Ценова листа на услугите, извършвани от отдел Управление на собствеността на България Холидейз за
собственици и гости на имоти в Голф Комплекс "Пирин Голф & Кънтри Клуб”
Pricelist of services provided by the Property Management Department of “Bulgaria Holidays” for property
owners and guests at Golf Complex"Pirin Golf & Country Club”

№

Брой/Количество

Цена в лева с
вкл ДДС

Quantity/ Items

Price in BGN
with incl VAT

УСЛУГИ/SERVICES

I

УСЛУГИ РЕЦЕПЦИЯ / RECEPTION SERVICES

1

Закупуване на карта ключ за Вашият имот / Purchase of key- card for Your property

1 брой/1 piece

10.00

2

Получаване на пратка / Receive shipment

1 брой/1 piece

15.00

3

Изпращане на Пратка / Sending a Shipment

1 брой/1 piece

15.00

4

Копирни услуги / Copying services

1 страница/1 page

1.00

5

Резервация за ресторант в Комплекса (Гръцки, Италиански, Горски, Клуб Хаус, Евро Кичен, Азтиатски,
Пияно Бар, Летс Бар) / Reservation for a restaurant in the Complex (Greek, Italian, Forest, Club House, Euro
Kitchen, Asian, Piano Bar, Let's Bar)

1 брой/1 piece

0.00

6

Наем на помещение за съхранение на багаж за 1 седмица / Storage room for 1 week

1 брой куфар/ 1 suit
case

20.00

7

Наем на помещение за съхранение на багаж 1 месец / Luggage storage room rental 1 month

1 месец

450.00

8

Сейф на рецепция в Пирин Голф Хотел & СПА / Safe box at reception desk at Pirin Golf Hotel & SPA

1 брой/1 piece

25.00

9

Заявка за транспортни услуги по договаряне / Request for negotiable transport services

1 брой/1 piece

по заяква

10

Заявка на авиобилети / Flight ticket request

1 брой/1 piece

по заяква

11

Заявка за празнично мероприятие или тържество в Пирин Голф Комплекс / Request for a festive event or
celebration at Pirin Golf Complex

1 брой/1 piece

по заяква

12

Заявка на екскурзии в района / Request excursions in the area

1 брой/1 piece

по заяква

13

Заявка за пешеходни маршрути в района / Request for walking routes in the area

1 брой/1 piece

по заяква

14

Транспорт и таксиметрови услуги / Transport and taxi services

1 брой/1 piece

по заяква

15

Наем на велосипеди / Bicycle rental

1 брой/1 piece

по заявка

16

Наем на ски оборудване / Ski equipment rental

1 брой/1 piece

по заявка

17

Наем на Голф оборудване / Golf equipment rental

1 брой/1 piece

по заявка

II

ГРИЖА ЗА ВАШИЯ ИМОТ / CARING OF YOUR PROPERTY

1
2

3

III

Включване/ изключване на отопление и/или бойлер във Вашият имот/Turning on/off the heating or/ and the
boiler in your property
Проверка състояние на имот преди посещение Check the condition of the property before visiting/Check the
condition of the property before visiting

Цена на посещение/
Per visit
Цена на посещение/
Per visit

Пакет грижа за Вашият имот при ВиК авария (услугата включва изключване на ВиК инсталация,
подсушаване на имота и мебелите в имота, изготвяне на снимков материал и изпращане на снимковият
материал и информация до клиента; услугата се извършва от минимум 2ма човека)Package Property
Management for Your property in case of pluming accident (the service includes: turning off of the pluming plant,
drying of the property and the furniture in the property, taking pictures and sending the pictures and information
to the customer; the service is performed by a minimum of 2 persons rights)

1 час/Price for 1 hour

10.00
25.00
20.00

2 часа/Price for 2 hours 40.00
1 година/ Price for 1
year

600.00

ПОЧИСТВАНЕ НА АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ / CLEANING APARTMENTS AND HOUSES
Основно почистване по категории имоти/Basic cleaning by property category

1
2

Студио / Спа Студио (1 баня+1спално легло с кухненски бокс) / Studio / Spa Studio (1 bathroom + 1 bed with
kitchenette)
Едноспален апартамент (1 баня+1 спалня стая + 1 кухненски бокс) / One-bedroom apartment (1 bathroom + 1
bedroom + 1 kitchenette)

1 почистване/ 1
cleaning
1 почистване/ 1
cleaning

30.00
40.00

3
4
5
6
7

Двуспален апартамент (1 баня +2 тоалетни +2 спални стаи+ 1 кухненски бокс) / Two-bedroom apartment (1
bathroom + 2 toilets + 2 bedrooms + 1 kitchenette)
Триспален апартамент (2 бани+2 тоалетни +3 спални стаи +1 кухненски бокс) / Three-bedroom apartment
(2 bathrooms + 2 toilets + 3 bedrooms + 1 kitchenette)
Къщи ,,Лейк" (2 бани+2 тоалетни +3 спални стаи + 1 кухненски бокс) / "Lake" houses (2 bathrooms + 2
toilets + 3 bedrooms + 1 kitchenette)
Къщи ,,Малина"(2 бани+3 тоалетни +3 спални стаи +кухненски бокс) / Houses "Malina" (2 bathrooms + 3
toilets + 3 bedrooms + kitchenette)
Къщи ,,Маунтин"( 2 бани+3 тоалетни +3 спални стаи + 1 кухненски бокс) / "Mountain" houses (2
bathrooms + 3 toilets + 3 bedrooms + 1 kitchenette)

1 почистване/ 1
cleaning
1 почистване/ 1
cleaning
1 почистване/ 1
cleaning
1 почистване/ 1
cleaning
1 почистване/ 1
cleaning

45.00
55.00
65.00
95.00
180.00

Основно почистване включва следните услуги/Basic cleaning includes the following services
Почистване с прахосмукачка на под / Vacuuming the floor

1 почистване/ 1 cleaning

Почистване с мокър парцал на под / Cleaning with a wet cloth on the floor

1 почистване/ 1 cleaning

Почистване на прах по мебели / Dusting furniture

1 почистване/ 1 cleaning

Почистване на баня и тоалетна / Cleaning bathroom and toilet

1 почистване/ 1 cleaning

Почистване с мокър парцал на кухненски бокс (плот, мивка, абсорбатор, котлони, фурна-външно почистване,
котлони, хладилник-външно почистване) / Cleaning with a wet rag kitchen box (hob, sink, extractor, hotplates, ovenexternal cleaning, hotplates, refrigerator-external cleaning)

1 почистване/ 1 cleaning

Изхвърляне на отпадък от кош от кухненски бокс / Kitchen waste bin disposal

1 почистване/ 1 cleaning

Изхвърляне на отпадък от кош от баня и тоалетна / Waste disposal from bathroom and toilet bins

1 почистване/ 1 cleaning

Междинно почистване по категории имоти/Intermediate cleaning by property category
1
2
3
4
5

Студио / Спа Студио (1 баня+1спално легло с кухненски бокс ) / Studio / Spa Studio (1 bathroom + 1 bed with
kitchenette)
Едноспален апартамент (1 баня+1 спалня стая + 1 кухненски бокс) / One-bedroom apartment (1 bathroom +
1 bedroom + 1 kitchenette)
Двуспален апартамент (1 баня +2 тоалетни +2 спални стаи+ 1 кухненски бокс) / Two-bedroom apartment (1
bathroom + 2 toilets + 2 bedrooms + 1 kitchenette)
Триспален апартамент (2 бани+2 тоалетни +3 спални стаи +1 кухненски бокс) / Three-bedroom apartment
(2 bathrooms + 2 toilets + 3 bedrooms + 1 kitchenette)
Къщи ,,Лейк" (2бани+2 тоалетни +3 спални стаи + 1 кухненски бокс) / "Lake" houses (2 bathrooms + 2
toilets + 3 bedrooms + 1 kitchenette)

1 почистване/ 1
cleaning

20.00

25.00
1 почистване/1 cleaning
1 почистване/ 1
30.00
cleaning
40.00
1 почистване/1 cleaning
1 почистване/ 1
40.00
cleaning

6
7

Къщи ,,Малина"(2 бани+3 тоалетни +3 спални стаи +кухненски бокс) / Houses "Malina" (2 bathrooms + 3
toilets + 3 bedrooms + kitchenette)
Къщи ,,Маунтин"( 2 бани+3 тоалетни +3 спални стаи + 1 кухненски бокс) / "Mountain" houses (2
bathrooms + 3 toilets + 3 bedrooms + 1 kitchenette)

65.00
1 почистване/1 cleaning
1 почистване/ 1
130.00
cleaning

Междинното почистване включва следните услуги/Intermediate cleaning includes the following services
Почистване с мокър парцал на под / Cleaning with a wet cloth on the floor

1 почистване/ 1 cleaning

Изхвърляне на отпадък от кош от кухненски бокс / Kitchen waste bin disposal

1 почистване/ 1 cleaning

Изхвърляне на отпадък от кош от баня и тоалетна / Waste disposal from bathroom and toilet bins

1 почистване/ 1 cleaning

IV

СМЯНА НА СПАЛНО БЕЛЬО / CHANGE OF BEDDING PER SET

1

Смяна на спално бельо на брой комплект(Change of bedding per bed/1 долен чаршаф / 1 bottom sheet/1 плик
за завивка / 1 duvet cover/2 калъфка за възгалвница / 2 pillowcase)

1 смяна/1 change

15.00

2

1 долен чаршаф / 1 bottom sheet

1 чаршаф/1 bed linen

10.00

3

1 плик за завивка / 1 duvet cover

1 плик/ 1 duvet cover

10.00

4

1 калъфка за възгалвница / 1 pillowcase

1 калъфка/ 1 pillow
case

10.00

5

1 завивка (одеяло) / 1 quilt (blanket)

1 завивка/ 1 duvet

10.00

6

1 възглавница / 1 pillow

1 възглавница/ 1 pillow 10.00

7

1 покривка за легло / 1 bed cover

1 покривка/ bed cover

V
1

10.00

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ, ПОЛИВАНЕ НА ЦВЕТЯ И ДРУГИ / ADDITIONAL CLEANING, WATERING OF FLOWERS AND
OTHERS
Измиване на кухненски съдове (за хранене) и полиране на мивка в кухненски бокс / Washing kitchen utensils
1 измиванe/1 washing 36.00
(for eating) and polishing sink in kitchenette

2

Почистване на кухненски бокс (плот, мивка, абсорбатор, фурна, котлони, хладилник-вътрешно измиване)
1 почистване/1 cleaning 36.00
/ Kitchen box cleaning (hob, sink, hood, oven, hotplates, refrigerator - internal washing)

3

Почистване на фурна - вътрешно почистване / Oven cleaning - internal cleaning

1 почистване/ 1
cleaning

4

Почистване на хладилник - вътрешно почистване / Refrigerator cleaning - internal cleaning

1 почистване/1 cleaning 20.00

15.00

5

Почистване на един балкон / Cleaning a balcony

1 почистване/ 1
cleaning

6

Измиване на баня (измиване на плочки, фаянс и полиране) / Bathroom cleaning (washing tiles, faience and
polishing)

1 почистване/1 cleaning 40.00

7

Почистване на прозорци и дограма (едностранно кв.м) / Cleaning of windows and joinery (one-sided sq.m.)

1 почистване/ 1
cleaning

8

Почистване на прозорци и дограма (двустранно кв.м.) / Cleaning of windows and joinery (two-sided sq.m.)

1 почистване/1 cleaning 2.40 m2

9

Почистване след ремонт кв.м / Cleaning after renovation sq.m

1 почистване/ 1
cleaning

10

Почистване на камина на дърва / Cleaning a wood-burning fireplace

1 почистване/1 cleaning 25.00

11

Почистване на камина на биогаз / Cleaning a biogas fireplace

1 почистване/ 1
cleaning

12

Почистване на дървени греди (на линеен метър) / Cleaning of wooden beams (per linear meter)

1 почистване/1 cleaning 10.00

13

Почистване на складово помещение (измитане / прахосмукача) / Storage room cleaning (cleaning /
vacuuming)

1 почистване/ 1
cleaning

25.00

14

Почистване на двор (ръчно почистване на отпадък) / Yard cleanup (manual trash cleanup)

1 час/1 hour

30.00

15

Поливане на цветя (брой корен / саксия) / Watering flowers (number of roots / pot)

1 поливане/ 1 watering 25.00

16

Почистване след провеждане на заря/Cleaning up after the fireworks

Еднократно/Once

300.00

VI

ПРАНЕ, СУШЕНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БЕЛЬО / WASHING, DRYING AND IRONING LINEN

20.00

1.20 m2

3.00 m2

25.00

1

Пране, сушене, гладене на комплект(/1 долен чаршаф / 1 bottom sheet/1 плик за завивка / 1 duvet cover/2
калъфка за възгалвница / 2 pillowcase)

За комплект/one set

20.00

2

1 долен чаршаф / 1 bottom sheet

1 брой/1 piece

8.00

3

1 плик за завивка / 1 duvet cover

1 борй/1 piece

8.00

4

1 калъфка за възгалвница / 1 pillowcase

1 брой/1 piece

3.00

5

1 завивка (одеяло) / 1 quilt (blanket)

1 борй/1 piece

15.00

6

1 възглавница / 1 pillow

1 брой/1 piece

10.00

7

1 покривка за легло / 1 bed cover

1 борй/1 piece

15.00

8

Хавлиено бельо комлект (1 халат,1 малка кърпи, 1 средна кърпи , 1 голяма кърпа)до 5 кг. / Towel linen set (1
За комплект/one set
bathrobe, 1 small towel, 1 medium towel, 1 large towel) up to 5 kg.

20.00

9

1 халат за баня / 1 bathrobe

1 брой/1 piece

8.00

10

1 кърпа -малка / 1 towel - small

1 борй/1 piece

3.00

11

1 кърпа -средна / 1 towel - medium

1 брой/1 piece

3.00

12

1 кърпа -голяма / 1 towel - large

1 борй/1 piece

8.00

13

1 покривка за маса / 1 tablecloth

1 брой/1 piece

5.00

VII ГЛАДЕНЕ / IRONING
1

Пране, сушене, гладене на комплект(/1 долен чаршаф / 1 bottom sheet/1 плик за завивка / 1 duvet cover/2
калъфка за възгалвница / 2 pillowcase)

За комплект/one set

10.00

2

1 долен чаршаф / 1 bottom sheet

1 брой/1 piece

4.00

3

1 плик за завивка / 1 duvet cover

1 борй/1 piece

4.00

4

1 калъфка за възгалвница / 1 pillowcase

1 брой/1 piece

1.50

5

1 завивка (одеяло) / 1 quilt (blanket)

1 борй/1 piece

7.50

6

1 покривка за легло / 1 bed cover

1 борй/1 piece

7.50

7

1 покривка за маса / 1 tablecloth

1 брой/1 piece

2.50

8

1 детско костюмче/1 kid suit

1 брой/1 piece

4.00

9

1 детски панталонки/ 1 trousers

1 брой/1 piece

2.00

10

1 детски блузка/риза/връхна дреха/ 1 shirt, t- shirt

1 брой/1 piece

2.00

1 брой/ 1 piece

25.00

VIII ПРАНЕ, СУШЕНЕ, ГЛАДЕНЕ НА ПЕРДЕТА / WASHING, DRYING, IRONING THE CURTAINS
1

Пране на плътни пердета - заплаща се на една перални 8 кг./ Washing thick curtains - paid per square meter

2

Пране на плътни пердета - заплаща се на една перални 12 кг./ Washing thick curtains - paid per square meter

1 брой/ 1 piece

30.00

3

Пране на тънки пердета - заплаща се на една перални 8 кг / Washing thin curtains - paid per square meter

1 брой/ 1 piece

25.00

4

Пране на тънки пердета - заплаща се на една перални 12 кг / Washing thin curtains - paid per square meter

1 брой/ 1 piece

30.00

5

Откачане и закачене на пердета - заплаща се на линеен метър / Unhooking and hanging curtains - paid per
linear meter

1 m2

5.00

IX

ПРАНЕ НА МЕКА МЕБЕЛ И ДРУГИ / WASHIN FURNITURE AND OTHERS

1

Малка декоративна възглавница / бр. / Small decorative pillow / pcs.

1 брой/1 piece

10.00

2

Голяма декоративна възглавница / бр / Large decorative pillow / pcs

1 борй/1 piece

15.00

3

Табуретка / стол / бр. / Stool / chair / pcs.

1 брой/1 piece

15.00

4

Фотьойл / бр. / Armchair / no.

1 борй/1 piece

20.00

5

Двуместен диван / Double sofa

1 брой/1 piece

25.00

6

Триместен диван / Three-seater sofa

1 брой/1 piece

30.00

X

ПРАНЕ НА КИЛИМ/ CARPET CLEANING

1
2
XI

Пране на килим с професионална машина - заплаща се на квадратен метър -7.00 кв.м2 / Carpet cleaning with
1 почистване/1 cleaning 7.00
a steam cleaner - paid per square meter -7.00 sq.m2
Пране на килим - химическо (по договаряне, изпраща се в Благоевград) / Carpet cleaning - chemical (by
1 пране/ 1 washing
agreement, sent to Blagoevgrad)
по договаряне
ПРАНЕ, СУШЕНЕ И ГЛАДЕНЕ НА ДРЕХИ / WASHING, DRAYING AND IRONING CLOTHS

1

пране на костюм или сако (хим.чистене)

1 брой/1 piece

33.00

2

пране на жилетка , пуловер, пижама / washing vest, sweater, pajamas

1 борй/1 piece

13.00

3

пране на панталон, яке, дънки, пола / washing trousers, jacket, jeans, skirt

1 брой/1 piece

16.50

4

пране на риза, блуза / washing shirt, blouse

1 борй/1 piece

13.00

5

пране на бельо, фланелка / laundry, T-shirt,

1 брой/1 piece

8.00

6

пране на рокля / washing a dress

1 брой/1 piece

20.00

XII ЗАРЕЖДАНЕ НА КОНСУМАТИВИ В ИМОТ / DING CONSUMABLES IN PROPERTY
1

Сапун / Soap 30 грама/ 30 grams

1 брой/1 piece

2.00

2

Шампоан / Shampoo / 30 ml

1 борй/1 piece

2.00

3

Пяна за вана / Bath foam Bath foam / 30 ml

1 брой/1 piece

3.00

4

Душ гел/Shower Gel / 30 ml

1 брой/1 piece

2.00

5

Комплект за шев / Sewing set

1 борй/1 piece

2.00

6

Кибрит / Matches

1 брой/1 piece

1.00

7

Санитарен плик / Sanitary bag

1 брой/1 piece

1.00

8

Плик за пране / Laundry bag

1 борй/1 piece

2.00

9

Чехли / Slippers

1 брой/1 piece

10.00

10

Обувалка / Shoehoen

1 брой/1 piece

5.00

11

Четка за дрехи / Brush for clothes

1 борй/1 piece

5.00

12

Тоалетна хартия / Toilet paper

1 брой/1 piece

1.50

13

Шапка за къпане / Shower cap

1 борй/1 piece

2.00

XIII ПРОДАЖБА НА ПЕЛЕТИ, ДЪРВА, ВЪГЛИЩА, ГАЗОВИ БУТИЛКИ / SALE OF PELLETS, WOOD, COAL, GAS BOTTLES
1

Продажба на пелети (чувал 1 брой 15 кг) (bag 1 piece 15 kg)

1 брой/1 piece

24.00

2

Продажба на пелети ( 1 тон / 1000 кг / Sale of pellets / 1 ton / 1000 kg)

1 борй/1 piece

1200.00

3

Продажба на дърва иглолистни (1 чувал Sale of coniferous wood / 1 sack

1 брой/1 piece

19.00

4

Продажба на дърва иглолистни (1 кубик /Sale of coniferous wood / 1 cubic

1 борй/1 piece

160.00

5

Продажба на дърва широколистни(1 чувал /Sale of hardwood / 1 sack /

1 брой/1 piece

35.00

6

Продажба на дърва широколистни (1 кубик/ Sale of coniferous wood / 1 cubic

1 брой/1 piece

220.00

7

Продажба на дърва за разпалване(1 чувал / Sale of kindling wood / 1 sack /

1 брой/1 piece

17.00

8

Продажба на дървени въглища (1 чувал / 1 bag - 3 kg)

1 борй/1 piece

15.00

9

Продажба на дървени въглища (1 кубик / 1 cubic)

1 брой/1 пиеце

60.00

10

Продажба на газови бутилки пропан (1 брой / Selling propane gas bottles / 1 piece)

1 брой/1 piece

58.00

11

Продажба на биоетанол ( кутия / Sale of bioethanol / 1 box)

1 брой/1 piece

60.00

XIV ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ, ДЪРВА, ВЪГЛИЩА, ГАЗОВИ БУТИЛКИ / DELIVERY OF PELLETS, WOOD, COAL, GAS BOTTLES,
1

Доставка и първоначално зареждане и запалване на пелетен котел (цената не включва продукта) / Delivery
and initial charging and ignition of the pellet boiler (price does not include the product of the product)

до ½ тон пелети/up tp
1/2 of ton
1 тон пелети / 1 ton

25.00
35.00

2

Доставка на пелети от помещение (склад) на отдел Управление на собствеността до имот на собственик
( тази услуга е валидна за собственици, чиито пелети се съхраняват в помещение на отдел УС. При всяка
до ½ тон пелети/up tp
заявка за доставка на брой чували от помещението на отделУС до имот на собственик се заплаща
1/2 of ton
доставка )Delivery of pellets from the premises (storeroom) of the Property Management Department (this
1 тон пелети / 1 ton
service is valid for owners whose pellets are stored in the premises of the Management Board. For each request for
delivery of a number of bags from the premises of the Department to the owner's property delivery is paid)

10.00
20.00

3

до ½ тон пелети/up tp
Внасяне и подреждане на пелети в определени помещения на имот/Import and arrangement of pellets in certain
1/2 of ton
rooms per property/Import and arrangement of pellets in certain rooms per property
1 тон пелети / 1 ton

30.00
40.00

4

Доставка на дърва от помещение (склад) на отдел Управление на собствеността до имот на собственик или до1/2 кубик / up to 1/2
25.00
гост/Delivery of wood from a room (warehouse) of the Property Management Department to a property of an owner cubic
30.00
or guest
1 кубик/ 1 cubic

5

XV
1

Доставка на бутилка газ пропан от помещение (склад) на отдел Управление на собствеността до имот на
до 2 бутилки/ up to 2
собственик или гост/Delivery of a bottle of propane gas from a premises (warehouse) of the Property Management
bottles
Department to a property of an owner or guest

30.00

ОБСЛУЖВАНЕ НА КАМИНА С ДЪРВА / WOOD BURNING FIRE PLACE SERVICE
Обслужване на камина с дърва / Wood burning fireplace service/(цената не включва продукта) /

1 обслужване/

30.00

Обслужването на камина включва/service include

1 обслужване/ 1 service

Доставка на дърва до камина в имота / Delivery of firewood to the fireplace in the property

1 доставка/1 delivery

Подреждане и запалване на дърва в камина / Stacking and lighting wood in a fireplace

1 подреждане/1 arrangement

Почистване на камина от пепел / Cleaning a fireplace from ash

1 почистване/ 1 cleaning

2

Подреждане на дърва на желано от госта място / Arrangement of wood in a place desired by the guest

1 чувал 15 кг/ 1 bag 15
5
kg
1
40
кубик/1 cub.meter

XVI ОБСЛУЖВАНЕ НА КАМИНА С БИОЕТАНОЛ / BIOETHANOL FIREPLACE
Обслужване на камина с с биоетанол / Wood burning fireplace service/(цената не включва продукта)

1

1 обслужване/

10.00

Обслужването на камина с биоетанол включва/service include

1 обслужване/ 1 service

Доставка на биоетанол за камина в имота / Delivery of bioethanol for a fireplace in the property

1 доставка/1 delivery

Включване на камината / Turning on the fireplace

1 включване/ 1 turning on

Почистване на камина / Cleaning a fireplace

1 почистване/ 1 cleaning

XVII ОБСЛУЖВАНЕ НА КОТЕЛ С ПЕЛЕТИ/ PELLET BOILER MAINTANANCE
1

Обслужване на котел с пелети / Wood burning fireplace service/(цената не включва продукта)

1 обслужване/

Обслужването на котел с пелети включва/service include

1 обслужване/ 1 service

Доставка на пелети до имот на собственик / гост / Delivery of pellets to the property of the owner / guest

1 доставка/1 delivery

35.00

Почистване от пепел , пълнене с пелети / Cleaning from ash, filling with pellets

1 почистване/ 1 cleaning

Стартиране на пелетен котел / Starting a pellet boiler

1 стартиране/ 1 starting

Контролна проверка - следобед за правилно функциониране на пелетен котел / Control check - in the afternoon for the
1 проверка/1 chek
correct functioning of the pellet boiler
Профилактика на котел от Фирма Марелли (профилактиката включва осн.почистване на
Еднократно/Once
2
съоражението,техническа проверка и настройки за работа)

100.00

XVIII МЕСЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОТЕЛ/MONTLY SERVICE OF BOILER

1
2
3

Месечно обслужване на котел / Wood burning fireplace service/(цената не включва продукта)
Цена на месец при заявка за обслужване само за 1 или 2 месеца /Price per month upon request for service for
only 1 or 2 months
Цена на месец при заявка за обслужване на минимум 3 месеца / Price per month upon request for service of at
least 3 months

300.00
180.00

Месечно обслужване на котел включва: Monthly boiler service includes:
Спиране на котел и почистване на котел, тръби и решетка от пепел/Boiler shutdown and cleaning of boiler, pipes and
ash grille

1 спиране/ 1 shuting down

Зареждане с пелети/Charging with pellets

1 зареждане/1 charging

Стартиране на котел / Starting a boiler

1 стартиране/ 1 starting

Почистване на котелно помещение и изхвърляне на пепел ежедневно / Boiler room cleaning and ash disposal daily

1 почистване/1 cleaning

Втора проверка/следобяд/ за нормална работана котела и контрол на температурата на пелетния котел / Second
inspection /afternoon/ for normal boiler operation and temperature control of the pellet boiler

1 проверка/ 1 cheking

Доставка на пелети в котелно помещение / Delivery of pellets in boiler room

1 доставка/1delivery

Трета проверка/вечер/ за нормална работа / Third inspection /evening/ for normal operation

1 проверка/ 1 cheking

Услугата не включва контрол на температурата от терморегулатора вътре в имота / The service does not include
temperature control by the thermostat inside the property
XIX
1

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА БАСЕЙНИ/ POOLS - CLEANING AND MAINTENANCE
Основно почистване на басейн / Basic pool cleaning

1 почистване/ 1
cleaning

70.00

2
XX

Поддръжка басейн / Pool maintenance

1 месец/ 1 month

250.00

УСЛУГИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ / LANDSCAPING SERVICES

1

Допълнително озеленяване/ Additional landscaping

1 брой/1 piece

2

Първоначално посещение след изпратена Заявка за допълнително озеленяване/Диагностика (посещение на
имота, изготвяне на Доклад и Оферта за допълнително озеленяване)/First visit, following Request sent by
the property owner/ Inspection(during the visit a Report is drafted following which an Offer for additional
landscaping is made)

1 борй/1 piece

15.00

2

Засаждане на растителност / Planting of vegitation

1 брой/1 piece

20% от
стойността на
растителността
/
20% of the value
of vegetation

3

Цена на растителност / Plants / vegitation price

1 борй/1 piece

по договаряне /
on agreement

4

Доставка на растителност, товаро-разтоварни работи и грижи за съхранение на растенията/Delivery,
handling, storage of the plants / vegitation

1 брой/1 piece

по договаряне /
on agreement

5

Допълнително косене на трева / Additional mowing

1 брой/1 piece

3 / кв. м./sq m

6

Почистване на терен / Clearing

1 брой/1 piece

6./ кв. м./ sq m

7

Плевене на дървета и храсти / Weed- trees and bushes

1 брой/1 piece

7./ кв. м./ sq m

1 борй/1 piece

10.00

XXI ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ И КОНСУМАТИВИ / TECHNICAL SERVICES AND CONSUMABLES

1

Цените включват продукт, транспорт и труд за максимален период от 1 час
Prices
include the products and labor for a period of 1 hour as well as transportation costs. Prices include VAT in levs.

2

Смяна на диодна крушка Е27/Changing of spotlight bulb Е27

3

Смяна на диодна крушка Е14/Changing of spothlight bulbЕ14

1 борй/1 piece

10.00

4

Смяна на диодна луна/Changing of a LED spotlight bulb

1 брой/1 piece

10.00

5

Смяна на диодна крушка G9/Changing of a LED spotlight bulb G9

1 борй/1 piece

10.00

6

Смяна на батерии на входна врата апартамент за достъп до имот/ смяна на батерии на дистанционно
управление/Changing batteries of your apartments front-door lock/ Changing gbatteries in a remote control

1 борй/1 piece

10.00

1 брой/1 piece

10.00

1 борй/1 piece

20.00

1 брой/ 1 piece

20.00

7
8
9

Смяна на батерии или крушка с лични батерии или крушка за лампа / Changing batteries or light bulb with
personal batteries or light bulb
Предоставяне на устна инструкция за експлоатация на електро уред/Instructions how to use electrical
appliances
Закупуване и подмяна на кабел и букса за електро уред/Purchase and replacement of a cable and plug for an
electrical appliance

10

Покупка на бойлер/Purchase of water heater

1 брой/ 1 piece

по договаряне /
on agreement

11

Покупка на пералня/Purchase of washing machine

1 брой/ 1 piece

по договаряне /
on agreement

12

Покупка на хладилник/Purchase of fridge

1 брой/ 1 piece

по договаряне /
on agreement

13

Покукпа на телевизор/Purchase of TV

1 брой/ 1 piece

по договаряне /
on agreement

14

Покупка на кран/Purchace of faucet

1 брой/ 1 piece

по договаряне /
on agreement

15

Боядисване/Painting

Еднократно/Once

по договаряне /
on agreement

16

Закупуване и подмяна на мека връзка за бойлер/Purchase and replacement of a soft connection for a water heater 1 борй/1 piece

20.00

17

Водомер / Water meter

1 борй/1 piece

197.00

18

Електромер монофазен / Single-phase electrometer

1 брой/1 piece

175.00

19

Електромер трифазен / Three-phase electricity meter

20

Първоначално повикване при проблем/ Диагностика (посещение на имота, изготвяне на Доклад и оферта за
1 брой/1 piece
поправка)/First call resolution / diagnostics (visit to a property, reporting and offering a repair solution)

15.00

21

Ремонт на бойлер, бойлерно табло, душ батерия, душ кабина, вана, тоалетна чиния, плочки/Repair of a boiler,
1 борй/1 piece
a boiler panel, a shower tap, a shower, a bathtub, a toilet, tiles

по договаряне /
on agreement

22

Ремонт/отпушване на сифон / Drain repairing /unblocking

1 брой/1 piece

23

Ремонт на дървени мебели / Repair of wooden furniture

1 брой/1 piece

24

Ремонт на моноблок / Repair of one-piece toilets

1 борй/1 piece

25

Отсраняване на проблем с електрически уреди / Repair of electrical appliances

1 брой/1 piece

26

27

Подготовка на В и К система – Спиране на водата, и зточване на водата от водопроводната
система,източване на бойлера, изчерпване на водаот тоалетните гърнета и сифоните, Пускане на водата и
проверка на ВиКинсталацията.
Preparation of the B and C system - Shutting off the water and draining the water from the plumbing system,
draining the water heater, draining the water from the toilet bowls and siphons, turning on the water and checking
the plumbing
Светлина Украса , Декорация на къщи / ЛЕД висулки и маркучи/
Light Decoration, House decoration / LED pendants and hoses/

1 брой/1 piece

1 брой/1 piece

1 борй/1 piece

402.00

по договаряне /
on agreement
по договаряне /
on agreement
по договаряне /
on agreement
по договаряне /
on agreement

60.00

по договаряне /
on agreement
по договаряне /
on agreement

28

Light Decoration for houses/LED pendants and stamps/

1 брой/1 piece

29

Работна ръка / 1 човек/ Labor / 1 person

1 час/1 hour

25.00

30

Пренасяне на обемисти пакети (от кг) / Carrying bulky packagesCarrying bulky packages

1 борй/1 piece

160.00

XXII ИНТЕРНЕТ И КОПИРНИ УСЛУГИ/ INTERNET/ PRINTING/ COPYING SERVICES
1

Копирни услуги (1 страница)/Copying (1 page)

1 борй/1 piece

1.00

2

Принтиране (1 страница/двустранно)/Printing (1 page/both sides)

1 страница/1 page

0.50/0.80

3

Настройка на лаптоп, PC и таблет/Adjusting the settings of your laptop, PC and tablet

1 борй/1 piece

40.00

4

Пъровначално повикване при проблем/Диагностика (посещение на имота от специалист, изготвяне на
доклад и оферта поправка)/Diagnostics (visit a property from a specialist, reporting and offer repair )

1 брой/1 piece

20.00

5

Поправка на техника/Repair of equipment

1 брой/1 piece

по договаряне /
on agreement

6

Закупуване на рутер за безжичен интернет 100M (услугата включва продукта и монтаж от
техник )/Purchase of router for wi –fi 100М (the service includes the product and set up by a technician)

1 борй/1 piece

80.00

7

Закупуване на рутер за безжичен интернет 1000M (услугата включва продукта и монтаж от
техник )/Purchase of router for wi –fi 1000М (the service includes the product and set up by a technician)

1 брой/1 piece

120.00

8

Закупуване на тунер за телевизор (услугата включва продукра и монтаж от техник/Purchase of tuner for a
tv (the service includes the product and set up by a technician)

1 брой/1 piece

100.00

9

Настройка на тв приемник/Adjusting the settings of your Television tuner

1 борй/1 piece

20.00

10

Закупуване на медияконвертор (услугата включва продукра и монтаж от техник/Purchase of router for
mediaconvertor (the service includes the product and set up by a technician)

1 брой/1 piece

70.00

11

Коаксиален кабел/Coaxial cable

1 брой/1 piece

10.00

12

HDMI кабел (тунер към тв или лаптоп към бимър)/HDMI cable

1 борй/1 piece

8.00

13

Скарт кабел (тунер към тв или лаптоп към бимър)/Scart cable

1 брой/1 piece

10.00

14

Букса (преходник от едно устройство в друго/Bush

1 брой/1 piece

2.00

15

Статичен реален IP адрес/Static real IP address

1 брой/1 piece

360.00

16

Ремонт на кабели в табло/Repair of cables in the panel

1 брой/1 piece

50.00

XXIII

НАЕМ НА ПОСУДА, МЕБЕЛ, СПАЛНО БЕЛЬО, КОКТЕЙЛНИ АРТИКУЛИ И ДРУГИ / RENTAL OF TABLEWARE, FURNITURE,
BEDDING, COCKTAIL ITEMS AND MORE

1

Коктейлни маси/1. Cocktail tables

1 брой/1 piece

13.00

2

Банкетен стол / Banquet chair

1 борй/1 piece

7.00

3

Правоъгълна маса /Rectangular table

1 брой/1 piece

10.00

4

Квадратна маса/Square table

1 борй/1 piece

10.00

5

Кръгла маса /Round table

1 брой/1 piece

10.00

6

Чаши и посуда за събития / Cups and utensils for events

1 брой/1 piece

2.00

7

Чаши стъкло за алкохол, бира, вино , вода /Glass glasses for alcohol, beer, wine, water

1 брой/1 piece

2.00

8

Чинии порцелан за салата , супа,предястие,основно и десерт/Porcelain plates for salad, soup, appetizer, main
and dessert

1 борй/1 piece

2.00

9

Бен Мари/Ben Marie

1 брой/1 piece

25.00

10

Супник/Tureen

1 борй/1 piece

20.00

11

Прибори за хранене лъжица, вилица, нож/Cutlery spoon, fork, knife

1 брой/1 piece

2.00

12

Ледарка голяма/Lazy big

1 брой/1 piece

5.00

13

Ледарка малка/Lazy little

1 борй/1 piece

3.00

14

Покривки, еластани и калъфки / Tablecloths, elastanes and pillowcases

1 борй/1 piece

6.00

15

Салфетка платнена /Napkin cloth

1 брой/1 piece

2.00

16

Драперия за маса/Table drapery

1 борй/1 piece

5.00

17

Пандела за стол/Chair band

1 брой/1 piece

2.00

18

Калъф за стол/Chair cover

1 борй/1 piece

3.00

19

Покривка за правоъгълна маса/Rectangular tablecloth

1 брой/1 piece

12.00

20

Покривка за квадратна маса /Tablecloth

1 брой/1 piece

10.00

21

Покривка за кръгла маса ф60 /Round tablecloth f 60

1 борй/1 piece

10.00

22

Покривка коктейлна маса /Cocktail tablecloth

1 брой/1 piece

18.00

До 1 седмица
Наем на комплект прибори за готвене (комплекта включва утия с капак, тенджера с капак, тиган,
кухненски прибори /вилица, черпак и 2 броя решетъчни лъжици/ и таваRental set of cooking (the set includes
a box with cover pot with lid, frying pan, kitchen utensils /fork, ladle and slotted spoon 2 pcs / and tray)
От 8 до 30 дни

25.00

Спално бель /Bedding sets

1 брой/1 piece

10.00

Bedding sets

1 борй/1 piece

10.00

25

Кърпа/Towel

1 брой/1 piece

10.00

26

Хaлат/Bathrobe

1 борй/1 piece

15.00

27

Одеяло/Blanket

1 брой/1 piece

10.00

28

Легло (допълнителен разтегателен фотьойл/ Bed (additional extending bed)

1 брой/1 piece

20.00

29

Маса за гладене/Ironing table

1 борй/1 piece

10.00

30

Ютия/Iron

1 брой/1 piece

20.00

31

Сешоар/Hair- drier

1 борй/1 piece

20.00

32

Бебешка кошара/Baby Cot

1 брой/1 piece

10.00

33

Бебешки стол/A baby high chair

1 борй/1 piece

10.00

34

Шалте за шезлонг/Chaise longue

1 брой/1 piece
1 до 30 дни

50.00

35

Чадър/Umbrella

1 ден

10.00

36

Шезлонг / Sun lounger (Chaise longue)

1 седмица

50.00

37

Наем на стълба/Ladder rental

1 часа

20.00

38

Наем на стол / за хранене или конферентен/Chair rental / for dining or conference /

За месец

50.00

39

Наем на сушилка/Rent of a dryer/1 mesec/ 1 month

1 брой/1 piece

15.00

23

40.00

24

40

Наем на пейка/Bench rent

1 брой/ 1 piece

30.00

41

Наем на голф количка с трансфер/Rent of a golf buggy with driver

За 2 часа/For 2 hours

150.00

42

Наем на площ за провеждане на изнесен ритуал/Rent of an area for conducting an outside ritual

43

Наем на коктейлна маса/Rent of a cocktail table

44

Наем на лимузина/ Rent of a limo

45

Такса за фотографска сесия/Photography session fee

46

Анимация за деца, гости на тържество/Animation for children, guests at a celebration

47

Транспорт с мини бус в комплекса/Transportation by minibus in the complex

200.00
1 борй/1 piece

20.00

По договаряне/On agreement
500.00
По договаряне/On agreement
В посока/One way

Извозване на не битов отпадък за рециклиране (картон,хартия,найлон,пластмаса) -еднократно/removal of
Еднократно/Once
non-domestic waste for recycling (cardboard, paper, nylon, plastic) - one time
Извозване на отпадък до ДЕПО –(крайна цена след извършване на услугата).Услугата включва:/removal of waste to
Еднократно/Once
DEPO - (final price after the service). The service includes
48

Извозване на отпадъка до Депо – Разлог/Removal of waste to Depo - Razlog

15.00
10.00

Еднократно/Once

36.00

XXIV УСЛУГИ ЗА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ/ SERVICE FOR YOUR CAR
1

Съдействие при проблем с акомулатор/Help with car accumulator issues

1 час/1hour

20.00

2

Съдействие при проблем с гуми/Help with car tire issues

1 час/1 hour

20.00

3

Зареждане с ЕЛЕКРИЧЕСТВО на електромобил/Loading an electric car

1 час/1 hour

8.00

XXV КЛЮЧАРСКИ УСЛУГИ / HELP WITH YOU KEYS

1

Изработка на ключ за имот, автомобил, сейф/Spare key for a property, car or a safe

1 брой

по договаряне /
on agreement

2

Аварийно отключване на имот, автомобил, сейф/Unlocking service for a property, car or a safe

1 брой

по договаряне /
on agreement

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ / OTHER INFORMATION
Всички услуги се извършват в срок до 48 часа (2 дена). / All services are performed within 48 hours (2 days).

Експресни услуги се извършват в рамките на работния ден при получена заявка преди 12:00 часа в зависимост от характеристиката на услугата.
Express services are performed within the working day if the request is received before 12:00, depending on the characteristics of the service.

Цената на експресната услуга е 50% по висока от редовната цена. / The price of the express service is 50% higher than the regular price.

Услугите се предоставят след предварителна Писмена заявка, попълнена и подписана от Собственика на имота, или Гост на Хотела / Комплекса
изпратена на електронна поща
property.management@piringolf.bg
предоставена лично на екип „Управление на собствеността“
предоставена лично на Рецепция в Хотел Пирин Голф & СПА.
предоставена лично на Резервация в Хотел Пирин Голф & СПА.
Услугите се предоставят след 100% заплащане на посочената цена в настоящия Ценоразпис.

The services are provided after a preliminary written request, completed and signed by the Property Owner, or a Guest of the Hotel / Complex, sent by email
property.management@piringolf.bg
provided personally to the Property Management team

provided in person at the Reception at Pirin Golf & Spa Hotel.
provided in person to Reservation at Hotel Pirin Golf & SPA.
The services are provided after 100% payment of the price specified in this Price List.

Отдел „Управление на собствеността”, Голф Комплекс - Пирин Голф & KънтриKлуб
E- mail: property.management@piringolf.bg

Property Management Department, Pirin Golf & Country Club Complex
E- mail: property.management@piringolf.bg

