
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 

 
 

 
1. Предмет на обществената поръчка 
 
Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуги по „Транспортиране 

на битови отпадъци, поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно 

почистване на “ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД“ 

 

2. Териториален обхват 

Услугата се предоставя на територията на “ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД -  

а именно: „Женски пазар” с площ от 9 336.00 /девет хиляди триста тридесет и шест/ кв. 

м., при граници, подробно описани в Приложение № 1 – неразделна част от 

настоящата техническа спецификация и Пазар “Димитър Петков” с площ от 4 871.00 

/четири хиляди осемстотин седемдесет и един/ кв. м., при граници, подробно описани 

в Приложение № 2 – неразделна част от настоящата техническа спецификация. 

 
3. Дейности, включени в обхвата на поръчката. 

Обхватът на поръчката включва следните дейности: 

3.1. Tранспортиране на битови отпадъци (БО) и производствени отпадъци, 

приравнени към битовите, от контейнери за БО до съоръжение за третиране: 

-  „Женски пазар” при 8 броя 1,1м3 кофи тип “Бобър” ежедневно;  

-  „Женски пазар“ при 4 броя 3м3 и 12 броя 1м3  подземни контейнери 

ежедневно; 

-  „Димитър Петков” при 14 броя 1,1м3 кофи тип “Бобър” ежедневно. 

3.2. Лятно почистване и поддържане чистотата (миене) на “ПАЗАРИ 

ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД – от 01 април до 30 септември всяка календарна година; 

-   3 пъти седмично /12 пъти месечно/ планово за „Женски пазар”; 

- 3 пъти седмично /12 пъти месечно/ планово за „Димитър Петков”. 

Забележка: Дейностите по лятно почистване (миене) се извършват, след 

съгласуване с Възложителя. 

3.3. Зимно почистване и снегоизвозване на територии за обществено ползване в 

границите на „Женски пазар“ по дължината на бул. „Стефан Стамболов“ от ул. 



„Екзарх Йосиф“ до ул. „Цар Симеон“, от ул. „Цар Симеон“ до ул. „Св.Св. Кирил и 

Методи“ и от ул. „Св.св Кирил и Методи“ до бул. „Сливница“, съгласно Приложение 

1 от 01 октомври до 31 март. 

3.4. Снегоизвозване от пазар „Димитър Петков“ съгласно приложение № 2 – от 01 

октомври до 31 март всяка календарна година, по заявка на възложителя в 

съответствие с метерологичните условия; 

3.5. Подмяна и поддръжка (дезинфекция) на съдове за битови отпадъци (БО) и по 

заявка на Възложителя; 

 - 1 път месечно за „Женски пазар” при 8 броя кофи 1,1м3 тип “Бобър”; 

 - 1 път месечно за „Женски пазар” при 16 броя подземни контейнери - 4 броя 

3м3 и 12 броя 1м3 ; 

 - 1 път месечноза пазар „Димитър Петков” при 14 броя кофи1,1м3 тип 

“Бобър”; 

3.6. Вакумно почистване на ревизионни шахти и колектори  и поддържане 

проводимостта на дъждоприемните шахти, разположени на територията на 

“ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ”ЕАД; 

- 1 път месечно за „Женски пазар”; 

- 1 път месечно за пазар „Димитър Петков”; 

 

Услугите се изпълняват в съответствие с посочената по-горе честота, а при 

необходимост и с допълнителни план - графици, договорени с Възложителя. 

 

 

Изготвил: .......................................... 

/ .................................. / 


