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                                                                                                         Приложение № 1 

 

TEХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 
 

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

 “Извършване на дезинсекция, мониторинг, дератизация и дезинфекция  на звената 

на МУ-София” 

 

Предметът на поръчката включва следните видове обработки по звена: 

  

          Медицински факултет – мониторинг срещу пълзящи, мониторинг срещу гризачи,  

дезинсекция срещу хлебарки, дератизация, дезинфекция,  дезинсекция срещу дървеници, 

дезинсекция срещу бълхи. 

Периодичност: (веднъж на тримесечие)  

 

 Студентските общежития, стопанисвани от СОССБОС –  мониторинг срещу пълзящи, 

мониторинг срещу гризачи,  дезинсекция срещу хлебарки, дератизация, дезинфекция,  

дезинсекция срещу дървеници, дезинсекция срещу бълхи. 

Периодичност: (ежемесечно)  

 

  Фармацевтичен факултет – мониторинг срещу пълзящи, мониторинг срещу гризачи,  

дезинсекция срещу хлебарки, дератизация, дезинфекция,  дезинсекция срещу дървеници, 

дезинсекция срещу бълхи. 

Периодичност: (веднъж на тримесечие)  

 

  Факултет по дентална медицина – мониторинг срещу пълзящи, мониторинг срещу 

гризачи,  дезинсекция срещу хлебарки, дератизация, дезинфекция,  дезинсекция срещу 

дървеници, дезинсекция срещу бълхи. 

Периодичност: (веднъж на тримесечие)  

 

          Медицински колеж-София – мониторинг срещу пълзящи, мониторинг срещу гризачи,  

дезинсекция срещу хлебарки, дератизация, дезинфекция,  дезинсекция срещу дървеници, 

дезинсекция срещу бълхи. 

Периодичност: (веднъж на тримесечие)  

 

 Централна медицинска библиотека – мониторинг срещу пълзящи, мониторинг срещу 

гризачи,  дезинсекция срещу хлебарки, дератизация, дезинфекция,  дезинсекция срещу 

дървеници, дезинсекция срещу бълхи. 

 Периодичност: (веднъж на тримесечие)  

 

 

          Забележка: Предвижда се извършване на обработки срещу бълхи и дървеници. Те ще 

се извършват при възникнала нужда от такива чрез заявка от съответното звено. 

 

 

ІІ . МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 Медицински факултет – помещения в Медико-биологичен комплекс (МБК) на 

ул.”Здраве” № 2, бул.”Пенчо Славейков” №52; и в сградата на УСБАЛАГ „Майчин дом” –

Медицински факултет-деканат. 
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Студентските общежития, стопанисвани от СОССБОС –  ж.к.“Студентски град - бл.7, 

бл.11, бл.25, бл.40Б, бл.53А, бл.56А, бл.56Б; Столове: №№ 77, 133.  

 

         Фармацевтичен факултет - сградата на ФФ на   ул.”Дунав” № 2. 

 

Факултет по дентална медицина - сградата на ФДМ на бул.“Св.Г.Софийски“ №1.  

 

         Медицински колеж-София - сградата на МК-София на  ул.”Йорданка Филаретова” №3.  

 

Централна медицинска библиотека - 2 /две/ сгради на ЦМБ на бул.“Св.Г.Софиийски“ №1. 

 

 

ІІІ . ПРОТОКОЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

 

За извършените дейности по мониторинг, дезинсекция, дератизация и дезинфекция се 

съставя двустранно подписан протокол по образец /съгласно Приложение №5 към чл.15, т.6 от 

Наредба №1 от 05.01.2018г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации  на министъра на здравеопазването/, който се подписва от Изпълнителя и 

контактно лице от съответното звеното-краен получател. 

 

 

 

ІV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 Срокът на договора е с  продължителност  24 месеца от датата на подписването му или до 

достигане на обща стойност на услугите не повече от 69 920,00 лв. без ДДС. 
 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

 

Дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизации се извършват при следните 

условия: 

 

1.    Дейностите по ДДД следва да се извършват при спазване на изискванията на Закона за 

безопасни и здравословни условия на труд, Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове за осигуряване на здраве и 

безопасност при работа, Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на ДДД. 

2.  Дейностите по ДДД следва да се извършват от лица, притежаващи необходимата 

правоспособност, съгласно Наредба №1 от 05.01.2018 г. 

3.    При обработка на площите, изпълнителят е длъжен да използва биоцидни препарати, които 

са снабдени с разрешение за пускане на пазара, издадено от МЗ по реда гл.IV, разд. I от Закона за 

защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите актове за 

осигуряване на здраве и безопасност при работа. 

4.   Участниците да имат внедрена система за управление на качеството;  Участниците да са 

оценени и сертифицирани, съгласно изискванията и компетентностите за предоставяне на услуги 

по пест контрол: 

           - Система за управление качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001 

или еквивалент, с обхват включващ дейности, свързани с предмета на поръчката;  

- Изпълнителят трябва да бъде сертифициран по EN 16636:2015 услуги за борба с вредителите  с 

обхват включващ дейности, свързани с предмета на поръчката. Стандартът  трябва да е 

сертифициран и акредитиран от оторизиран орган. 
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5.  Изпълнителят следва да извършва дейностите по предварителнo изготвен график за 

(съответното звено-краен получател). 

 При възникване на извънредна необходимост от ДДД, изпълнителят следва да реагира до 

24 часа от подаване на сигнала. 

 

 

VІ. ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ПЛОЩИ ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЯ, МОНИТОРИНГ, 

ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПО ЗВЕНА 

 

 Медицински факултет 

 

Вид дейност Ориентировъчна площ в кв.м. 

Мониторинг срещу пълзящи 14 700 

Мониторинг срещу гризачи  14 700 

Дезинсекция срещу хлебарки 14 700 

Дератизация   3 400 

Дезинфекция 14 700 

Дезинсекция срещу дървеници 14 700 

Дезинсекция срещу бълхи 14 700 

 

 

 Студентски общежития, стопанисвани от СОССБОС  

 

Вид дейност Ориентировъчна площ в кв.м. 

Мониторинг срещу пълзящи 44 266 

Мониторинг срещу гризачи 44 266 

Дезинсекция срещу хлебарки 44 266 

Дератизация   2 300 

Дезинфекция 44 266 

Дезинсекция срещу дървеници 44 266 

Дезинсекция срещу бълхи 44 266 

 

 

 Фармацевтичен факултет 

 

Вид дейност Ориентировъчна площ в кв.м. 

Мониторинг срещу пълзящи 1 600 

Мониторинг срещу гризачи 1 600 

Дезинсекция срещу хлебарки 1 600 

Дезинфекция 1 600 

Дератизация 1 600 

Дезинсекция срещу дървеници 1 600 

Дезинсекция срещу бълхи 1 600 

 

 

 Факултет по дентална медицина 

 

Вид дейност Ориентировъчна площ в кв.м. 

Мониторинг срещу пълзящи 21 000 

Мониторинг срещу гризачи 21 000 

Дезинсекция срещу хлебарки 21 000 

Дератизация 4 800 
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Дезинфекция 21 000 

Дезинсекция срещу дървеници 21 000 

Дезинсекция срещу бълхи 21 000 

 

 

 Медицински колеж-София 

 

Вид дейност Ориентировъчна площ в кв.м. 

Мониторинг срещу пълзящи 3 300 

Мониторинг срещу гризачи 3 300 

Дезинсекция срещу хлебарки  3 300 

Дезинфекция 3 300 

Дератизация 3 300 

Дезинсекция срещу дървеници 3 300 

Дезинсекция срещу бълхи 3 300 

 

 

 Централна медицинска библиотека 

 

Вид дейност Ориентировъчна площ в кв.м. 

Мониторинг срещу пълзящи 2 212 

Мониторинг срещу гризачи 2 212 

Дезинсекция срещу хлебарки 2 212 

Дезинфекция 2 212 

Дератизация 2 212 

Дезинсекция срещу дървеници 2 212 

Дезинсекция срещу бълхи 2 212 

 

 

Посочените площи за обработка са ориентировъчни и Възложителят не се задължава 

с тях.  

 

Възложителят си запазва правото да извади от обработваемата площ, участъци, 

които няма да се обработват или да добави към площта за обработка нова площ. 

 

Възложителят (съответното звено-краен получател) ще заплаща за действително 

извършени обработки по дейности, респ. реално измерена и третирана площ по ед.цени     

(за 1 кв.м.) от ценовото предложение на участника. 

 

 

VІІ. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ по отделните звена: 

 

- за Медицински факултет – инж. Гигова, тел.02/91 72 657, 02/91 72 668 

 

- за СОССБОС – Ани Асенова, тел.02/86 89 216 

 

- за Фармацевтичен факултет – г-н Емил Рангелов, тел.02/92 36 563 

 

- за Факултет по дентална медицина – г-жа Миланова, тел.02/952 58 18, моб.0889 368 261 

 

 - за Медицински колеж-София – г-н Владимир Гюзелев, тел.02/915 46 51 

 

-  за Централна медицинска библиотека – г-жа Йосифова, моб. 0897 832 409 


