
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за  

„Изработка и доставка на униформено облекло” 
 

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

  

1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от 

датата на влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила от датата на 

регистриране в деловодната система на Възложителя. 

 

2. Количество: 

 

а) основно: 

- Артикул 1 Костюм мъжки (сако + 2 бр. панталон) – 30 бр.; 

- Артикул 2 Костюм дамски (сако + 2бр. пола или 2 бр. панталон/ или пола и 

панталон) (уточнява се допълнително при заявка) – 2 бр.; 

- Артикул 3 Риза мъжка с къс ръкав – 120 бр.; 

- Артикул 4 Риза мъжка с дълъг ръкав - 120 бр.; 

- Артикул 5 Риза дамска с къс ръкав - 8 бр.; 

- Артикул 6 Риза дамска с дълъг ръкав - 8 бр.; 

- Артикул 7 Вратовръзка - 64 бр.  

- Резерв от артикули № 1, 3, 4, 7 -  1 бр. 

 

б) Допълнително количество   

- Артикул 1 или 2 – 7 бр.; 

- Артикул 3,4 или 5,6  – 56 бр.; 

- Артикул 7 - 14 бр. 

 

3. Срок на доставка: Отделните доставки се изпълняват след конкретна 

писмена заявка на Възложителя, в следните срокове: 

а) основно количество - доставката е до 30 (тридесет) календарни дни след 

вземане на индивидуални мерки на всички служители в Авиоотряд 28  и 

резерв по размери по еталон, което се удостоверява чрез подписване на 

двустранен протокол. Срокът за вземане на мерки е до 14 (четиринадесет) 

календарни дни след получаване на писмена заявка от Възложителя, 

удостоверено чрез подписване на двустранен протокол.                                     

б) допълнително количество в рамките на срока на договора - до 10 (десет) 

календарни дни след взимане на индивидуални мерки, удостоверено чрез 

подписване на двустранен протокол. 



4. Срок на отговорност за явни и скрити недостатъци на изработеното и 

доставено униформено облекло: 6 (шест) месеца от приемане на всяка 

отделна доставка, считано от датата на подписания без забележки 

приемателно – предавателен протокол. 

5. Срок за извършване на корекции/отстраняване на несъответствия/дефекти 

или заменяне с нови на рекламираните облекла, когато са констатирани от 

Възложителя при проверка и приемане на всяка отделна доставка: до 15 

(петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на 

съставения за целта констативен протокол. 

6. В случай на предявени рекламации от страна на Възложителя за явни и 

скрити недостатъци на доставеното униформено облекло в срока на 

отговорност по т. 4 по-горе, изпълнителят следва да организира поправка 

(отстраняване) на недостатъците или замяна на дефектните изделия с 

качествени в срок до 15 календарни дни, като всички разходи, 

включително и транспортните разходи по направените рекламации, ще 

бъдат изцяло за негова сметка. 

7. Изпълнителят следва да осигури място на територията на гр. София, 

където да бъдат предявявани рекламациите.  

8. Предложените артикули следва да бъдат от един производител. 

9. Вложените основни материали трябва да са придружени със сертификати 

за качество или протоколи за изпитване на материалите от оторизирани 

лаборатории. Представените документи трябва да удостоверяват 

съответствието на материалите, вложени в униформеното облекло със 

съответните спецификации в настоящето Техническо задание.  

 
                                               АРТИКУЛ  № 1 

КОСТЮМ МЪЖКИ /САКО + 2 бр. ПАНТАЛОН/ 

Характеристика на обекта: 

       Сако тъмно син цвят, едноредно с две копчета, класически ревер, 

свободно, със заоблени поли и една цепка отзад.  

Нашивки жълти на ръкавите от златна сърма (4 бр. ленти за командирите, 3 

бр. ленти за вторите пилоти, 2 бр. ленти за бордните инженери). 

Копчета жълти мат с герба на България. 

Горен джоб в ляво,  предни джобове с капаци;  

Вътрешните джобове са три. 

Лицев плат, състав:- 44% фина вълна /54% полиестер /2% еластан;  

Хастар от вискоза, с антистатични свойства за комфорт при носене. 

Устойчиви на носене и третиране с химикали(химическо чистене) 

 

Панталон прав, без басти, предни джобове тип италиански, два заден 

джоб, хастар на предната част до коляното; лицев плат, състав - 44% вълна 

/54%полиестер /2% еластан; хастар черен вискоза. 

 



Спецификация и технически изисквания към  текстилни материали 

АРТИКУЛ  № 1 
 

 

 

АРТИКУЛ  № 2 

КОСТЮМ ДАМСКИ /САКО + 2 бр. ПОЛА ИЛИ 2 бр.ПАНТАЛОН ИЛИ 

ПОЛА И ПАНТАЛОН  

Характеристика на обекта: 

Характеристика на обекта: 

       Сако тъмно син цвят, едноредно с две копчета, класически ревер, 

свободно, със заоблени поли и една цепка отзад.  

Нашивки жълти на ръкавите от златна сърма (4 бр. ленти за командирите, 3 

бр. ленти за вторите пилоти, 2 бр. ленти за бордните инженери). 

Копчета жълти мат с герба на България. 

Горен джоб в ляво,  предни джобове с капаци;  

Вътрешните джобове са три. 

Лицев плат, състав:- 44% фина вълна /54% полиестер /2% еластан;  

Хастар от вискоза, с антистатични свойства за комфорт при носене. 

Устойчиви на носене и третиране с химикали(химическо чистене) 

 

Панталон прав, без басти, предни джобове тип италиански, два задни 

джоба, хастар на предната част до коляното; лицев плат, състав - 44% вълна 

/54%полиестер /2%еластан; хастар черен вискоза. 

Или  Пола права с един шлиц, с хастар; лицев плат тъмно син габардин 

330гр/м2,състав - 44%вълна /54%полиестер /2% еластан; хастар черен вискоза 

 

Спецификация и технически изисквания към тъкан 

 за изработване на АРТИКУЛ  № 2 

 

№ Артикул Материя Гр/м2 Състав 

3. 

Костюм дамски зимен 

/Сако + 2 бр. пола или 

2 бр. панталон, пола и 

панталон/ Габардин 330 

44% Вълна/ 54% Полиестер/ 

2% Еластин 

 

АРТИКУЛ  № 3 

РИЗА МЪЖКА С КЪС РЪКАВ 

 Характеристика на обекта: 

№ Артикул Материя Гр/м2 Състав 

1. 

Костюм  мъжки /Сако + 2 

бр. панталон/ Габардин 330 

44% Вълна/ 54% Полиестер/ 

2% Еластан 



 Мъжка риза с къс ръкав; стандартна яка, капачета на пагоните да са от 

ръкава, основен плат поплин 113гр/м2, състав 45%памук 55%полиестер.  

  

Спецификация и технически изисквания към текстилните материали 

за АРТИКУЛ № 3 

№ Артикул Материя Гр/м2 Състав 

5. 

Риза мъжка с къс 

ръкав Поплин 113 45% Памук / 55% Полиестер 

 

АРТИКУЛ  № 4 

РИЗА МЪЖКА С ДЪЛЪГ РЪКАВ 

Характеристика на обекта: 

       Мъжка риза с дълъг ръкав; стандартна яка, капачета на пагоните да са от 

ръкава, основен плат поплин 113гр/м2, състав 45%памук 55% полиестер.  

 

Спецификация и технически изисквания към тъкан 

 за изработване на АРТИКУЛ № 4 

№ Артикул Материя Гр/м2 Състав 

6. 

Риза мъжка с 

дълъг ръкав с 

пагон тип тунел Поплин 113 45% Памук / 55% Полиестер 

 
АРТИКУЛ  № 5 

РИЗА ДАМСКА С КЪС РЪКАВ 

 Характеристика на обекта: 

Дамска риза с къс ръкав; стандартна яка, капачета на пагоните да са от 

ръкава, основен плат поплин 113гр/м2, състав 45%памук 55%полиестер.  

 
Спецификация и технически изисквания към текстилните материали 

за АРТИКУЛ № 5 

№ Артикул Материя Гр/м2 Състав 

7. 

Риза дамска с къс 

ръкав  Поплин 113 45% Памук / 55% Полиестер  

 

АРТИКУЛ  № 6 

РИЗА ДАМСКА С ДЪЛЪГ РЪКАВ 

Характеристика на обекта: 

Дамска риза с дълъг ръкав; стандартна яка, капачета на пагоните да са от 

ръкава, основен плат поплин 113гр/м2, състав 45%памук 55%полиестер. 

    
Спецификация и технически изисквания към текстилните материали 

за изработване на АРТИКУЛ № 6 

 



№ Артикул Материя Гр/м2 Състав 

8. 

Риза дамска с 

дълъг ръкав с 

пагон тип тунел Поплин 113 45% Памук / 55% Полиестер /  

 
 

АРТИКУЛ  № 7 

ВРАТОВРЪЗКА 

Характеристика на обекта: 

Вратовръзка тъмно синя коприна - цветът се уточнява по мостра. 

    
Спецификация и технически изисквания към текстилните материали 

за изработване на АРТИКУЛ № 7 

 

№ Артикул Материя Гр/м2 Състав 

9. Вратовръзка коприна    

 


