават разрешение, издадено от генералния директор на Националната служба по 

растителна защита (НСРЗ). 

 1.2. Фумигацията и обеззаразяването се извършват само с продукти за растителна 

защита (ПРЗ), разрешени със заповед на министъра на земеделието и храните, съобразени 

със  Закона за защита на растенията (ЗЗР). 

 1.3. При извършване на фумигация и обеззаразяване се спазват изискванията на 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Закон за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и подзаконовите нормативни актове 

за осигуряване на безопасност и здраве при работа. 

 1.4. За извършените услуги по фумигация и обеззаразяване се съставят протоколи, 

съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 112/13.10.2006г. за специфичните изисквания при 

извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция 

срещу вредители. 

 2. Извършването на услугите по дезинсекция и дератизация се осъществява при 

спазване на изискванията на Наредба № 3/24.01.2005г. за условията и реда за извършване на 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации, като: 

 2.1. Дейностите по дезинсекция и дератизация се извършват само от лица, които са 

придобили правоспособност за това. 

 2.2. Дезинсекция и дератизация се извършват с биоциди, разрешени за пускане на 

пазара от министъра на здравеопазването (МЗ) по реда на глава ІV, раздел ІІ от ЗЗВВХВС. 

 2.3. Дезинсекция и дератизация се извършва с биоциди при спазване на условията на 

издаденото разрешение от МЗ и на изискванията, посочени в етикета. 

 2.4. При извършването на дейности по дезинсекция и дератизация се спазват 

изискванията на ЗЗБУТ, ЗЗВВХВС и подзаконовите нормативни актове за осигуряване на 

безопасност и здраве при работа. 

 2.5. За извършените дейности по дезинсекция и дератизация се съставя протокол по 

образец Приложение № 4 от Наредба № 3/24.01.2005г. за условията и реда за извършване на 

дезинфекции, деинсекции и дератизации. 

 

Начин на изпълнение 

1. Услугите по фумигация, дезинсекция и дератизация се извършват от избрания 

изпълнител по заявка, от съответната Териториална дирекция „Държавен резерв” или от 

Централно управление на ДА ДРВВЗ. 
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 2. Дейностите по фумигация, дезинсекция и дератизация се извършват с препарати, 

осигурени от избрания изпълнител. 

 

Място на изпълнение на поръчката  
1. Зърнобази към Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Варна, зърнобази към 

Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Велико Търново, зърнобази към 

Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Плевен, зърнобази към Териториална 

дирекция „Държавен резерв” гр. Враца; зърнобази към Териториална дирекция „Държавен 

резерв” гр. Пловдив; 

2. Складови бази и площи към териториалните дирекции „Държавен резерв”, 

разположени на територията на цялата страна; 

3. Административна сграда на Централно управление на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси”, административните сгради/помещения на 

териториалните дирекции „Държавен резерв” в градовете София, Пловдив, Враца, Плевен, 

Велико Търново, Варна, Бургас и сгради на Централна техническа база в с. Соколово, 

община Дряново. 

 

Гаранционен срок и срок на изпълнение на услугата/ите 

1. Гаранционният срок на услугите по фумигация, извършвани от избрания 

изпълнител се посочва в Техническото предложение –  Образец № 2 от документацията за 

участие в обществената поръчка, като минималният гаранционен срок на услугите по 

фумигация не може да бъде по-малък от 180 (сто и осемдесет) дни. По време на 

гаранционния срок всички разходи за извършване на последващо обгазяване при нова зараза 

са за сметка на избрания изпълнител. 

2. Участник предложил по-малък гаранционен срок на услугите по фумигация от 180 

(сто и осемдесет) дни ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената 

поръчка! 
3. Срокът за изпълнение на услугата/ите от избрания изпълнител e 5 (пет) работни дни 

и започва да тече от момента на възлагането й/им, писмено, от страна на централно 

управление или териториалните дирекции на ДА ДРВВЗ. 

 

Изисквания за качество 

Всички предлагани услуги следва да отговарят на изискванията, установени в 

нормативните, технически и законови разпоредби, действащи на територията на Република 

България към момента на възлагане и изпълнение на обществената поръчка, както и на 

изискванията, установени в документацията за участие в обществената поръчка. 

  

 


