
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон 
ТП „Пристанище Варна, СП дирекция „Ръководство на корабния 
трафик „Черно Море” и СП дирекция „Опериране и експлоатациая на 
пристанищни терминали” на ДП „Пристанищна инфраструктура“  
 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

С цел оптимизиране на разходите и подобряване качеството на почистване и 
хигиенизиране на помещенията, в които работят служителите на ДП „Пристанищна 
инфраструктура“, се търси външен специализиран изпълнител на дейността. 
Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работни и сервизни 
помещения в административните сгради, в които се помещават клон - териториалнo 
поделениe “Пристанище Варна“ и специализираните поделения-дирекции на ДП 
„Пристанищна инфраструктура“, за срок от една година. Изпълнителят извършва 
услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при 
спазване на условията, изискванията и обема посочени по-долу.  

 

II. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ (СГРАДИТЕ), В КОИТО ЩЕ БЪДЕ  

 ИЗПЪЛНЯВАНА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ 

1. Офис на клон–териториално поделение Варна, гр. Варна, пл. Славейков 
№1 

Сградата е 3-етажна, като ефективно се използва част от втори етаж,  с разгъната 
застроена площ от 993 квадратни метра, състояща се от 20 работни кабинета, в т.ч. 1 
специалeн /директорски/ и 1 заседателна зала. 

• Настилката в кабинетите и заседателните зали е теракот  – обща площ 512 м2. 
• Настилката по коридорите и стълбищата е от теракот или мрамор - обща площ  

331 м2. 
• Настилката в санитарните помещения е теракотени плочки с обща площ 100 м2 

и архивни помещения с балатум с обща площ 50 м2. 
 
 
2. Офис на клон – териториално поделение Варна, База СНО, Пристанище 

Варна Изток  
 

Обекта се състои от едноетажна сграда и КПП с разгъната застроена площ от 148 
квадратни метра 

• Едноетажна сграда - настилката е теракот с обща използваема площ от 133 м2, 
състояща се от 2 бр. офиси, работилница, склад, кухненски бокс, 2 бр. санитарни възли 
и баня.  

• КПП с настилка теракот  – обща площ 15 м2, в това число помещение – 10 м2 и 
санитарен възел 5 м2. 

 
 
 



3. Офис на Специализирано поделение Дирекция "РКТ - Черно море", гр. 
Варна, бул. Приморски № 5 

Сградата е едноетажна, със светла разгъната застроена площ от 175 м2, състояща 
се от 4 работни зали /кабинета/, в т.ч. 1 директорски, 1 кухненско помещение /битовка/, 
1 сървърно помещение, 2 санитарни /мокри/ помещения с прилежащи антрета 
/коридор/, входно антре и предверие. Към офиса има прилежащи външна площадка и 
стълби /пред входна врата/, както и служебен паркинг. 

• Настилката в 3 от работните зали /кабинета/ е теракотни плочки – обща площ 
80 м2; 

• Настилката в 1 работна зала /кабинет/ е ламинат – обща площ 12 м2; 
• Настилката в кухненско помещение /битовка/, сървърно помещение, входно 

антре, предверие, санитарни помещения и прилежащи предверия /коридори/ е 
теракотни плочки – обща площ 83 м2; 

• Настилката на външна площадка и стълби /пред входна врата/ е мозайка – 
обща площ 40м2; 

• Настилката на служебен паркинг е асфалт – 400 м2. 
 
 
4. Брегови Център Варна, гр. Варна, кв. Аспарухово, Аспарухов парк 
Сградата е 4 етажна, със светла разгъната застроена площ от 845 м2, състояща се 

от 6 работни зали /кабинета/ в т.ч. 1 директорски, 1 заседателна зала, 2 кухненски 
помещения /битовки/, 1 сървърно помещение, 6 помощни /складови/ помещения, 8 
санитарни /мокри/ помещения с прилежащи антрета /коридори/, стълбищна клетка /12 
стълб. рамена и 13 стълб. площадки/ и входно предверие. Асансъорна уредба 1 бр. 

• Настилката във всички работни зали /кабинета/, в т.ч. и директорския 
кабинет, в заседателната зала, двете кухненски помещения /битовки/ и сървърно 
помещение е двоен под ПДЧ /пресовани дървесни частици/ плоскости с HPL покритие 
– обща площ 498 м2; 

• Настилката в заседателната зала е ламинат – обща площ 70 м2; 
• Настилката в 6-те помощни /складови/ помещения, стълбищната клетка и 

входното предверие е гранитогрес – обща площ 202 м2; 
• Настилката в санитарните /мокри/ помещения с прилежащи антрета 

/коридори/ е теракотни плочки – обща площ 70 м2; 
• Настилка в асансъорна уредба е синтетична гумирана – обща площ 5 м2. 
 
 
5. Сграда за брегови център Бургас, гр. Бургас, Пристанище Бургас 
Сградата е 4 етажна, със светла разгъната застроена площ от 845 м2, състояща се 

от 7 работни зали /кабинета/ в т.ч. 1 директорски, 1 заседателна зала, 1 кухненско 
помещение /битовка/, 1 сървърно помещение, 5 помощни /складови/ помещения, 8 
санитарни /мокри/ помещения с прилежащи антрета /коридори/, стълбищна клетка /12 
стълб. рамена и 13 стълб. площадки/ и 2 входни предверия. Асансъорна уредба 1 бр. 

• Настилката в 6-те работни зали /кабинета/, в т.ч. и директорския кабинет, в 
заседателната зала, кухненското помещение /битовка/ и сървърно помещение е двоен 
поде ПДЧ /пресовани дървесни частици/ плоскости с HPL покритие – обща площ 500 
м2; 

• Настилката в една от работните зали /1 етаж/ е ламинат – обща площ 50 м2; 
• Настилката в 5-те помощни /складови/ помещения, стълбищната клетка и 

двете входни предверия е гранитогрес – обща площ 220 м2; 



• Настилката в санитарните /мокри/ помещения с прилежащи антрета 
/коридори/ е теракотни плочки – обща площ 70 м2; 

• Настилка в асансъорна уредба е синтетична гумирана – обща площ 5 м2. 
 
 

III. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Видове дейности и сроковете за тяхното извършване, с оглед качествено 
изпълнение на предмета на поръчката: 
     С оглед нормално започване на работния процес на служителите, в 8:45 часа 
процеса по почистване следва да е напълно приключен. Помещения със специално 
предназначение се почистват само в присъствието на  представител от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

През останалите часове до изтичане на редовното работно време /17:30 часа/ на 
разположение да бъде подсигурена дежурна хигиенистка. 

От страна на изпълнителя следва да бъде осигурен непрекъснат контакт с 
отговорник за дейността, който при нужда да може да отреагира своевременно. 

 
 

Видове дейности, които Изпълнителят се задължава да извършва: 
 

1. ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНСУМАТИВИ ЗА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ – ТЕКУЩО ЗАРЕЖДАНЕ НА МЕСЕЦ: 

Офис на клон–териториално поделение Варна, гр. Варна, пл. Славейков №1  
с: 

• тоалетна хартия ролка за дозатор Tork Smart One Toalet Roll Dispenser – 4 бр. 
на месец; 

• сапун за пяна за ръце за сензорен диспенсър Tork Soap Dispenser – 2 бр. на 
месец; 

• кърпи за ръце на руло за диспенсър Tork sensor Hand Roll – 4 бр. на месец;  
• дезинфектант за ръце за дозатор Vision Shuffle – 1бр. на месец; 
• WC дезодорант – 4 бр. на месец; 
• веро – 1 бр. на месец. 
 
Офис на клон – териториално поделение Варна, База СНО, Пристанище 

Варна Изток  
• WC дезодорант – 2 бр. на месец; 
• веро – 1 бр. на месец; 
• тоалетна хартия – 8 бр. на месец; 
• кърпи за ръце – 3 бр. на месец. 

 
Офис на Специализирано поделение Дирекция "РКТ - Черно море", гр. 

Варна, бул. Приморски № 5 
• тоалетна хартия ролка /d=180mm, 400 гр/ – по 50 бр. на месец; 
• течен сапун за ръце с дозатор /250 ml/ – по 3 бр. на месец; 
• кърпи за ръце на руло за диспенсър /216*230mm/ – по 1 бр. на месец; 
• кухненска ролка /400 гр/ – по 4 бр. на месец; 
• WC дезодорант /течно тоалетно блокче/ – по 2 бр. на месец; 
• препарат за съдове /веро 250 ml/ – по 1 бр. на месец; 



• домакинска гъба и кърпа – по 1 бр. на месец. 
 
Сграда за брегови център Варна, гр. Варна, кв. Аспарухово, Аспарухов парк 
• тоалетна хартия ролка /d=150mm, 400 гр/ – по 120 бр. на месец; 
• течен сапун за ръце с дозатор /250 ml/ – по 3 бр. на месец; 
• течен сапун за ръце за механичен диспенсър /90*170*50mm/ – 9 бр. на месец; 
• кърпи за ръце на руло за диспенсър /280*320*100mm/ – по 16 бр. на месец; 
• кухненска ролка /400 гр/ – по 3 бр. на месец; 
• WC дезодорант /течно тоалетно блокче/ – по 8 бр. на месец; 
• препарат за съдове /веро 250 ml/ – по 3 бр. на месец; 
• домакинска гъба и кърпа – по 3 бр. на месец. 
 
 
Сграда за брегови център Бургас, гр. Бургас, Пристанище Бургас 
• тоалетна хартия ролка /d=150mm, 400 гр/ – по 120 бр. на месец; 
• течен сапун за ръце с дозатор /250 ml/ – по 3 бр. на месец; 
• течен сапун за ръце за механичен диспенсър /90*170*50mm/ – 8 бр. на месец; 
• кърпи за ръце на руло за диспенсър /280*320*100mm/ – по 16 бр. на месец; 
• кухненска ролка /400 гр/ – по 3 бр. на месец; 
• WC дезодорант /течно тоалетно блокче/ – по 8 бр. на месец; 
• препарат за съдове /веро 250 ml/ – по 3 бр. на месец; 
• домакинска гъба и кърпа – по 3 бр. на месец. 
 

2. ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ХИГИНЕЗИРАНЕ: 
• Почистване на санитарни помещения – почистване, измиване, 

дезинфекциране на под, тоалетна чиния, писоар, мивка, санитарен фаянс и огледала. 
• Измитане и измиване на твърди подови настилки /мозайка, теракот, 

гранитогрес, балатум, паркет, ламинат и др./. 
• Почистване на кухненски помещения-битовки /шакф, мивка, домакински 

уреди/ със специализиран препарат; 
• Почистване на работни зали /кабинети/ – почистване на прах от бюра, 

шкафове, рафтове, компютри и монитори, принтери, столове, мека мебел, врати, 
первази, ел. ключове и др.,  събиране на отпадъци от кошчета в чували и изхвърлянето 
им на определеното за това място; 

• Измитане и измиване на стълбищни клетки /стълбищни площадки и стъпала/, 
коридори и фоайета;  

• Почистване на асансьорни уредби – измиване на под и стени; 
• Измитане и измиване на прилежащите външни площадки и стълби /пред 

главните входни врати/ и тротоарни площи. 
• Почистване по време на снеговалеж, след снеговалеж и преди започване на 

работния ден на прилежащите тротоарни площи  към сградата през зимния период  на 
2017/2018 г.; 

 
3. СЕДМИЧНИ ДЕЙНОСТИ: 

• Прахосмукиране на меки настилки /мокети, килими, пътеки и др./; 
• Почистване на стъкла и др. повърхности във входни зони по входни врати 

/портални/, междуетажни врати, первази и др.; 
• Почистване и измиване на первази на прозорци, радиатори и др. 



• Почистване на база СНО – два пъти седмично. 
• Почистване /измитане/ на служебен паркинг от едри боклуци /листа, клони, 

наносни образувания/. 
 

4. ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ВЕДНЪЖ ГОДИШНО:  
• Измиване на прозорци, стъклени преградни стени и щори; 
• Почистване на петна по стени и др. общи части; 
• Машинно измиване на твърди подови настилки; 
• Машинно почистване на меки подови настилки /мокети, килими, пътеки, 

велтери/ и отстраняване на петна; 
• Пране на мека мебел; 
• Почистване по време на снеговалеж, след снеговалеж и преди започване на 

работния ден на прилежащите тротоарни площи  към сградата през зимния период  на 
2017/2018 г.; 

• Извънредното почистване ще се извършва след писмена заявка от страна на 
Възложителя и включва почистване и изхвърляне на отпадъци, налагащо се при 
неочаквано замърсяване, при  специален  повод,   по  време  и  след  ремонтни  
дейности  или  друг  вид мероприятия, по предварителна заявка на Възложителя. 

 
 

 


