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Обектът, предмет на обществената поръчка, следва да бъде изпълнен на два етапа,като за 
всеки етап Изпълнителя ще бъде информиран от страна на Възложителя, както следва: 

- първи етап – изработване и доставка на лятно работно облекло за звената: 
„Билетопродавачки”, „Осветление”, „Озеленяване”, „Чистота”, „Механизация”, „Спорт” и 
„Строители”; 

- втори етап – изработване и доставка на зимно работно облекло за всички звена 
„Билетопродавачки”, „Осветление”, „Озеленяване”, „Чистота”, „Механизация”, „Спорт” и 
„Строители” 

 
I-ви етап „ЛЯТНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО” 

 

№ Наименование Описание/Параметри К-во 

Звено: Билетопродавачки 

1. Сако Класическо сако, изработено от памук/полиестер - 60/40%, 
дамско, тъмно-синьо, лятно 
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2. Пола/Панталон Класическа пола/класически панталон, изработени от 
памук/полиестер - 60/40% дамски, тъмно-сини, летни 4 

3. Риза Класическа, изработена от памук/ликра - 90/10%, с къс ръкав, 
дамска, светло-синя, лятна 8 

4. Шалче 
Класическо шалче, изработено от полиестер, бяло и синьо, 
дамско 4 

5. Шапка Класическа тъмно-синя шапка, тип стюардеса, дамска 4 
6. Обувки Дамски, отворени с нисък ток – 3 см от естествена кожа, летни 4 

Звено: Осветление 
1. Яке с 

полугащeризон 
Полугащеризонът да е с панталон с права кройка, с платки отпред и 
отзад от талията до средата на гръдния кош и регулируеми презрамки с 
катарами тип „жабки” и с ластик в талията само отзад. Отпред да е 
зашит колан с ширина 4 см. Полугащеризонът да се закопчава в 
средата отпред под талията с копчета /мъжки тип/. От двете страни на 
гащеризона. Предната платка  да е с височина 26 см и ширина 32 см в 
горната част, а задната трапецовидна платка да е с височина 28 см и 
ширина 12 см в горната част. Платките да започват от страничните 
шевове на 6 см над ластика отзад и долния край на пришития колан 
отпред. 
От предната страна на полугащеризона да има следните джобове: 
а/ на платката: 1 обемен джоб с три стени, с ширина на стената 4 см и с 
външни размери -  ширина 22 см и  дълбочина 18 см закопчаващ се с 
цип.  
б/ на панталона симетрично от двете страни да има по 1 обемен джоб с 
две стени и с ширина на стената 3 см, с отвор с наклон от талията към 
ханша, с дълбочина от талията 33 см и ширина 18 см.  
От задната страна на полугащеризона да има следните джобове: 
а/ външен джоб с размери дълбочина 17 см и ширина 16 см от дясната 
страна на ханша  
б/ външен заден джоб за инструменти с ширина 10 см и дълбочина 18 
см от дясната страна /на разстояние 5 см надолу от задния джоб/. 
Тъмно-син, летен. 
Якето да е с права кройка, с дължина покриваща ханша, да завършва 
отдолу с колан широк 4 см с ластик по 10 см от двете страни. Якето да 
има права яка, да се закопчава с пластмасов цип до яката, покрит с 
пластрон с ширина 6 см, закопчаващ се с велкро на три места.  
Ръкавите да са дълги, а в долната част да завършват с маншети широки 
4 см и закопчаване с две копчета тик так взависимост от обиколката на 
китката. 
На нивото на гърдите симетрично от двете страни по 1 вътрешен джоб 
с наклон към страничните шевове с размери дълбочина 15 см  и 
широчина 15 см, закопчаващ се с цип.  Под тях симетрично от двете 
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страни по 1 обемен джоб с една стена към ципа на якето с ширина на 
стената 2 см и капаче с височина 8 см, закопчаващ на две места с 
велкро. 
Стените на обемните джобове, вътрешната страна на пластрона, ивица 
с ширина 2,5 см, покриваща ципа на ръкавите по ръкавната извивка,   
наклонени платки към ципа на якето с ширина 4 см, разположени на 12 
см под шева на рамото. 

2. Тениска Тъмно-синя тениска, обикновена, 100% памук 12 

3. Шапка с 
козирка Тъмно-синя шапка, класическа, 100% памук 6 

4. Обувки 
Обувките да са с противохлъзгаща подметка, 
противопробождаща  пластина в ходилото и метално бомбе, 
летни 
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Звено: Озеленяване 
1. Яке с 

полугащeризон 
Полугащеризонът да е с панталон с права кройка, с платки отпред и 
отзад от талията до средата на гръдния кош и регулируеми презрамки с 
катарами тип „жабки” и с ластик в талията само отзад. Отпред да е 
зашит колан с ширина 4 см. Полугащеризонът да се закопчава в 
средата отпред под талията с копчета /мъжки тип/. От двете страни на 
гащеризона. Предната платка  да е с височина 26 см и ширина 32 см в 
горната част, а задната трапецовидна платка да е с височина 28 см и 
ширина 12 см в горната част. Платките да започват от страничните 
шевове на 6 см над ластика отзад и долния край на пришития колан 
отпред. 
От предната страна на полугащеризона да има следните джобове: 
а/ на платката: 1 обемен джоб с три стени, с ширина на стената 4 см и с 
външни размери -  ширина 22 см и  дълбочина 18 см закопчаващ се с 
цип.  
б/ на панталона симетрично от двете страни да има по 1 обемен джоб с 
две стени и с ширина на стената 3 см, с отвор с наклон от талията към 
ханша, с дълбочина от талията 33 см и ширина 18 см.  
От задната страна на полугащеризона да има следните джобове: 
а/ външен джоб с размери дълбочина 17 см и ширина 16 см от дясната 
страна на ханша  
б/ външен заден джоб за инструменти с ширина 10 см и дълбочина 18 
см от дясната страна /на разстояние 5 см надолу от задния джоб/. 
Тъмно-зелен, мъжки, летен. 
Якето да е с права кройка, с дължина покриваща ханша, да завършва 
отдолу с колан широк 4 см с ластик по 10 см от двете страни. Якето да 
има права яка, да се закопчава с пластмасов цип до яката, покрит с 
пластрон с ширина 6 см, закопчаващ се с велкро на три места.  
Ръкавите да са дълги, а в долната част да завършват с маншети широки 
4 см и закопчаване с две копчета тик так взависимост от обиколката на 
китката. 
На нивото на гърдите симетрично от двете страни по 1 вътрешен джоб 
с наклон към страничните шевове с размери дълбочина 15 см  и 
широчина 15 см, закопчаващ се с цип.  Под тях симетрично от двете 
страни по 1 обемен джоб с една стена към ципа на якето с ширина на 
стената 2 см и капаче с височина 8 см, закопчаващ на две места с 
велкро. 
Стените на обемните джобове, вътрешната страна на пластрона, ивица 
с ширина 2,5 см, покриваща ципа на ръкавите по ръкавната извивка, 
наклонени платки към ципа на якето с ширина 4 см, разположени на 12 
см под шева на рамото. Мъжко. 
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2. Туника с 
панталон 

Панталон  - да е с права кройка, с колан с ластик частично от двете 
страни и гайки за колан. Да се закопчава отпред с цип и копче. 
От предната страна на панталона да има следните джобове: 
- симетрично от двете страни да има по 1 обемен джоб с две стени и с 
ширина на стената 3 см, с отвор с наклон от талията към ханша, с 
дълбочина от талията 33 см и ширина 18 см.  
От задната страна на панталона да има следните джобове: 
а/ външен джоб с размери дълбочина 17 см и ширина 16 см от дясната 
страна на ханша  
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б/ външен заден джоб за инструменти с ширина 10 см и дълбочина 18 
см от дясната страна /на разстояние 5 см надолу от задния джоб/. 
Тъмно-зелен, дамски, летен. 
Туниката да е с права кройка, с дължина покриваща ханша. Туниката 
да е без яка, да се закопчава с копчета отпред. Ръкавите да са къси. 
На нивото на гърдите симетрично от двете страни по 1 външен джоб с 
размери дълбочина 15 см  и широчина 15 см.  Под тях симетрично от 
двете страни по 1 обемен джоб. Дамска, лятна. 

3. Тениска Тъмно-зелена тениска, обикновена, 100% памук 48 

4. Шапка с 
козирка Тъмно-зелена шапка, класическа, 100% памук 24 

5. Яке Якето да е с права кройка, с дължина покриваща ханша, да завършва 
отдолу с колан широк 4 см с ластик по 10 см от двете страни. Якето да 
има права яка, да се закопчава с пластмасов цип до яката, покрит с 
пластрон с ширина 6 см, закопчаващ се с велкро на три места.  
Ръкавите да са дълги, а в долната част да завършват с маншети широки 
4 см и закопчаване с две копчета тик так взависимост от обиколката на 
китката. 
На нивото на гърдите симетрично от двете страни по 1 вътрешен джоб 
с наклон към страничните шевове с размери дълбочина 15 см  и 
широчина 15 см, закопчаващ се с цип.  Под тях симетрично от двете 
страни по 1 обемен джоб с една стена към ципа на якето с ширина на 
стената 2 см и капаче с височина 8 см, закопчаващ на две места с 
велкро. 
Стените на обемните джобове, вътрешната страна на пластрона, ивица 
с ширина 2,5 см, покриваща ципа на ръкавите по ръкавната извивка,   
наклонени платки към ципа на якето с ширина 4 см, разположени на 12 
см под шева на рамото. Тъмно-зелено, дамско, лятно. 
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6. Обувки Обувките да са с противохлъзгаща подметка, противопробождаща  
пластина в ходилото и метално бомбе, летни 24 

Звено: Чистота 
1. Яке с 

полугащeризон 
Якето да е с права кройка, с дължина покриваща ханша, да завършва 
отдолу с колан широк 4 см с ластик по 10 см от двете страни. Якето да 
има права яка, да се закопчава с пластмасов цип до яката, покрит с 
пластрон с ширина 6 см, закопчаващ се с велкро на три места.  
Ръкавите да са дълги, а в долната част да завършват с маншети широки 
4 см и закопчаване с две копчета тик так взависимост от обиколката на 
китката. 
На нивото на гърдите симетрично от двете страни по 1 вътрешен джоб 
с наклон към страничните шевове с размери дълбочина 15 см  и 
широчина 15 см, закопчаващ се с цип.  Под тях симетрично от двете 
страни по 1 обемен джоб с една стена към ципа на якето с ширина на 
стената 2 см и капаче с височина 8 см, закопчаващ на две места с 
велкро. 
Стените на обемните джобове, вътрешната страна на пластрона, ивица 
с ширина 2,5 см, покриваща ципа на ръкавите по ръкавната извивка,   
наклонени платки към ципа на якето с ширина 4 см, разположени на 12 
см под шева на рамото. Оранжево, мъжко, лятно. 
Полугащеризонът да е с панталон с права кройка, с платки отпред и 
отзад от талията до средата на гръдния кош и регулируеми презрамки с 
катарами тип „жабки” и с ластик в талията само отзад. Отпред да е 
зашит колан с ширина 4 см. Полугащеризонът да се закопчава в 
средата отпред под талията с копчета /мъжки тип/. От двете страни на 
гащеризона. Предната платка  да е с височина 26 см и ширина 32 см в 
горната част, а задната трапецовидна платка да е с височина 28 см и 
ширина 12 см в горната част. Платките да започват от страничните 
шевове на 6 см над ластика отзад и долния край на пришития колан 
отпред. 
От предната страна на полугащеризона да има следните джобове: 
а/ на платката: 1 обемен джоб с три стени, с ширина на стената 4 см и с 
външни размери -  ширина 22 см и  дълбочина 18 см закопчаващ се с 
цип.  
б/ на панталона симетрично от двете страни да има по 1 обемен джоб с 
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две стени и с ширина на стената 3 см, с отвор с наклон от талията към 
ханша, с дълбочина от талията 33 см и ширина 18 см.  
От задната страна на полугащеризона да има следните джобове: 
а/ външен джоб с размери дълбочина 17 см и ширина 16 см от дясната 
страна на ханша  
б/ външен заден джоб за инструменти с ширина 10 см и дълбочина 18 
см от дясната страна /на разстояние 5 см надолу от задния джоб/. 
Тъмно-син, мъжки, летен. 

2. Туника с 
панталон 

Панталонът да е с права кройка, с колан с ластик частично от двете 
страни и гайки за колан. Да се закопчава отпред с цип и копче. 
От предната страна на панталона да има следните джобове: 
- симетрично от двете страни да има по 1 обемен джоб с две стени и с 
ширина на стената 3 см, с отвор с наклон от талията към ханша, с 
дълбочина от талията 33 см и ширина 18 см.  
От задната страна на панталона да има следните джобове: 
а/ външен джоб с размери дълбочина 17 см и ширина 16 см от дясната 
страна на ханша  
б/ външен заден джоб за инструменти с ширина 10 см и дълбочина 18 
см от дясната страна /на разстояние 5 см надолу от задния джоб/. 
Тъмно-син, летен. 
Туниката да е с права кройка, с дължина покриваща ханша. Туниката 
да е без яка, да се закопчава с копчета отпред. Ръкавите да са къси. 
На нивото на гърдите симетрично от двете страни по 1 външен джоб с 
размери дълбочина 15 см  и широчина 15 см.  Под тях симетрично от 
двете страни по 1 обемен джоб. Оранжева, дамска, лятна. 
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3. Тениска Оранжева тениска, обикновена, 100% памук 82 

4. Шапка с 
козирка Оранжева шапка, класическа, 100% памук 41 

5. Яке Якето да е с права кройка, с дължина покриваща ханша, да завършва 
отдолу с колан широк 4 см с ластик по 10 см от двете страни. Якето да 
има права яка, да се закопчава с пластмасов цип до яката, покрит с 
пластрон с ширина 6 см, закопчаващ се с велкро на три места.  
Ръкавите да са дълги, а в долната част да завършват с маншети широки 
4 см и закопчаване с две копчета тик так взависимост от обиколката на 
китката. 
На нивото на гърдите симетрично от двете страни по 1 вътрешен джоб 
с наклон към страничните шевове с размери дълбочина 15 см  и 
широчина 15 см, закопчаващ се с цип.  Под тях симетрично от двете 
страни по 1 обемен джоб с една стена към ципа на якето с ширина на 
стената 2 см и капаче с височина 8 см, закопчаващ на две места с 
велкро. 
Стените на обемните джобове, вътрешната страна на пластрона, ивица 
с ширина 2,5 см, покриваща ципа на ръкавите по ръкавната извивка,   
наклонени платки към ципа на якето с ширина 4 см, разположени на 12 
см под шева на рамото. Оранжево, дамско, лятно. 
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6. Обувки Обувките да са с противохлъзгаща подметка, противопробождаща  
пластина в ходилото и метално бомбе, летни 41 

Звено: Механизация 
1. Яке с 

полугащeризон 
Якето да е с права кройка, с дължина покриваща ханша, да завършва 
отдолу с колан широк 4 см с ластик по 10 см от двете страни. Якето да 
има права яка, да се закопчава с пластмасов цип до яката, покрит с 
пластрон с ширина 6 см, закопчаващ се с велкро на три места.  
Ръкавите да са дълги, а в долната част да завършват с маншети широки 
4 см и закопчаване с две копчета тик так взависимост от обиколката на 
китката. 
На нивото на гърдите симетрично от двете страни по 1 вътрешен джоб 
с наклон към страничните шевове с размери дълбочина 15 см  и 
широчина 15 см, закопчаващ се с цип.  Под тях симетрично от двете 
страни по 1 обемен джоб с една стена към ципа на якето с ширина на 
стената 2 см и капаче с височина 8 см, закопчаващ на две места с 
велкро. 
Стените на обемните джобове, вътрешната страна на пластрона, ивица 
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с ширина 2,5 см, покриваща ципа на ръкавите по ръкавната извивка,   
наклонени платки към ципа на якето с ширина 4 см, разположени на 12 
см под шева на рамото. Тъмно-синьо, мъжко, лятно. 
Полугащеризонът да е с панталон с права кройка, с платки отпред и 
отзад от талията до средата на гръдния кош и регулируеми презрамки с 
катарами тип „жабки” и с ластик в талията само отзад. Отпред да е 
зашит колан с ширина 4 см. Полугащеризонът да се закопчава в 
средата отпред под талията с копчета /мъжки тип/. От двете страни на 
гащеризона. Предната платка  да е с височина 26 см и ширина 32 см в 
горната част, а задната трапецовидна платка да е с височина 28 см и 
ширина 12 см в горната част. Платките да започват от страничните 
шевове на 6 см над ластика отзад и долния край на пришития колан 
отпред. 
От предната страна на полугащеризона да има следните джобове: 
а/ на платката: 1 обемен джоб с три стени, с ширина на стената 4 см и с 
външни размери -  ширина 22 см и  дълбочина 18 см закопчаващ се с 
цип.  
б/ на панталона симетрично от двете страни да има по 1 обемен джоб с 
две стени и с ширина на стената 3 см, с отвор с наклон от талията към 
ханша, с дълбочина от талията 33 см и ширина 18 см.  
От задната страна на полугащеризона да има следните джобове: 
а/ външен джоб с размери дълбочина 17 см и ширина 16 см от дясната 
страна на ханша  
б/ външен заден джоб за инструменти с ширина 10 см и дълбочина 18 
см от дясната страна /на разстояние 5 см надолу от задния джоб/. 
Тъмно-син, мъжки, летен. 

2. Тениска Тъмно-синя тениска, обикновена, 100% памук 64 

3. Шапка с 
козирка Тъмно-синя класическа шапка, 100% памук 32 

4. Обувки Обувките да са с противохлъзгаща подметка, противопробождаща  
пластина в ходилото и метално бомбе, летни 32 

Звено: Спорт 

1. Спортен екип Екипът да е класически, от горнище и долнище, изработен от 
памук/полиестер – 60/40%, черен. 4 

2. Маратонки Маратонките да са обикновени, кожени, черни. 4 

Звено: Строители 
1. Яке с 

полугащeризон 
Якето да е с права кройка, с дължина покриваща ханша, да завършва 
отдолу с колан широк 4 см с ластик по 10 см от двете страни. Якето да 
има права яка, да се закопчава с пластмасов цип до яката, покрит с 
пластрон с ширина 6 см, закопчаващ се с велкро на три места.  
Ръкавите да са дълги, а в долната част да завършват с маншети широки 
4 см и закопчаване с две копчета тик так взависимост от обиколката на 
китката. 
На нивото на гърдите симетрично от двете страни по 1 вътрешен джоб 
с наклон към страничните шевове с размери дълбочина 15 см  и 
широчина 15 см, закопчаващ се с цип.  Под тях симетрично от двете 
страни по 1 обемен джоб с една стена към ципа на якето с ширина на 
стената 2 см и капаче с височина 8 см, закопчаващ на две места с 
велкро. 
Стените на обемните джобове, вътрешната страна на пластрона, ивица 
с ширина 2,5 см, покриваща ципа на ръкавите по ръкавната извивка,   
наклонени платки към ципа на якето с ширина 4 см, разположени на 12 
см под шева на рамото. Тъмно-синьо, мъжко, лятно. 
Полугащеризонът да е с панталон с права кройка, с платки отпред и 
отзад от талията до средата на гръдния кош и регулируеми презрамки с 
катарами тип „жабки” и с ластик в талията само отзад. Отпред да е 
зашит колан с ширина 4 см. Полугащеризонът да се закопчава в 
средата отпред под талията с копчета /мъжки тип/. От двете страни на 
гащеризона. Предната платка  да е с височина 26 см и ширина 32 см в 
горната част, а задната трапецовидна платка да е с височина 28 см и 
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ширина 12 см в горната част. Платките да започват от страничните 
шевове на 6 см над ластика отзад и долния край на пришития колан 
отпред. 
От предната страна на полугащеризона да има следните джобове: 
а/ на платката: 1 обемен джоб с три стени, с ширина на стената 4 см и с 
външни размери -  ширина 22 см и  дълбочина 18 см закопчаващ се с 
цип.  
б/ на панталона симетрично от двете страни да има по 1 обемен джоб с 
две стени и с ширина на стената 3 см, с отвор с наклон от талията към 
ханша, с дълбочина от талията 33 см и ширина 18 см.  
От задната страна на полугащеризона да има следните джобове: 
а/ външен джоб с размери дълбочина 17 см и ширина 16 см от дясната 
страна на ханша  
б/ външен заден джоб за инструменти с ширина 10 см и дълбочина 18 
см от дясната страна /на разстояние 5 см надолу от задния джоб/. 
Тъмно-син, мъжки, летен. 

2. Тениска Тъмно-синя тениска, обикновена, 100% памук 26 

3. Шапка с 
козирка Тъмно-синя шапка, изработена от 100% памук 13 

4. Обувки Противохлъзгаща подметка, противопробождаща  пластина в ходилото 
и метално бомбе, летни 13 

    
 
 

II-ри етап „ЗИМНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО” 
 

№ Наименование Описание/Параметри К-во 

1. Сако Класическо сако, изработено от памук/полиестер - 60/40%, 
дамско, тъмно-синьо, зимно 

4 

2. Пола/Панталон Класическа пола/класически панталон, изработени от 
памук/полиестер - 60/40%, дамски, тъмно-сини, зимни 

4 

3. Риза Класическа, дамска, светло-синя, зимна 8 
4. Обувки Дамски, тип боти, от естествена кожа, зимни 4 
5. Яке с 

полугащeризон 
Полугащеризонът да е с панталон с права кройка, ватиран изцяло с 
вата 120 г/м2, с платки отпред и отзад от талията до средата на гръдния 
кош и регулируеми презрамки с катарами тип „жабки” и с ластик в 
талията само отзад. Отпред да е зашит колан с ширина 4 см. 
Полугащеризонът да се закопчава в средата отпред под талията с 
копчета /мъжки тип/. От двете страни на полугащеризона, по дължина 
на външния шев да е зашита светлоотразителна лента с ширина 2,5 см. 
Предната платка  да е с височина 26 см и ширина 32 см в горната част, 
а задната трапецовидна платка да е с височина 28 см и ширина 12 см в 
горната част. Платките да започват от страничните шевове на 6 см над 
ластика отзад и долния край на пришития колан отпред. 
От предната страна на полугащеризона да има следните джобове: 
а/ на платката: 1 обемен джоб с три стени, с ширина на стената 4 см и с 
външни размери -  ширина 22 см и  дълбочина 18 см закопчаващ се с 
цип. Върху него да има външен джоб с ширина 22 см и дълбочина 14 
см, разделен с тигели на 3 равни отворени джоба.  
б/ на панталона симетрично от двете страни да има по 1 обемен джоб с 
две стени и с ширина на стената 3 см, с отвор с наклон от талията към 
ханша, с дълбочина от талията 33 см и ширина 18 см.  
От задната страна на полугащеризона да има следните джобове: 
а/ външен джоб с размери дълбочина 17 см и ширина 16 см от дясната 
страна на ханша  
б/ външен заден джоб за инструменти с ширина 10 см и дълбочина 18 
см от дясната страна /на разстояние 5 см надолу от задния джоб/, до 
светлоотразителната лента. Тъмно-син. 
Якето да е с права кройка, ватирано с вата 120 г/м2 и с дължина 
покриваща ханша, да завършва отдолу с колан широк 4 см с ластик по 
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10 см от двете страни. Якето да има права яка, да се закопчава с 
пластмасов цип до яката, покрит с пластрон с ширина 6 см, закопчаващ 
се с велкро на три места. Якето да има качулка ватирана, която да е 
прикачена към якето с цип. 
Ръкавите да са дълги, а в долната част да завършват с маншети широки 
4 см и закопчаване с две копчета тик-так в зависимост от обиколката 
на китката. По дължината на ръкавите /от рамото/ да е зашита 
светлоотразителна лента с ширина 2,5 см. 
На нивото на гърдите симетрично от двете страни по 1 вътрешен джоб 
с наклон към страничните шевове с размери дълбочина 15 см  и 
широчина 15 см, закопчаващ се с цип.  Под тях симетрично от двете 
страни по 1 обемен джоб с една стена към ципа на якето с ширина на 
стената 2 см и капаче с височина 8 см, закопчаващ на две места с 
велкро. 
Стените на обемните джобове, вътрешната страна на пластрона, ивица 
с ширина 2,5 см, покриваща ципа на ръкавите по ръкавната извивка,   
наклонени платки към ципа на якето с ширина 4 см, разположени на 12 
см под шева на рамото,  и ивиците покриващи циповете на предните 
вътрешни джобове да са от лицев плат в жълт цвят. Тъмно-синьо, 
зимно. 

6. Обувки Противохлъзгаща подметка, противопробождаща  пластина в ходилото 
и метално бомбе, зимни 120 

 
Работното облекло и обувките са предназначени за носене от: служители автогара; работници 
озеленяване; шофьори на специален автомобил; сметосъбирачи; електромонтьори; 
автомонтьори; чистачи;организатори спортно-туристическа дейност. 
 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

1. Облеклото  да е изработено от лицев плат и обувките да са от кожа, които отговарят 
на задължителните технически изисквания на Възложителя и на описанията на моделите за 
съответната позиция,  посочени в Техническата спецификация от документацията.  

2. Облеклото и обувките да бъдат произведени само за Възложителя. Номерацията да 
бъде уточнена от Изпълнителя за всеки работещ след взимане на мярка по еталон и 
индивидуално /при необходимост/ за всяко изделие, на територията на Общинско 
Предприятие „Комунална дейност” гр.Козлодуй. Еталоните за уточняване на номерацията на 
изделията да са с размери съгласно българската номерация:  

- за мъжките облекла - от № 48 до № 64 вкл. 
- за дамските облекла – от № 42 до № 64 вкл. 
Еталоните да са изработени от лицев плат и по модел, съответстващ на изискванията на 

Възложителя.  
При взимане на мерки по еталон, на всеки  служител допълнително се уточняват 

дължините на отделните изделия - на ръкавите и крачолите. При необходимост на 
служители, на които еталоните изцяло или частично /обиколка на ханш, гръдна обиколка, 
ширина гръб, обиколка ръка, дължина рамо и др./ не съответстват по размери на 
анатомичните размери или особеностите на телосложението им, се взимат задължително 
индивидуални размери.  

 3. Възложителят има право по всяко време на изпълнение на поръчката да проверява в 
независима акредитирана лаборатория качеството на лицевия плат. В случай, че при 
извършеното изпитване, един или повече от показателите не съответстват на посочените в 
техническите изисквания на Изпълнителя, Възложителят прекратява договора и задържа 
гаранцията за изпълнение.  

4. Изпълнението на поръчката е франко складовете на Възложителя – Общинско 
Предприятие „Комунална дейност” гр.Козлодуй. Облеклата да са поставени в найлонови 
пликове.  

5. Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде на два етапа, като всеки отделен ще 
започва след възлагане от страна на Възложителя. Срокът за изработване и доставка на 



 

работното облекло, за всеки отделен етап ще е 40 (четиридесет) дни, считано от получаване 
на възлагателно писмо от страна на Възложителя. 

6. На всяко изделие да има етикет с надпис за състава на тъканта на плата, ръст, размер, 
маркировка за химическо чистене и пране, наименование на фирмата изпълнител. 
 7. Изпълнителят на поръчката да извършва корекции на изделията за своя сметка. 

8. Изделия, които не отговарят на описанието на поръчката, мострата на лицевия плат и 
на предварително уточнените размери на служителя, ще се връщат на Изпълнителя. 

  9. Плащането за всяка доставка се извършва от Възложителя в срок до 30 дни след 
получаването й и подписване на двустранен протокол. За всяко плащане от страна на 
Възложителя, Изпълнителят съставя фактура в срок до 5 дни след доставката в съответствие с 
нормативните изисквания с посочен краен получател – Общинско Предприятие „Комунална 
дейност” гр.Козлодуй. 
 10. Изпълнителят гарантира качеството на работното облекло и обувки по обществената 
поръчка в рамките на 2 месеца, считано от датата на получаването им. 
 
Задължителни изисквания за изработване на летните работни облекла 
 

№ ПОКАЗАТЕЛ НОРМАТИВЕН 
ДОКУМЕНТ НОРМА 

I. Тъкан цвят тъмнозелен и оранжев 

1. Количествен състав, % памук/полиестер Технически изисква-
ния на заявител 33/67 %  

2. Маса на единица площ, g/m2 Технически изисква-
ния на заявител 140 g/m2±5% 

I. Тъкан цвят син 

1. Количествен състав, % памук/полиестер Технически изисква-
ния на заявител 33/67 %  

2. Маса на единица площ, g/m2 Технически изисква-
ния на заявител 190 g/m2±5% 

 
Задължителни изисквания за изработване на зимните работни облекла 
 

№ ПОКАЗАТЕЛ НОРМАТИВЕН 
ДОКУМЕНТ НОРМА 

I. Тъкан цвят тъмносин 

1. Количествен състав, % Технически изисква-
ния на заявител 

Памук/полиестер 
35,6 / 64,4 

± 3  

2. Маса на единица площ, g/m2 Технически изисква-
ния на заявител 240 g/m2±5 % 

 
 
Доставените стоки трябва да са нови и неупотребявани, да са изработени от качествени 
материи и материали, отговарящи на българските и европейски стандарти за качество или 
еквивалентни и осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на 
ползването им. 
Възложителят има право да прави рекламации пред изпълнителя за констатирани явни 
дефекти или появили се скрити дефекти на вече доставените стоки. При явни или скрити 
недостатъци на стоката, установени след приемането им, изпълнителят трябва да я замени за 
своя сметка с качествена най-късно до 3 (три) календарни дни след рекламацията. 


