
 
 

Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка по 

чл.20, ал.3 от ЗОП 
 

 

  Предмет на настоящата поръчка: „Абонаментно комплексно почистване на 

сградите и двора на Средно училище „Свети Патриарх Евтимий”, в град Пловдив, 

ул.„Иван Вазов” №19.“ 

 

1. ИЗИСКВАНИЯ: 

  1.1. Място на изпълнение - Средно училище „Свети Патриарх Евтимий”, в град 

Пловдив, ул.„Иван Вазов” №19 

 

  1.2. Срок на изпълнение: За 12(дванадесет) месеца, считано от 01.01.2017г. 

до 31.12.2017г.  

 

  2.  ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 

  Осигуряване на качествено абонаментно почистване на двора и сградите на СУ 

„Свети Патриарх Евтимий” – в град Пловдив, ул.„Иван Вазов” №19, представляващи: 

Основна сграда 4(четири) етажна, която включва кабинети, класни стаи, учителска 

стая, конферентна зала; кабинети в прилежащи сгради, коридори, стълбища, стълбищни 

площадки, тоалетни и други санитарни и сервизни помещения; Сграда на 1(един) етаж 

състояща се от физкултурен салон и кабинет по чужди езици; Сграда на 1(един) етаж 

състояща се от кабинети по музика,  изобразително изкуство, чужди езици и 

целодневна организация на учебния процес за 5 клас;  Сграда на 1(един) етаж 

представляваща Спортна зала,  както и незастроен поземлен имот /двор/. Обучението 

на учениците  се извършва на две смени.   

  -Ежедневното  почистване включва: 

- Почистване на сградите, поддръжка на хигиената, обезпрашаване и почистване на 

кошчетата за смет – извършва се ежедневно в работни дни от служители, работещи на 

две смени на пълен 8 часов работен ден, от 6:00 до 14:30 часа (с половин час обедна 

почивка) и от 12:00 до 20:30 часа (с половин час обедна почивка). 

- Измитане  и измиване на  подови настилки;  на класни стаи, кабинети, конферентна 

зала, физкултурен салон, спортна зала, коридори, стълбищни площадки и стълбища, 

прилежащи, санитарни   и други помещения в основната сграда и прилежащите сгради 

на училището – ежедневно, при необходимост два пъти на ден /един път на всяка 

смяна/; 

- Основно измиване, почистване и дезинфекция след приключване на учебните занятия 

за деня /след 18:30-19:00 часа/ на санитарни възли, подови настилки в коридорите и 

стълбищата в главната сграда; 

- Избърсване на прах от мебели, почистване на офис техника – ежедневно; 

- Изпразване на кошчета  за смет и изхвърлянето им на подходящи за това места– 

ежедневно;  



- Почистване, хигиенизиране, дезинфекция и зареждане с консумативи на санитарни 

възли /тоалетна хартия и течен сапун/ - постоянно, ежедневно; 

- Измитане и почистване на целия поземлен имот, в който са построени сградите – 

ежедневно. Събиране и депониране на отпадъците от същите – ежедневно; 

- Поддържане доброто състояние на   двата главни входа и зелените площи на СУ „Св. 

Патриарх Евтимий”, намиращи се от страната на ул. „Иван Вазов” – ежедневно, на 

всяко междучасие и при сигнал на персонал от училището; 

- Почистване, обезпрашаване, измиване на подовите настилки и депониране на 

отпадъците от директорски кабинет и прилежащите му помещения, кабинет на 

заместник-директори, учителска стая, предверие към същите, кабинети на 

Гл.счетоводител, на Домакин, на Психолог и други кабинети, на прилежащи към тях 

санитарни боксове и помещения, както и зареждане на същите с консумативи.  

- Поддържане на остъкление на предверие, водещо към кабинет Директор – веднъж 

седмично и при сигнал на персонал от училището. 

 

 -Задължения относно основно почистване: 

- Дълбоко професионално, машинно почистване на подови настилки на сградите на СУ 

„Св. Патриарх Евтимий”- Пловдив –   3 /три/ пъти годишно и извънредно при 

значителни замърсявания; 

- Основно професионално почистване и измиване на дограми, остъкления и прозорци 

/двустранно/ и на поставените щори – 3 /три/ пъти годишно и извънредно при 

значителни замърсявания. 

- Почистване на врати и контакти – 1 /един/ път месечно 

- Машинно пране и почистване на мека мебел – 2/два/ пъти годишно. 

- Осигуряване /за сметка на Изпълнителя  на техника, материали, аксесоари и 

консумативи, за горепосочените услуги. 

 

- Задължения относно снегопочистване: 

- Снегопочистване пред входове и изходи, на тротоари и образуване на пътеки в имота, 

за осигуряване на нормалното преминаване на учениците и персонала – ежедневно при 

снеговалеж и натрупване на снежна покривка.  

- Опесъчаване и нанасяне  на препарати против заледяване, снегонатрупване и 

подхлъзване. 

 

- Необходими материали и техника 

- Всички необходими служители, техника, материали, аксесоари и консумативи, за 

горепосочените услуги, се осигуряват за сметка на Изпълнителя. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 

- Персоналът трябва да  бъде подбран и постоянно контролиран, така че да се 

изпълняват редовно поетите задължения. Изпълнителят е длъжен да спазва нормите на 

трудовото и осигурително законодателство и следва да заплаща на служителите не по-

малко от нормативно определеното минимално възнаграждение за дадената длъжност, 

както и дължимите за сметка на работодателя осигуровки и данъци.    

- За изпълнение на поръчката по почистване да са предвидени минимум 6/шест/ 

хигиениста, работещи ежедневно в работните дни, при петдневна работна 

седмица, на пълен 8(осем) часов работен ден, на две смени: първа смяна от 6:00 до 

14:30 часа (с половин час обедна почивка) и втора смяна: от 12:00 до 20:30 часа (с 

половин час обедна почивка). При условие, че Изпълнителят не осигурява 

присъствието на посочения брой служители, месечната цена се намалява, 



пропорционално на броя на отсъстващите служители, изчислен съобразно  дните, в 

които са отсъствали през месеца.  

- Персоналът, необходим за почистването следва да  работи на две смени, защото 

трябва да е на разположение от 06,00 часа до 20.30 часа. При осъществяване на 

родителски срещи или други мероприятия в случай, че е необходимо, Изпълнителят е 

длъжен да осигури служители, които  да работят извън посочено работно време, като 

изработените в повече часове от конкретните служители, се компенсират в следващите 

дни 

 

4.ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

   4.1. Техника, консумативи и препарати за изпълнение на поръчката. 

  Изпълнителят трябва да разполага с професионална техника, инвентар, 

качествени препарати необходими за ежедневно почистване на сградите и двора,   за 

основните почиствания и снегопочистването, като професионални машини за 

почистване и полиране на подови настилки; професионални вакуумни машини за 

почистване и обезпрашаване на твърди и меки подови настилки и мека мебел; машини 

или уреди за измиване на прозорци и витрини; метли и лопати; гребла; препарати, 

течен сапун и за служителите необходимото работно и предпазно облекло и ръкавици. 

4.2. Участникът трябва да разполага с персонал и да осигури  необходимия брой 

служители за качествено извършване  на услугите, предмет на поръчката.  

  

 Възложителят има право във всеки един момент да осъществява ежедневен 

контрол по изпълнение на дейностите съгласно техническите спецификации, 

като следи за качеството, стадиите, спазването на технологичните правила. 

 

 

 

 


