
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. Габрово
ПРЕДМЕТ: „Доставка на служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни 
средства за нуждите на Община Велико Търново и за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“
Позиция № 2 „Работно облекло“

Д О Г О В О Р

за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП

J S  0£Днес, ...V.............2020 г., в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на 
Общината, в качеството му на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Главен счетоводител 
Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и
2. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, с ЕИК: 201741844, седалище и адрес: 

гр. Габрово, ул. „Столетов“ № 127, ет. 1, an. 1, адрес за кореспонденция: гр. Софи 1616, кв. 
Бояна, ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет. 1, ап. 2, тел: 0889 06 77 77, e-mail: 
office@smartbusiness.bg, лице за контакти: Никола Рахнев, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
от друга страна,

и след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита 
процедура, открита с Решение № РД 24 - 110/08.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново 
и на основание Решение за определяне на изпълнител по обособена позиция 2 № РД 24 - 176 
от 14.11.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, в качеството му на Възложител по 
смисъла на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител в открита процедура с 
предмет: „Доставка на служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни средства за 
нуждите на Община Велико Търново и за структури, разположени на територията на 
Община Велико Търново, по обособени позиции“  -  позиция 2 „Работно облекло“, и на 
основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор, като 
страните се споразумяха за следното:

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ

ЧлЛ(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставки по 
заявка на работно облекло  за нуждите на Община Велико Търново и за структури, 
разположени на територията на Община Велико Търново, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, и съобразно конкретните потребности.
(2) Мястото за доставка е съответната структура при Община Велико Търново. Транспортните 
разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Срокът за доставка е до 15 (петнадесет) работни дни, считано от отправяне на заявката 
(като разходите по транспортиране са за сметка на изпълнителя).
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(4) Срокът за вземане на мерки и доставка на стоки/артикули, при които е необходимо 
уточняване на размер и/или характеристики, е до 20 (двадесет) двадесет работни дни, 
считано от отправяне на заявката (като разходите по транспортиране са за сметка на 
изпълнителя).
(5) Количеството и вида на стоките се определя от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си 
запазва правото да увеличи или намали посочените количества на стоките съобразно нуждите 
си, включително да не заявява даден артикул/стока или цялото количество при отпаднала 
необходимост.
(6) Когато доставените стоки/артикули не отговарят на изискванията за качество или на 
заявените характеристики, същите следва да бъдат подменени в срок до 2 (два) работни дни 
след заявяване на обстоятелството от представител на съответната структура на Възложителя.

Чл.2(1) Срокът на договора е 24 месеца. Срокът започва да тече от влизане в сила на договора. 
Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.
(2) Ако преди изтичане на срока по чл. 2, ал. 1 от договора бъде достигната определената 
за съответната позиция максимална прогнозна стойност, същия се прекратява, за което 
Възложителят уведомява Изпълнителя.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3 (1) Стойността на договора за съответната обособена позиция за срока на 
изпълнението му е съобразно потребностите на структурите на Община Велико Търново,
по цени, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, но не повече 
от максимално определената прогнозна стойност за съответната позиция, а именно: за позиция 
2: 184 691.00 (сто осемдесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и един лв. и 0 ст.) лева 
без ДДС или 221 629.20 (двеста двадесет и една хиляди шестстотин двадесет и девет лева и 
20 ст.) лева е ДДС.
(2) Доставките на видовете служебното/работното облекло/обувки/лични предпазни 
средства (съобразно позицията) се възлага от представител на Възложителя по факс или е- 
таП, като се указва вида облекло, артикули, размери и бройки.
(3) Доставката на служебното/работното облекло/обувки/лични предпазни средства 
(съобразно позицията) за 2020 г. се извършва след подаване на заявка/и по факс или е-
шай от съответните структури за необходимите стоки по видове, размери и количество.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по единични цени на видовете стоки, посочени подробно в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Възнаграждението се заплаща чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок в 
срок до 30 (тридесет) дни след приемане на доставката с протокол, подписан от 
представители на двете страни и одобряване на оригинална фактура. За извършените 
плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури. Фактурата се издава с 
данни на съответната структура, съгласно приложен към договора списък („Списък с данни за 
фактура“). В случаите, когато са констатирани недостатъци по изпълнението, сумата се 
изплаща след отстраняването им.
(6) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 1 %, върху 
стойността на забавената доставка, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от 
стойността на възложеното. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на 
цената за доставката.
(7) При невъзможност за доставка на първоначално оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стоки, 
същите се подменят в срок до 2 работни дни с такива с аналогични или по-добри 
характеристики и на цени, равни или по-ниски от оферираните за аналогичните стоки.
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(8) Посочените в офертата единични цени са окончателни и не подлежат на промяна през 
целия период на действие на договора, освен при намаляване на договорените цени в интерес 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставката 
в срок, ако е приета с протокол и не са констатирани обстоятелства във връзка със стоките, 
създаващи основание за Възложителя да откаже плащане. Стоките, за които са констатирани 
обстоятелства по чл. 18, ал. 7 не подлежат на заплащане, независимо от приемането им с 
протокол, ако Възложителят или негов представител е уведомил Изпълнителя или негов 
представител за констатираното обстоятелство след подписване на протокола. В този случай 
след уведомяването за констатираното обстоятелство Изпълнителят е длъжен да подпише 
протокол по чл. 21, ал. 1, съотв. ал. 2 от договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа сумата по чл. 3 при откриване на обстоятелства по чл. 18, ал. 7 и 
изисква подмяна на стоката, за която обстоятелството е налице. Задържането на сумата при тези 
обстоятелства не е забава на Възложителя и не следват нейните последици.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените стоки, чрез 
подписване на приемо-предавателен протокол, ако са качествени и отговарят на 
характеристиките, съобразно заявката.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за 
изпълнената доставка, ако доставеното е качествено и отговаря на изискванията му.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение, в определени от него срокове, на 
препоръки, указания и други подобни.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури безпрепятствен достъп до съответния обект, където 
ще се извършва/т доставката/ите.

Чл. 5 (1) ВЪЗЛОЖИНЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок отчетна 
информация за реализацията на заявките от Изпълнителя.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право през срока на договора да извършва контрол на работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да проверява съответствието на използваните материали е 
поставените изисквания и предложеното в офертата.

Чл. 6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни заявката в срок 
и без отклонения от условията на договора.
(2) Представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ участват при подписване на протокол за изпълнението 
на възложеното с този договор или на други документи или информация, поискана от него за 
отчитане на изпълнението.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени 
указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, 
тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на 
отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 
изискванията за доставката, да откаже приемането на част или на цялото количество, както и 
да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
своите задължения съгласно договора. Задържане на сумата в този случай не е забава за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на недостатъци или несъответствие със 
заявката, незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при 
необходимост да взема управленски решения.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
плащания на основанията и при условията на настоящия договор.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по чл. 15, ал. 2 от договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Ч л.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя служебно/работно облекло/обувки/лични 
предпазни средства (съобразно позицията) съобразно индивидуалните особености на 
работниците и служителите.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа в наличност стоките в различни размери и 
цветове (ако е приложимо). Служебното/работното облекло, обувките и личните предпазни 
средства, предмет на доставката, трябва да бъдат нови и качеството им да отговаря на 
изискуемите характеристики.
(3) Стоките се доставят с указания за ползване и начина на поддръжка (в приложимите 
случаи). При необходимост и при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи, сертификати и др. Подобни документи за 
удостоверяване качеството и произхода на използваните материали.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка при необходимост снемане на индивидуални 
мерки на персонала, както и индивидуални корекции на облеклата след тяхната доставка (ако 
е приложимо). Означаването на размера на артикулите следва да е съгласно съответния 
приложим стандарт.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя стоки задължително с етикети, съдържащи производител, 
състав на основния материал, размер, символи за поддържане на изделието.
(6) Облеклото и обувките трябва да осигуряват достатъчна защита на тялото в съответствие с 
действащите приложими норми (относно здравина, издържливост, свиваемост, 
термоустойчивост, да не са алергенни, да имат маркировка и др.).
(7) Облеклото (в т.ч. обувките и личните предпазни средства) трябва да отговаря на заявените 
характеристики в съответствие със спецификата му, на изискванията на специалните 
нормативни актове, касаещи съответната дейност.
(8) Служебното/работното облекло, обувките и личните предпазни средства трябва да са с 
качество, съответстващо на спецификата на дейността на съответната структура (когато е 
приложимо).

Чл. 10 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
- да иска от ВЗЪЛЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката/ите
- да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при пълно и качествено изпълнение съответното 

възнаграждение за осъществената доставка

Ч л. II  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
- да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск съответните заявени видове и бройки работно 
облекло, обувки и лични предпазни средства с характеристики, съгласно заявката.
- да предаде заявените артикули на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол.
- да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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- при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи 
документи за качеството и произхода на доставените стоки и използваните материали при 
изпълнение на поръчката.
- да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили забавяния, причините за това и 
начина за преодоляването им.
- да осигури за своя сметка транспорта по доставката. Облеклото да бъде доставено на място в 
съответния обект, опаковано и пакетирано.
- да доставя работното облекло, обувки и/или лични предпазни средства в подходяща опаковка 
за запазването му при транспортиране и съхранение в склад, съобразно вида стока, като 
опаковката е включена в цената.
- опаковката следва да осигурява запазване на целостта и изключване на повреди на стоката при 
транспортирането й.
- да предаде доставката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол
- да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и/или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват 
проверките на място.

Чл. 12(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява на трети лица: факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
станали му известни по време и във връзка с изпълнението на настоящия договор.
(2) Разгласяване на факти, данни, обстоятелства и друга информация, свързана с дейността на 
работниците и служителите в съответните обекти, от персонала, нает да извършва дейността по 
този договор, се третира като неизпълнение на договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права 
като изправна страна, срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, съгласно договора и 
действащото в страната законодателство.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки за запознаване на персонала, с 
който разполага за изпълнение на предмета на обществената поръчка с по-горе посочените 
изисквания за конфиденциалност.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, 
добросъвестност и в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта 
мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и 
служители, както и за привлечените от него подизпълнители (ако е приложимо), включително и 
когато последните са одобрени от Възложителя.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛ за обстоятелства, препядстващи 
изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното преодоляване. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен незабавно да информира ВЪЗОЛОЖИТЕЛЯ или негов представител за всякакви 
обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за работата на своите служители. За неизпълнение 
поради тяхно действие или бездействие, некачествено или неточно изпълнение, пропуски или 
непълнота на възложената работа, както и за всяко друго неизпълнение на настоящият договор, 
отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права на изправна 
страна срещу неизправна страна.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение за вреди, загуби, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 
претърпял в резултат на обстоятелствата по ал. 7.

ЧлЛЗ(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при констатиране на явни или скрити недостатъци 
на стока в момента на приемането й от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или констатирани
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от тях след приемането й, да я замени безвъзмездно с нова такава с изискуемото качество и 
характеристики.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени стоката по всяко време, ако същата не отговаря 
на изискванията за качество или заявените характеристики и/или на индивидуалните 
особености на лицето, за което е предназначена или е с по-лоши характеристики от 
предложените с офертата, в срок от 2 (два) работни дни след заявяване на обстоятелството 
от представител на съответната структура.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при необходимост да извърши корекции и да подмени 
стока/и, които не отговарят на изискванията за качество или на заявените характеристики, в 
срок до 5 (пет) работни дни след заявяване на обстоятелството от представител на 
съответната структура.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при необходимост от подмяна в случайте по чл. 13, ал.1 и ал.2 е 
длъжен да достави друга стока в рамките на срока за изпълнение на заявката или в указан от 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
(5) Осигуряването на материали, детайли, компонента, и др., както и транспортиране до 
място, както и всичко друго необходимо за извършване на работите по отстраняване на 
повреди и дефекта в гаранционните срокове, е задължение и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЧлЛ4(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е ангажиран по никакъв начин с отношенията между 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите сътрудници, възникнали по повод дейността -  предмет на този 
договор. При възникване на обстоятелства, касаещи вече постигнати договорености между 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и негови партньори, подизпълнители или сътрудници, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 
длъжен да предприеме всички необходими мерки и да обезпечи изпълнението на 
задълженията си по договора.
(2) При смяна на доставчика или производителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи 
изпълнението на доставката, като качеството и характеристиките на стоките не може да се 
влошават. Смяната на източника, от който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява стоките не може да 
води до доставка на стоки с по-лоши характеристики.

Чл. 15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с
подизпълнителя/ите, посочен/и в офертата (в случай, че ползва такива). В срок до 3 дни от 
сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на 
посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на 
допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени 
условията по ал. 2 и 3.
(2) Подизпълнителя/ите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват, и за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване от 
процедурата.
(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена 
поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 
едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще 
изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
(4) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3.
(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение 
на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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Чл. 16(1) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 
са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(2) Не е нарушение на забраната по ал. 1 доставката на стоки, материали или оборудване, 
необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва 
монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 
обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Чл. 17 При изпълнението на договора за обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите 
подизпълнители (в случай, че ползва такива) са длъжни да спазват всички приложими правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и 
трудово право съгласно приложение № 10 към чл.115 от ЗОП.

V. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.18(1) Приемането на доставката се извършва в момента на разтоварването и предаването 
се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При предаване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи подписан от него списък на 
доставеното с пълно описание на характеристики и индивидуализиращи белези на стоките.
(3) Рекламации по количествата на доставените стоки могат да се правят само в момента на 
приемане на заявените стоки.
(4) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в седемдневен срок от 
откриването им.
(5) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени стока за която е 
констатиран дефект, отклонение от изискуемите характеристики или друго несъответствие с 
изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от 2 (два) работни дни, считано от 
уведомяването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съответното обстоятелство.
(6) При неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в размер на 
стойността на неподменената стока. Неустойката се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от дължими 
по договора към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми. В случай на вече извършено/и към Възложителя 
плащане/ия, неустойката се нарежда от Изпълнителя по банкова сметка на съответната 
структура, за която се отнася неизпълнението.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на стока, за която с констативен протокол по реда 
на чл. 21, ал. 1, респ. ал. 2 е констатирано обстоятелство като:
- скрит или явен дефект;
- отклонение от заявените характеристики;
- несъответствие с индивидуални характеристики;
- несъответствие с указание на възложителя или на представител на възложителя;
- стоката е с по- лоши характеристики от предложените с офертата;
- стоката не отговаря на изискванията за нейното предназначение;
- стоката се доставя на цени по- високи от оферираните.
(8) За всяка стока, за която е установено обстоятелство по чл. 18, ал.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право на неустойка в размер на 10 % от стойността й. Заплащането на неустойката не 
освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да подмени стоката.

Чл.19 В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в 
присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.
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Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ако доставената стока след заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или негов представител има явни недостатъци, които намаляват нейната цена или нейната 
годност за обикновеното или друго предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и 
при скрити недостатъци по реда на гражданското законодателство. При констатиране на 
обстоятелства по чл. 18, ал.7, независимо от подписването на приемо-предавателен протокол, 
стоката не се счита за приета, ако представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е уведомил представител 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обстоятелството и е съставен констативен протокол по реда на чл. 21, 
ал. 1, съотв. ал. 2 от договора.

Чл.21(1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на 
задължения по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или друг негов представител, в това число и 
служител от съответната структура, има право да изисква съставянето на констативен 
протокол, подписан от лицето придружаващо доставката и представител от структурата на 
Община В. Търново до която се доставя.
(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на лицето, придружаващо доставката, за подписване на 
констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от представител от структурата 
на Община В. Търново до която се доставя и двама свидетели и е годно доказателство за 
упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна 
страна по настоящия договор.
(3) Неустойката се удържа от следващи плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при вече 
извършени плащания и липса на следващи - се превежда по банкова сметка на съответната 
структура на Възложителя, на база констативен протокол, съставен по реда на чл. 21 от 
настоящия договор или се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмено определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. При забава се дължи законна лихва върху сумата.

VI. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

Чл.22 (1) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно, писмено изразено съгласие на страните;
2. при условията на договора и/или в предвидените в закона случаи;
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, като заплаща 

действително извършените и приети доставки до момента на прекратяването.
4. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако настъпят обстоятелства, които 

поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако 
не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. 
В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение.

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ако поради промяна на 
обстоятелствата договора стане икономически неизгоден за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора и изплащане на последната 
дължима към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума за изпълнение на възложеното с този договор.
(3) Договорът се прекратява с изтичане на срока му по чл. 2, ал. 1 от 2 (две) години.
(4) Договорът се прекратява преди изтичането на посочения срок в случай, че преди това бъде 
достигната определената максимална прогнозна стойност за съответната позиция.

Чл.23(1) Договора се прекратява при констатирано неизпълнение на задължения от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща 
дължимите поради забавеното или некачествено или друго неизпълнение неустойки в срок и 
по начин определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с писмено предизвестие:

1. ако се системно се просрочва изпълнението на заявките
2. ако системно ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя стоки, за които е констатирано някое от 

следните обстоятелства:
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- скрит или явен дефект;
- отклонение от заявените характеристики;
- несъответствие с индивидуални характеристики;
- несъответствие с указание на възложителя или на представител на възложителя;
- стоката е с по- лоши характеристики от предложените с офертата;
- стоката не отговаря на изискванията за нейното предназначение;
- стоката се доставя на цени по - високи от оферираните.

3. при неизпълнение на някое друго задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнението на задълженията по 

договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП.
(4) При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият, заплаща 
дължимите поради забавеното или некачествено или друго неизпълнение неустойки в 3 /три/ 
дневен срок от прекратяване на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на заплащане за 
доставените стоки, след прихващане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на неустойки, и други дължими към 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми ако такива се дължат. Ако прихващане е невъзможно дължимите суми 
се заплащат в указан от възложителя срок.
(5) При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията предвидени в 
настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
поради прекратяването на договора преди срока.
(6) При неизпълнение или некачествено изпълнение на договорните задължения, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора, като уведоми писмено за това 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) Във всички случаи на разваляне или прекратяване на договора поради неизпълнение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи връщане на недължимо получените авансово суми, в случай на 
получени такива.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на 
други лица, за вреди, причинени от неспазването на техническите правила и нормативи.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.24 При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
гаранция за изпълнение в размер на 2 %  (две на сто) от стойността на договора без ДДС по 
обособената позиция, а именно 3 693.82 (три хиляди шестстотин деветдесет и три лева и 82 
ст.) лева („Гаранцията за изпълнение”), която служи за обезпечаване на изпълнението на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл. 25. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка:1 
BIC:
IBAN:

Чл. 26(1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
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1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на 
банката - гарант да извърши плащане в срок от 3 (три) работни дни при първо писмено искане 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на изпълнение на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 
банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата 
на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27(1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на изпълнение на договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение 
в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 28(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 90 (деветдесет) 
дни след приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане на изпълнените 
заявки в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуална банкова 
сметка;

2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на застрахователната 
полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 
на изпълнение на Договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на 
спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения 
по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е 
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която 
съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 30. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията 
за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси 
обезщетение в по-голям размер.
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Чл. 31. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 15 (петнадесет) дни да 
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова 
гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от 
действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 24 
от договора.
Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно.

Чл.ЗЗ Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 
клауза или на договора като цяло.
Чл.34 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, 
неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и 
действащото в Република България законодателство. При непостигане на съгласие спорът се 
отнася за решаване пред компетентния съд.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни в съдържанието му 
екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническа спецификация за обособена позиция № 2.
2. Техническо пред 1 Изпълнителя за обособена позиция № 2.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

3. Ценово предлрЯс тьлнителя за обособена поз

Кмет на общи Търнов/б/  //

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИ! В

'V ■*// 1
Даниела Дйн ч/ва  
Главен счетвводш1 лавен сче*г0 водител 
на Община Велико Ю1

Съгласували:
Надя П ет рова :
Директор на дирекция „ОП“

I
Росица Димит рова  
Директор дирекция „СДЗ“

И лка С л а в ч е в о Г ^
Гл. счетоводител ЦСУ

Пенка Игнатова 
Директор дирекция

А нт ония Папазова  ’
Главен счетоводител дир^кйия „КТМД*С^

Инж. Стефан Караиванов
Старши експерт в отдел „И ТО“

Изготвил и съгласувал: /с™ . ^
Грета М аринова - Юрискстзсул в дирекция „ОП“
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О бр азец  № 2.2 I
С /

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП

О а

с предмет: „Доставка на служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни 
средства за нуждите на Община Велико Търново и за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“, Обособена позииия №  
2: Работно облекло

-'ахнев,
, издадена на

Долуподписаният/ната Никола 
с ЕГН , лична карта №
в качеството ми на управител

(посочете длъжността) 
на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД,

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 201741844, актуален телефон: 0889 06 7777 
факс: —, електронна поща office@smartbusiness.bg

г. от

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на служебно и работно 
облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико Търново и 
за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени 
позиции“, Обособена позиция №  2: Работно облекло.

1. В съответствие с посоченото в чл. 39, ал. 1 от ППЗОП, с подаване на 
настоящата оферта се съгласяваме с всички условия на Възложителя, в т. ч. с
определения от него срок на валидност на офертите (съобразно посоченото в
обявлението) и с проекта на договор.

2. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката 
качествено, в срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение и 
изискванията на Възложителя.

3. До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между 
нас и възложителя. Ангажираме се да изпълняваме поръчката за срок от 24 (двадесет и 
четири) месеца, считано от датата на подписване на договора или до достигане на 
определената за позицията максимална прогнозна стойност, която е 251 555.97 лева без 
ДДС, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

4. Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3 („б”) от ППЗОП в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Предлаганите от нас стоки/видове работно облекло за позиция 2, са с технически 
характеристики, описани в Таблица 2 към образец 2.2. за обособена опозиция 2

I IV

.  /

V  ^  '
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(характеристиките на стоките/видовете рабс^'но'обшекло, предложени от участника, а̂ 
в съответствие с техническите спецификации за артикулите в обхвата на позицията)

5. Декларираме, че ще доставяме съответните видове и количества стоки/артикули с 
уточнен размер и характеристики в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от 
отправяне на заявката (като разходите за транспортиране са за наша сметка).

6. Декларираме, че при необходимост от уточняване на размер и/или характеристики на 
стоки/артикули ще вземаме мерки и ще извършваме на доставката в срок до 20 (двадесет) 
работни дни, считано от отправяне на заявката (като разходите по транспортиране са за 
сметка на изпълнителя)

7. Декларираме, че ще подменяме стоки, които не отговарят на изискванията за 
качество или на заявените характеристики - до 2 (два) работни дни след заявяване на 
обстоятелството от представител на съответната структура.

8. Декларираме, че при необходимост ще извършваме корекция и подмяна на 
стоки/артикули, които не отговарят на изискванията за качество или на заявените 
характеристики, в срок до 5 (пет) работни дни след заявяване на обстоятелството от 
представител на съответната структура

9. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще осигурим помещение 
(мобилно или стационарно), в което ще бъдат осигурени в наличност стоките в обхвата на 
поръчката.

10. Лице, което при необходимост ще взема мерки според индивидуалните нужди 
на потребителите: Димитър Бенев, тел.: 0882 439275 .

11. Декларираме, че ще осигурявам е за своя сметка транспорта по доставките.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Таблица 2 към образец 2.2. за обособена опозиция 2
2.

Подпис и печат 
Дата 30/09/2019 
Име и фамилия 
Длъжност Упря

п
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Таблица 2 към образец 2.2. за обособена позиция 2 

Видове стоки/работно облекло с минимални технически изисквания на Възложителя съобразно техническата спецификация - позиция 2

1 2 3 4

А р
т.
№

Минимални технически изисквания на Възложителя 
съобразно техническата спецификация

Технически характеристики 
на предложения от 
участника артикул

Производител/Доставчик на 
материалите

КМЕТСТВО с. РЕСЕН
1 Полугащеризон

(летен)
Материал: лицев плат -  хидрофобиран, самфооризиран, 
цветоустойчив, -  220(240) гр/м2, 100% памук.
Защита: пръски вола и мокри повърхности: прах. 
механични въздействия 
изработено от нетоксичен плат.
Експлоатационна хаоактеристика:
Полугащеризон: цвят тъмносин, с цип отпред (до кръста) 
и копчета от страни, с удължен гръб и платка до гърдите. 
Джобове два броя от пред вътрешни, един заден, и на 
платката на полугащеризона един джоб голям с капак. 
Възможност да се регулират презрамките. Крачолите да 
имат колан за свиване с копче. Страничен джоб на десния 
крак -  при коляното. Подсилени на колената с джобове за 
наколенки.

Материал: лицев плат 
хидрофобиран, самфооризиран, 
цветоустойчив, -  220(240) гр/м2, 
100% памук.
Зашита: пръски вода и мокри 
повърхности; прах, механични 
въздействия
изработено от нетоксичен плат. 
Експлоатационна характеристика: 
Полугащеризон: цвят тъмносин, с 
цип отпред (до кръста) и копчета от 
страни, с удължен гръб и платка до 
гърдите. Джобове два броя от пред 
вътрешни, един заден, и на платката 
на полугащеризона един джоб голям 
с капак. Възможност да се регулират 
презрамките. Крачолите имат колан 
за свиване с копче. Страничен джоб 
на десния крак -  при коляното. 
Подсилени на колената с джобове за 
наколенки.

„СМ АРТ БИЗНЕС КЪМ ПАНИ“ 
ЕООД

с

2 Тениска (с къс 
ръкав)

Тениска от трико - 100% памук. Тениска от трико - 100% памук. „СМ АРТ БИЗН ЕС КЪМ ПАНИ“ 
ЕООД

3 Яке Яке: цвят тъмносин, с метален цип и допълнителен 
котон с лепенки или копчета. Яка права (нормална). 
Колан на якето -  ластичен. Ръкавите са прикачени и 
завършват с маншета с лепенка или копче. Джобове два 
броя външни долу и два броя горе с капаци с лепенка или

Яке: цвят тъмносин, с метален цип 
и допълнителен котон с лепенки или 
копчета. Яка права (нормална). 
Колан на якето -  ластичен. Ръкавите 
са прикачени и завършват с маншета

„СМ АРТ БИЗН ЕС КЪМ ПАНИ“ 
ЕООД
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копче. Вътрешен джоб един горе. Светлоотразителни 
ленти на МЗ -  по 3 бр. на ръкавите и 1 бр. на торса.

с лепенка или копче. Джобове два 
броя външни долу и два броя горе с 
капаци с лепенка или копче. 
Вътрешен джоб един горе. 
Светлоотразителни ленти на МЗ -  по 
3 бр. на ръкавите и 1 бр. на торса.

Кметство гр. КИЛИФАРЕВО и група кметства към гр. Килифарево
4 Работен

костюм/полуга
щиризон

С регулируеми презрамки, инструментални джобаве и 
светлоотразителни кантове, 100%памук, маса на плата 
от 190 до240 гр/кв.м.

С регулируеми презрамки, 
инструментални джобаве и 
светлоотразителни кантове, 
100%памук, маса на плата от 190 
до240 гр/кв.м.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

5 Тениска Количествен състав състав на плата 100% памук, маса на 
плата-от 200гр/кв.м.

Количествен състав на плата! 00% 
памук, маса на плата-от 200гр/кв.м.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

Кметство гр. ДЕБЕЛЕЦ

6 Полугащеризон
-летен

100% памук; памук-лолиестер с джобове 100% памук; памук-полиестер с 
джобове

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

7 Тениска с къс 
ръкав

трико трико „СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

8 Зимно яке 100% памук; памук-полиестер 
с джобове

100% памук; памук-полиестер 
с джобове

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

ОП "Зелени системи"

9 Полугащеризо 
н/летен / 
(работник -  
косач, метач, 
мияч)

Полугащеризон с регулируеми презрамки, 
инструментални джобове, и светлоотразителни кантове.

- Количествен състав на плата - 100 % памук , 
удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни в последствие.
- Маса на плата -  от 190 до 240 гр./м2.
- Изменение на размерите при пране на 65°С, при 

метод за изпитване - БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 14184-1 и изисквания шах. 75 
mg/kg.

- PH на воден екстракт при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 3071:2008.

- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 
12945-1 и изисквания min. 4.

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки, инструментални 
джобове, и светлоотразителни 
кантове.
- Количествен състав на плата -100 % 
памук, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни в последствие.
- Маса на плата -  от 190 до 240 гр./м2.
- Изменение на размерите при пране 
на 65°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания шах. 75 mg/kg.

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД ^
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- РН на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

10 Полугащеризон 
/зимен /

Полугащеризон с регулируеми презрамки, ватирана 
подплата, инструментални джобове, и 
светлоотразителни кантове.

- Количествен състав на плата - 100 % памук , 
удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни в последствие.
- Маса на плата -  от 220 до 240 гр./м2.
- Изменение на размерите при пране на 65°С, при 

метод за изпитване - БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 14184-1 и изисквания шах. 75 
mg/kg.

- PH на воден екстракт при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 3071:2008.

- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 
12945-1 и изисквания min. 4.

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки, ватирана подплата, 
инструментални джобове, и 
светлоотразителни кантове.
- Количествен състав на плата -100 % 
памук, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни в последствие.
- Маса на плата -  от 220 до 240 гр./м2.
- Изменение на размерите при пране 
на 65°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 mg/kg.
- РН на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

ч

11 Тениска /с къс 
ръкав/

Количествен състав на плата - 100% памук / трико/, 
удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
Маса на плата -  от 150 гр./м2.

Количествен състав на плата - 100% 
памук / трико/, удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 
44/2006 г.
Маса на плата -  от 150 гр./м2.

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

12 Яке /шуба 
зимна/

Водозащитно яке, със свалящи се ватирана подплата, 
светлоотразителни кантове и свалящи се ръкави с лого.

- Количествен състав на плата - 100 % памук , 
удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни в последствие.
- Маса на плата -  от 220 до 240 гр./м2.

- Изменение на размерите при пране на 65°С, 
при метод за изпитване - БДС EN ISO 6330 и БДС 
EN ISO 5077 и изисквания +-2%.

Водозащитно яке, със свалящи се 
ватирана подплата, 
светлоотразителни кантове и 
свалящи се ръкави с лого.
- Количествен състав на плата -100 % 
памук , удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни в последствие.
- Маса на плата -  от 220 до 240 гр./м2.

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

-------------------------------------^ ^ 7
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л
- Съдържание на формалдехид при метод за 

изпитване - БДС EN ISO 14184-1 и изисквания шах. 
75 mg/kg.

- PH на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.

- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN 
ISO 12945-1 и изисквания min. 4.

- Изменение на размерите при пране 
на 65°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 mg/kg.
- PH на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

Д ухов оркестър към Д ирекция „К Т М Д “

13 Сако мъжко 
/лятно /

Класическо вталено сако с ревер яка, прорязани джобове 
и закопчаване с копчета. С хастар.

- Количествен състав на плата - 65% памук, 35 % 
полиестер , удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- хастар -  100% полиестер.
- Цвят — ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180 гр./м2.
- Без свиваемост при машинно пране и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 

12945-1 и изисквания min. 4.

Класическо вталено сако с ревер яка, 
прорязани джобове и закопчаване с 
копчета. С хастар.
- Количествен състав на плата - 65% 
памук, 35 % полиестер , удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 
44/2006 г.
- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180 гр./м2.
- Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

<<

14 Панталон 
мъжки / летен /

Прав панталон без басти, колан с гайки, предни джобове 
тип италиански, хастар в предната част до коляното.

- Количествен състав на плата - 65% памук, 35 % 
полиестер , удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180 гр./м2.
- Без свиваемост при машинно пране и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 

12945-1 и изисквания min. 4.

Прав панталон без басти, колан с 
гайки, предни джобове тип 
италиански, хастар в предната част 
до коляното.
- Количествен състав на плата - 65% 
памук, 35 % полиестер , удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 
44/2006 г.
- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180 гр./м2.
- Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД
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- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

15 Риза мъжка с 
къс ръкав

Класически модел мъжка риза.
- Количествен състав на плата - 65% -  80% 

памук, 35 % -20%  полиестер , удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ 
бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 110 до 140 гр./м2.
- Изменение на размерите при пране на 90° С, при 

метод за изпитване - БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 14184-1 и изисквания шах. 75 
mg/kg.

- PH на воден екстракт при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 3071:2008.

- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 
12945-1 и изисквания min. 4.

Класически модел мъжка риза.
- Количествен състав на плата - 65%
-  80% памук, 35 % -20%  полиестер , 
удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП, обн. 
ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 110 до 140 гр./м2.
- Изменение на размерите при пране 
на 90° С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.
Съдържание на формалдехид при 

метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 mg/kg.
- PH на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

16 Риза мъжка с 
дълъг ръкав

Класически модел мъжка риза.
- Количествен състав на плата - 65% -  80% 

памук, 35 % -20%  полиестер , удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ 
бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 130 до 180 гр./м2.
- Изменение на размерите при пране на 90°С, при 

метод за изпитване - БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 14184-1 и изисквания max. 75 
mg/kg.

- PH на воден екстракт при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 3071:2008.

- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 
12945-1 и изисквания min. 4.

Класически модел мъжка риза.
- Количествен състав на плата - 65%
-  80% памук, 35 % -20%  полиестер , 
удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП, обн. 
ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 130 до 180 гр./м2.
- Изменение на размерите при пране 
на 90°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 mg/kg.
- PH на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД cs
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17 Вратовръзка

Ч

18 Палто мъжко 
зимно, да 
покрива 
дължината на 
сакото (до под 
ханша)

19 Сако дамско / 
лятно /

20 Пола / лятна /

Количествен състав на плата -  100 % коприна или 
плътен сатен със състав : 90 % коприна и 10 % памук, 
удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни впоследствие.

Класическо право късо мъжко палто, прорязани джобове 
с капачета, закопчаване с копчета, с хастар

- Количествен състав на плата - 70%-80 % 
вълна, 30 %-20 % полиамид , удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ 
бр. 44/2006 г.

- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Без свиваемост при машинно пране и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 

12945-1 и изисквания min. 4.

Класическо вталено сако с ревер яка, прорязани джобове 
с капаци и закопчаване с копчета. С хастар.

- Количествен състав на плата - 65% памук, 35 % 
вискоза, удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180 гр./м2.
- Без свиваемост при машинно пране и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 

12945-1 и изисквания min. 4.

Права пола с хастар, скрит цип и шлиц/ цепка/ в среден 
шев на задна част.

- Количествен състав на плата - 65% памук, 30 % 
вискоза, 5 % еластан , удостоверен съобразно
приложимите методи за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ 
бр. 44/2006 г.________________________________________

Количествен състав на плата -  100 % 
коприна със състав : 90 % коприна и 
10 % памук, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г. 
Цвят -  ще се уточни впоследствие.
Класическо право късо мъжко палто, 
прорязани джобове с капачета, 
закопчаване с копчета, с хастар
- Количествен състав на плата - 
70%-80 % вълна, 30 %-20 % 
полиамид, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.
Класическо вталено сако с ревер яка, 
прорязани джобове с капаци и 
закопчаване с копчета. С хастар.
- Количествен състав на плата - 65% 
памук, 35 % вискоза , удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 
44/2006 г.
- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180 гр./м2.
- Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

Права пола с хастар, скрит цип и 
шлиц/ цепка/ в среден шев на задна 
част.
- Количествен състав на плата - 65% 
памук, 30 % вискоза, 5 % еластан , 
удостоверен съобразно приложимите

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" 
ЕООД

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180 гр./м2.
- Без свиваемост при машинно пране и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 

12945-1 и изисквания min. 4.

методи за изпитване по НЕНТП, обн. 
ДВ бр. 44/2006 г.
- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180 гр./м2.
- Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

I

21 Риза дамска с 
къс ръкав

Класически модел дамска риза, талийни свивки.
- Количествен състав на плата - сатениран 

памук със състав 95% памук/ 5% еластан или памук с 
коприна със състав 80% памук / 20% коприна, 
удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 110 до 140 гр./м2.
- Изменение на размерите при пране на 40°С, при 

метод за изпитване - БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 14184-1 и изисквания max. 75 
mg/kg.

- PH на воден екстракт при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 3071:2008.

- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 
12945-1 и изисквания min. 4.

Класически модел дамска риза, 
талийни свивки.
- Количествен състав на плата - 
сатениран памук със състав 95% 
памук/ 5% еластан или памук с 
коприна със състав 80% памук / 20% 
коприна, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 110 до 140 гр./м2.
- Изменение на размерите при пране 
на 40°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 mg/kg.
- PH на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

(

22 Риза дамска с 
дълъг ръкав

Класически модел дамска риза, талийни свивки.
- Количествен състав на плата - сатениран 

памук със състав 65% -  80% памук, 35 % -20% 
полиестер, удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 130 до 180 гр./м2.
- Изменение на размерите при пране на 40°С, при 

метод за изпитване - БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.

Класически модел дамска риза, 
талийни свивки.
- Количествен състав на плата - 
сатениран памук със състав 65% -  
80% памук, 35 % -20% полиестер, 
удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 130 до 180 гр./м2.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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_
- Съдържание на формалдехид при метод за 

изпитване - БДС EN ISO 14184-1 и изисквания шах. 75 
mg/kg.

- PH на воден екстракт при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 3071:2008.

- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 
12945-1 и изисквания min. 4.

- Изменение на размерите при пране 
на 40°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 mg/kg.
- PH на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

23 Ш алче Количествен състав на плата - 100% коприна 
или плътен сатен със състав : 90% коприна и 10% памук, 
удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие

Количествен състав на плата - 100% 
коприна със състав : 90% коприна и 
10% памук, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие

„СМ АРТ БИЗН ЕС КЪМ ПАНИ“ 
ЕООД

24 П алто  зим но 
дам ско

Дамско класическо палто с вталена кройка и изчистен 
силует, с дължина до средата на бедрото или до коляното, 
с яка и ревер, странични джобове, закопчаване с копчета

- Количествен състав на плата - 70%-80 % 
вълна, 30 %-20 % полиамид, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ 
бр. 44/2006 г.

- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Без свиваемост при машинно пране и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 

12945-1 и изисквания min. 4.

Дамско класическо палто с вталена 
кройка и изчистен силует, с дължина 
до средата на бедрото или до 
коляното, с яка и ревер, странични 
джобове, закопчаване с копчета
- Количествен състав на плата - 

70%-80 % вълна, 30 %-20 % 
полиамид, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- хастар — 100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

„СМ АРТ БИЗНЕС КЪМ ПАНИ“ 
ЕООД

а
Ч

ОП ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО

25 П олугащ ери зон
/л етен /

Полугащеризон с регулируеми презрамки, 
инструментални джобове, и светлоотразителни кантове.

- Количествен състав на плата - 100 % памук , 
удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни в последствие.
- Маса на плата -  от 190 до 240 гр./м2.

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки, инструментални 
джобове, и светлоотразителни 
кантове.
- Количествен състав на плата -100 % 
памук, удостоверен съобразно

„СМ АРТ БИЗН ЕС КЪМ ПАНИ“ 
ЕООД
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- Изменение на размерите при пране на 65°С, при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 14184-1 и изисквания шах. 75 
mg/kg.

- PH на воден екстракт при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 3071:2008.

- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 
12945-1 и изисквания min. 4.

приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни в последствие.
- Маса на плата -  от 190 до 240 гр./м2.
- Изменение на размерите при пране 
на 65°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 mg/kg.
- PH на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

26

1

Полугащеризон
зимен/

Полугащеризон с регулируеми презрамки, ватирана 
подплата, инструментални джобове, и 
светлоотразителни кантове.

- Количествен състав на плата - 100 % памук , 
удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят — ще се уточни в последствие.
- Маса на плата -  от 220 до 240 гр./м2.
- Изменение на размерите при пране на 65°С, при 

метод за изпитване - БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 14184-1 и изисквания шах. 75 
mg/kg.

- PH на воден екстракт при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 3071:2008.

- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN ISO 
12945-1 и изисквания min. 4.

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки, ватирана подплата, 
инструментални джобове, и 
светлоотразителни кантове.
- Количествен състав на плата - 100 % 
памук , удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни в последствие.
- Маса на плата -  от 220 до 240 гр./м2.
- Изменение на размерите при пране 
на 65°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 mg/kg.
- PH на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

Сч

27 Тениска/с къс 
ръкав/

Количествен състав на плата - 100% памук / трико/, 
удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
Маса на плата -  от 150 гр./м2.

Количествен състав на плата - 100% 
памук / трико/, удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 
44/2006 г.
Маса на плата -  от 150 гр./м2.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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28 Тениска /с 
дълъг ръкав/

Количествен състав на плата - 100% памук / трико/, 
удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
Маса на плата -  от 200 гр./м2.

Количествен състав на плата - 100% 
памук / трико/, удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 
44/2006 г.
Маса на плата -  от 200 гр./м2.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

29 Яке Водозащитно яке, със свалящи се ватирана подплата, 
светлоотразителни кантове и свалящи се ръкави с лого. 
Количествен състав на плата -100 % памук, удостоверен 
съобразно приложимите методи за изпитване по НЕНТП, 
обн. ДВ бр. 44/2006 г.
Цвят -  ще се уточни в последствие.

Маса на плата -  от 220 до 240 гр./м2.
Изменение на размерите при пране на 65°С, при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 14184-1 и изисквания шах. 
75 mg/kg.

- PH на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.

- Пилинг, при метод на изпитване БДС EN 
ISO 12945-1 и изисквания min. 4.

Водозащитно яке, със свалящи се 
ватирана подплата, 
светлоотразителни кантове и 
свалящи се ръкави с лого. 
Количествен състав на плата - 100 % 
памук, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
Цвят -  ще се уточни в последствие. 

Маса на плата -  от 220 до 240 гр./м2. 
Изменение на размерите при пране 
на 65°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания шах. 75 mg/kg.
- PH на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

X

ЦЕНТЪР 31А СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
30 Сако Класическо вталено сако с ревер, прорязани джобове с 

капаци и закопчаване с копчета. С хастар.
-състав на плата - 65% памук, 35% вискоза 
-хастар -100%  полиестер

Класическо вталено сако с ревер, 
прорязани джобове с капаци и 
закопчаване с копчета. С хастар, 
-състав на плата - 65% памук, 35% 
вискоза
-хастар -  100% полиестер

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

31 Пола/панталон Права пола с хастар, скрит цип и цепка в задната част. 
състав на плата - 65% памук, 30% вискоза, 5% еластан 
-хастар -  100% полиестер/
Дамски панталон с ластик в талията, два предни джоба и 
преден ръб
състав на плата - 65% памук, 35% полиестер

Права пола с хастар, скрит цип и
цепка в задната част.
състав на плата - 65% памук, 30%
вискоза, 5% еластан
-хастар -  100% полиестер/
Дамски панталон с ластик в талията 
два предни джоба и преден ръб 
състав на плата - 65% памук, 35% 
полиестер

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



32 Риза Класически модел риза с къс ръкав, 
състав на плата - 95% памук, 5% еластан

Класически модел риза с къс ръкав, 
състав на плата - 95% памук, 5% 
еластан

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

33 Туника Къс ръкав, отворено деколте. В долната част на туниката 
два джоба и един джоб в горната лява страна.
-65/35 памук-полиестер

Къс ръкав, отворено деколте. В 
долната част на туниката два джоба 
и един джоб в горната лява страна. 
-65/35 памук-полиестер

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

34 Панталон/мант
а

Манта с къс ръкав, столче яка, закопчаване с малки тик- 
так копчета. В долната част два джоба и един в горната 
лява страна.
65/35 памук-полиестер.
Панталон-65/35 вискоза/памук

Манта с къс ръкав, столче яка, 
закопчаване с малки тик-так 
копчета. В долната част два джоба и 
един в горната лява страна.
65/35 памук-полиестер.
Панталон-65/35 вискоза/памук

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

35 Грейка Елек с права кройка, два джоба, закопчаване копчета 
или с цип.
-100% полиестер.
-двойно капитолиран.

Елек с права кройка, два джоба, 
закопчаване копчета или с цип. 
-100% полиестер.
-двойно капитолиран.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

36 Яке Поларено яке със закопчаване-цип, с два странични 
джоба.Възможна употреба като подплата на зимна 
полушуба.
-100% полиестер.

Поларено яке със закопчаване-цип, с 
два странични джоба. Възможна 
употреба като подплата на зимна 
полушуба.
-100% полиестер.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

37 Г ащеризон С регулируеми презрамки, инструментални джобове и 
светлоотразителни кантове.
-100% памук

С регулируеми презрамки, 
инструментални джобове и 
светлоотразителни кантове. 
-100% памук

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“^  
ЕООД

38 Тениска Къс ръкав
-100% памук /трико/

Къс ръкав
-100% памук /трико/

Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“

39 Дамска
туника/зимна/ -
помощник-
възпитател

Дамска туника с къс ръкав.В долната част на туниката 
два джоба и един джоб в горната лява страна. 
-Количествен състав на плата -65/35 памук- 
полиестьр,удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 150 до 210 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 90 °С,при метод 
за изпитване-БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС EN ISO 14184-1 и изисквания шах.75 mg./kg.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС EN 
ISO 3071:2008.

Дамска туника с къс ръкав. В 
долната част на туниката два джоба 
и един джоб в горната лява страна. 
-Количествен състав на плата -65/35 
памук-полиестър, удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 150 до 210 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 90 °С,при метод за изпитване-

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

/------------------------------------- ------------ з и « г Г

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



У 
'У

1'

-Пилинг,при метод на изпитване БДС EN 1БО 12945-1 и 
изисквания тш .4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

БДС ЕК 1БО 6330 иБДС ЕК 1БО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 т§./1^. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
т т .4 .
-Размери 40-60 по БДС.
-Отговаря на ЕК 13688

40 Дамски
панталон
/зимен/-
помощник-
възпитател

Панталонът е дамски със стеснен крачол,с цял ластик в 
кръста.
-Количествен състав на плата -65/35 памук- 
полиестьр,удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП.обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/
-Маса на плата-от 150 до 210 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 90 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и БДС EN 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕК 1БО 14184-1 и изисквания шах.75 т£./к§.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕК 
1БО 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания тш .4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Панталонът е дамски със стеснен 
крачол,с цял ластик в кръста. 
-Количествен състав на плата -65/35 
памук-полиестьр,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/
-Маса на плата-от 150 до 210 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 90 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 ш§./к§. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 15Ю 12945-1 и изисквания 
шш.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Отговаря на ЕК 13688

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

41 Дамска туника 
/лятна/- 
помощник- 
възпитател

Дамска туника с къс ръкав. В долната част на туниката 
два джоба и един джоб в горната лява страна. 
-Количествен състав на плата -65/35 памук- 
полиестър,удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 130 до 150 гр./м.кв.

Дамска туника с къс ръкав. В 
долната част на туниката два джоба 
и един джоб в горната лява страна. 
-Количествен състав на плата -65/35 
памук-полиестьр, удостоверен 
съобразно приложимите методи за

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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-Изменение на размерите при пране на 90 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕК 1БО 14184-1 и изисквания шах.75 тц./к^.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕК 
180 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания тш .4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 130 до 150 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 90 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 180 6330 и БДС ЕК 180 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 ш§./к§. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 15Ю 12945-1 и изисквания 
ппп.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Отговаря на ЕК 13688

42 Дамски
панталон
/летен/-
помощник-
възпитател

Дамски панталон,със стеснен крачол,с цял ластик в 
кръста.
-Количествен състав на плата -65/35 памук- 
полиестьр,удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 130 до 150 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 90 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕК 1БО 14184-1 и изисквания шах.75 п^./кц.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕК 
180 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания ппп.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Дамски панталон, със стеснен 
крачол, с цял ластик в кръста. 
-Количествен състав на плата -65/35 
памук-полиестьр,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 130 до 150 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 90 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 т§./1^. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
пнп.4.
-Размери 40-60 по БДС.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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-Отговаря на ЕК 13688

43 Ватиран елек 
/грейка/- 
помощник- 
възпитател

Елек с права кройка,два предни джоба,закопчаване 
копчета или с цип.
-Количествен състав на плата-100%
полиестер,удостоверен съобразно приложимите методи
за изпитване по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в последствие/по обекти/
-Двойно капитолиран.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Елек с права кройка,два предни 
джоба,закопчаване копчета или с 
цип.
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие/по 
обекти/
-Двойно капитониран.
-Отговаря на ЕК 13688

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

44 Яке -
помощник-
възпитател

Яке в спортна кройка от плат с подплата-да предпазва от 
дъжд и вятър,да защитава от проникване на влага. 
-Памучен тип хидрофобиран плат:67/33 ПЕ/П±10%,с 
мембрана,хастар-100 % ПЕ.
-Да отговаря на стандарт ЕК 342-Определя основните и 
допълнителни изисквания към студозащитни облекла. 
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Яке в спортна кройка от плат с 
подплата-да предпазва от дъжд и 
вятър, Защитава от проникване на 
влага.
-Памучен тип хидрофобиран 
плат:67/33 ПЕ/П±10%,с 
мембрана,хастар-100 % ПЕ. 
-Отговаря на стандарт ЕК 342- 
Определя основните и допълнителни 
изисквания към студозащитни 
облекла.
-Отговаря на ЕК 13688

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

45 Сако дамско 
/лятно/- 
ЗАТС/Домакин 
/четоводител- 
касиер

Класическо вталено сако с ревер яка, прорязани джобове 
с капаци и закопчаване с копчета.С хастар.
-Количествен състав на плата-65 % памук,35% 
вискоза,удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране и гладене. 
-Пилинг.при метод на изпитване БДС EN 1БО 12945-1 и 
изисквания ппп.4.
-Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.

Класическо вталено сако с ревер яка, 
прорязани джобове с капаци и 
закопчаване с копчета. С хастар. 
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,35% вискоза,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
ппп.4.
-Отговаря на ЕК 13688

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ Ч ; 
ЕООД
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46 Панталон 
дамски /летен/- 
ЗАТС/Домакин 
/четоводител- 
касиер

Прав панталон без басти, колан с гайки, предни джобове 
тип италиански,хастар в предната част до коляното. 
-Количествен състав на плата-65 % памук,35% вискоза 
или полиестер,удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране и гладене. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕИ 1БО 12945-1 и 
изисквания шт.4.
-Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.

  )_____________
Прав панталон без басти, колан с
гайки, предни джобове тип
италиански .хастар в предната част
до коляното.
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,35% вискоза или 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП.обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.
-Пилинг.при метод на изпитване 
БДС EN 1БО 12945-1 и изисквания 
ш т.4.
-Отговаря на EN 13688____________

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

47 Пола/лятна/-
ЗАТС/Домакин
/четоводител-
касиер

Права пола с хастар,скрит цип и шлиц/цепка/ в среден 
шев на задна част.
-Количествен състав на плата-65 % памук,30% 
вискоза,5% еластан,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по НЕНТП.обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране и гладене. 
-Пилинг.при метод на изпитване БДС ЕИ 1БО 12945-1 и 
изисквания тш.4.
-Да отговаря на Е14 13688 или еквивалент.

Права пола с хастар,скрит цип и 
шлиц/цепка/ в среден шев на задна 
част.
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,30% вискоза,5% 
еластан,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП.обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.
-Пилинг.при метод на изпитване 
БДС ЕЙ 1БО 12945-1 и изисквания 
тш .4.
-Отговаря на Е1М 13688____________

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД ^

48 Риза дамска 
/лятна/-
ЗАТС/Домакин
/четоводител-
касиер

Класически модел дамска риза,талийни свивки.Къс 
ръкав.
-Количествен състав на плата-сатениран памук,със 
състав 95% памук/5% еластан или памук с коприна със 
състав 80% памук/20% коприна,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г._______________________________________

Класически модел дамска 
риза,талийни свивки.Къс ръкав. 
-Количествен състав на плата- 
сатениран памук,със състав 95% 
памук/5% еластан или памук с 
коприна със състав 80% памук/20% 
коприна,удостоверен съобразно

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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-Цвят-ще се уточни в последствие.
-Маса на плата-от 110 до 140 гр./кв.м.
-Изменение на размерите при пране на 40° С,при метод 
за изпитване-БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2%
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване- 
БДС EN ISO 14184-1 и изисквания max.75 mg/kg.
-PH на воден екстракт при метод за изпитване -БДС EN 
ISO 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min.4.
-Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.

приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 110 до 140 
гр./кв.м.
-Изменение на размерите при пране 
на 40° С,при метод за изпитване- 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2% 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване-БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max.75 mg/kg. 
-PH на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС EN ISO 3071:2008. 
-Пилинг.при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.
-Отговаря на EN 13688

49 Дамска туника
/зимна/-
ЗАТС/Домакин
/четоводител-
касиер

Дамска туника с къс ръкав. В долната част на туниката 
два джоба и един джоб в горната лява страна. 
-Количествен състав на плата -65/35 памук- 
полиестьр,удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП.обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 150 до 210 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 90 °С,при метод 
за изпитване-БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС EN ISO 14184-1 и изисквания шах. 75 mg./kg.
-PH на воден екстракт при метод за изпитване -БДС EN 
ISO 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.

Дамска туника с къс ръкав.В долната 
част на туниката два джоба и един 
джоб в горната лява страна. 
-Количествен състав на плата -65/35 
памук-полиестър,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП.обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 150 до 210 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 90 °С,при метод за изпитване- 
БДС EN ISO 6330 и БДС ENISO 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max.75 mg./kg. 
-PH на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС EN ISO 3071:2008. 
-Пилинг.при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-отговаря на EN 13688
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50 Ватиран елек
/грейка/-
ЗАТС/Домакин
/четоводител-
касиер

Елек с права кройка,два предни джоба,закопчаване 
копчета или с цип.
-Количествен състав на плата-100%
полиестер,удостоверен съобразно приложимите методи
за изпитване по НЕНТП.обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в последствие/по обекти/
-Двойно капитониран.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Елек с права кройка,два предни 
джоба,закопчаване копчета или с 
цип.
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие/по 
обекти/
-Двойно капитониран.
-отговаря на ЕК 13688_____________

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

51 Яке -
ЗАТС/Домакин
/четоводител-
касиер

Яке в спортна кройка от плат с подплата-да предпазва от 
дъжд и вятър,да защитава от проникване на влага. 
-Памучен тип хидрофобиран плат:67/33 ПЕ/П±10%,с 
мембрана хастар-100 % ПЕ.
-Да отговаря на стандарт EN 342-Определя основните и 
допълнителни изисквания към студозащитни облекла 
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Яке в спортна кройка от плат с 
подплата- предпазва от дъжд и 
вятър, да защитава от проникване на 
влага.
-Памучен тип хидрофобиран 
плат:67/33 ПЕ/П±10%,с 
мембрана,хастар-100 % ПЕ. 
-Отговаря на стандарт ЕК 342- 
Определя основните и допълнителни 
изисквания към студозащитни 
облекла
-Отговаря на ЕК 13688_____________

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

"ч

52 Дамска туника 
- готвач/пом.- 
готвач/работни 
к кухня

Туника с къс ръкав.В долната част на туниката два 
джоба и един джоб в горната лява страна.
-Количествен състав на плата -100% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 60 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК 180 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕК 1БО 14184-1 и изисквания шах.75 пщ./к^.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕК 
180 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания пнп.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Туника с къс ръкав. В долната част 
на туниката два джоба и един джоб в 
горната лява страна.
-Количествен състав на плата -100% 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП.обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 60 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК ISO 6330 и БДС ЕК ISO 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК ISO 
14184-1 и изисквания max.75 mg./kg. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС ЕК ISO 3071:2008.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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1
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
шт.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-отговаря на ЕК 13688___________

53 Дамски 
панталон 
/летен/- 
готвач/пом,- 
готвач/работни 
к кухня

'ч

Панталон,с ластик в талията, два предни джоба. 
-Количествен състав на плата -100% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 60 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕК 1БО 14184-1 и изисквания шах.75 пщ.Л^.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕК 
1БО 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания тщ .4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Панталон,с ластик в талията, два 
предни джоба.
-Количествен състав на плата -100% 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 60 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 п^./к§. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
шт.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-отговаря на ЕК 13688_____________

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

>

54 Яке- 
готвач/пом.- 
готвач/работни 
к кухня

Яке в спортна кройка от плат с подплата-да предпазва от 
дъжд и вятър, да защитава от проникване на влага. 
-Памучен тип хидрофобиран плат:67/33 ПЕ/П±10%,с 
мембранахастар-100 % ПЕ.
-Да отговаря на стандарт ЕК 342-Определя основните и 
допълнителни изисквания към студозащитни облекла 
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Яке в спортна кройка от плат с 
подплата- предпазва от дъжд и 
вятър,да защитава от проникване на 
влага.
-Памучен тип хидрофобиран 
плат:67/33 ПЕ/П±10%,с 
мембранахастар-100 % ПЕ.
-Да отговаря на стандарт ЕК 342- 
Определя основните и допълнителни 
изисквания към студозащитни 
облекла
-отговаря на ЕК 13688_____________

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

55 Ватиран елек 
/грейка/- 
готвач/пом.-

Елек с права кройка,два предни джобазакопчаване 
копчета или с цип.

Елек с права кройкадва предни 
джоба закопчаване копчета или с 
цип.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“'"” 
ЕООД
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готвач/работни 
к кухня

-Количествен състав на плата-100%
полиестер,удостоверен съобразно приложимите методи
за изпитване по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в последствие/по обекти/
-Двойно капитониран.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

-Количествен състав на плата-100% 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие/по 
обекти/
-Двойно капитониран.
-отговаря на EN 13688_____________

56 Дамска туника 
- перач/общ 
работник/хигие
нист

Туника с къс ръкав.В долната част на туниката два 
джоба и един джоб в юрната лява страна.
-Количествен състав на плата -100% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 60 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕК 1БО 14184-1 и изисквания шах.75 шц./кц.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕК 
1БО 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания шт.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Туника с къс ръкав.В долната част 
на туниката два джоба и един джоб в 
горната лява страна.
-Количествен състав на плата -100% 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 60 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 ш§./к§. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
ш т.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.____________

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

57 Дамски
панталон летен 
- перач/общ 
работник/хигие
нист

Панталон,с ластик в талията, два предни джоба. 
-Количествен състав на плата -100% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 60 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕК 1БО 14184-1 и изисквания шах.75 гтщ./к^.______

Панталон,с ластик в талията, два 
предни джоба.
-Количествен състав на плата -100% 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС EN 
ISO 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.

-Изменение на размерите при пране 
на 60 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК ПЮ 
14184-1 и изисквания шах.75 п^./к§. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг.при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
ш т.4 .
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.____________

58 Дамска туника 
- перач/общ 
работник/хигие
нист

Туника с къс ръкав.В долната част на туниката два 
джоба и един джоб в горната лява страна.
-Количествен състав на плата -100% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 60 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 180 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕК 1БО 14184-1 и изисквания шах.75 п^./к^».
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕК 
180 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания шш.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Туника с къс ръкав.В долната част 
на туниката два джоба и един джоб в 
горната лява страна.
-Количествен състав на плата -100% 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 60 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 180 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 ш ц .^ .  
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
шш.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688._____________

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

( 3

\

59 Дамски
панталон летен 
- перач/общ 
работник/хигие

Панталон,с ластик в талията, два предни джоба. 
-Количествен състав на плата -100% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/._________

Панталон,с ластик в талията, два 
предни джоба.
-Количествен състав на плата -100% 
памук,удостоверен съобразно

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
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нист -Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 60 °С,при метод 
за изггатване-БДС ЕК 1БО 6330 и БДС EN 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС EN 1БО 14184-1 и изисквания тах.75 т§./к£.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС EN 
1БО 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания тш .4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 60 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания тах.75 т§./к§. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1550 12945-1 и изисквания 
т т .4 .
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

60 Яке -
перач/общ
работник/хигие
нист

Яке в спортна кройка от плат с подплата-да предпазва от 
дъжд и вятър,да защитава от проникване на влага. 
-Памучен тип хидрофобиран плат:67/33 ПЕ/П±10%,с 
мембрана,хастар-100 % ПЕ.
-Да отговаря на стандарт ЕК 342-Определя основните и 
допълнителни изисквания към студозащитни облекла 
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Яке в спортна кройка от плат с 
подплата- предпазва от дъжд и 
вятър, да защитава от проникване на 
влага.
-Памучен тип хидрофобиран 
плат:67/33 ПЕ/П±10%,с 
мембрана,хастар-100 % ПЕ.
-Да отговаря на стандарт ЕК 342- 
Определя основните и допълнителни 
изисквания към студозащитни 
облекла
- отговаря на ЕК 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

С-ч

61 Ватиран елек 
/грейка/ - 
перач/общ 
работник/хигие 
нист

Елек с права кройка,два предни джоба,закопчаване 
копчета или с цип.
-Количествен състав на плата-100%
полиестер,удостоверен съобразно приложимите методи
за изпитване по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в последствие/по обекти/
-Двойно капитониран.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Елек с права кройкадва предни 
джоба,закопчаване копчета или с 
цип.
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие/по 
обекти/
-Двойно капитониран.
- отговаря на ЕК 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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62 Полугащеризон 
/летен/ - огняр

Полугащертон с регулируеми 
презрамки,инструментални джобове и 
светлоотразителни кантове.
-Количествен състав на плата -100% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 190 до 240 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 65 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕК 1БО 14184-1 и изисквания шах.75 ш§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕК 
1БО 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания ппп.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки,инструментални джобове 
и светлоотразителни кантове. 
-Количествен състав на плата -100% 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 190 до 240 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 65 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 ш§./к§. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
тш.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.____________

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

63 Яке - огняр Водозащитно яке,със свалящи се топлозащитна 
подплата и свалящи се ръкави.
-Количествен състав на плата -65% полиестер,35% 
памук,удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 190 до 240 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 45 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕК 1БО 14184-1 и изисквания шах.75 mg.l\Lg.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕК 
1БО 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания тш .4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Водозащитно яке,със свалящи се 
топлозащитна подплата и свалящи 
се ръкави.
-Количествен състав на плата -65% 
полиестер,35% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 190 до 240 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 45 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 п^./1д>.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
ш т.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.___________

64 Ватиран елек / 
мъжки - огняр

Ватиран елек с права кройка,два предни
джоба, зако пчаване копчета или цип с подплата от полар
-Количествен състав на плата-100%
полиестер,удостоверен съобразно приложимите методи
за изпитване по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в последствие/по обекти/
-Двойно капитониран.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Ватиран елек с права кройка,два 
предни джоба,закопчаване копчета 
или цип с подплата от полар 
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие/по 
обекти/
-Двойно капитониран.
- отговаря на ЕК 13688.____________

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

65 Тениска с къс 
ръкав - огняр

Количествен състав на плата -100% 
памук/трико/,удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Маса на плата-от 150 гр./м.кв.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Количествен състав на плата -100% 
памук/трико/,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Маса на плата-от 150 гр./м.кв. 
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.____________

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

66 Шапка лятна 
огняр

Памучна шапка с козирка и пластмасов предпазител за 
главата.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.____________

Памучна шапка с козирка и 
пластмасов предпазител за главата.
- отговаря на ЕК 13688.___________

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

67 Яке - шофьор Водозащитно яке,със свалящи се топлозащитна 
подплата и свалящи се ръкави.
-Количествен състав на плата -65% полиестер,35% 
памук,удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 190 до 240 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 45 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК ISO 6330 и БДС ЕК ISO 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕК ISO 14184-1 и изисквания шах. 75 mg./kg.
-PH на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕК 
ISO 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК ISO 12945-1 и 
изисквания min.4.

Водозащитно яке,със свалящи се 
топлозащитна подплата и свалящи 
се ръкави.
-Количествен състав на плата -65% 
полиестер,35% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 190 до 240 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 45 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 180 6330 и БДС ЕК 1БО 
5077 и изисквания +-2 %.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
пнп.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

68

>

Панталон летен 
- шофьор

Мъжки панталон,колан с гайки,предни джобове тип 
италиански и един заден джоб.
-Количествен състав на плата -65/35 вискоза/ 
памук,удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 45 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕК 1БО 14184-1 и изисквания шах.75 ш§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕК 
1БО 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания пнп.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Мъжки панталон,колан с 
гайки,предни джобове тип 
италиански и един заден джоб. 
-Количествен състав на плата -65/35 
вискоза/ памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 45 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 п^./к§. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
пнп.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

69 Панталон 
зимен - шофьор

Мъжки панталон,колан с гайки,предни джобове тип 
италиански и един заден джоб.
-Количествен състав на плата -100% вълна/вълнен 
габардин/,удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 210 гр./м.кв.

Мъжки панталон,колан с 
гайки,предни джобове тип 
италиански и един заден джоб. 
-Количествен състав на плата -100% 
вълна/вълнен габардин/,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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-Изменение на размерите при пране на 45 °С,при метод 
за изпитване-БДС EN 1БО 6330 и БДС ЕИ 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕИ 1БО 14184-1 и изисквания шах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС EN 
1БО 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС Е19 1БО 12945-1 и 
изисквания гпш.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕИ 13688 или еквивалент.

-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 210 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 45 °С,при метод за изпитване- 
БДС Е14 1БО 6330 и БДС ЕИ 1БО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕИ 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 пщ./к§. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕИ 1БО 3071:2008. 
-Пилинг.при метод на изпитване 
БДС ЕИ 1БО 12945-1 и изисквания 
шш.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕИ 13688.

70 Риза с дълъг 
ръкав - шофьор

Тип класическа, с лого на гръден джоб.
-Количествен състав на плата -65% памук,35% 
полиестер,удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 130 до 180 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 45 °С,при метод 
за изпитване-БДС EN 1БО 6330 и БДС Е19 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕИ1БО 14184-1 и изисквания тах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕИ 
1БО 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕИ 1БО 12945-1 и 
изисквания ш1п.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕИ 13688 или еквивалент.

Тип класическа, с лого на гръден 
джоб.
-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 130 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 45 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕИ 1БО 6330 и БДС ЕШБО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕИ 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 гтщ./к§. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС ЕИ 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС EN 1БО 12945-1 и изисквания 
шш.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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71 Риза с къс 
ръкав - шофьор

Тип класическа, с лого на гръден джоб.
-Количествен състав на плата -65% памук,35% 
полиестер,удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 120 до 130 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 45 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕК 1БО 14184-1 и изисквания тах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕК 
1БО 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания пнп.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Тип класическа, с лого на гръден 
джоб.
-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 120 до 130 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 45 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания тах.75 т§./к§. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
пнп.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

72 Тениска с 
дълъг ръкав - 
шофьор

Количествен състав на плата -100% 
памук/трико/,удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Маса на плата-от 200 гр./м.кв.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Количествен състав на плата -100% 
памук/трико/,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Маса на плата-от 200 гр./м.кв. 
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

73 Сако дамско 
лятно - 
кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Класическо вталено сако с ревер яка, прорязани джобове 
с капаци и закопчаване с копчета.С хастар.
-Количествен състав на плата-65 % памук,35% 
вискоза,удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране и гладене. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания пнп.4.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Класическо вталено сако с ревер яка, 
прорязани джобове с капаци и 
закопчаване с копчета.С хастар. 
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,35% вискоза,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./кв.м.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ&= 
ЕООД ^ Ш0
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-Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
шш.4.
- отговаря на ЕК 13688.

74

\

Панталон 
дамски летен - 
кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Прав панталон без басти,колан с гайки,предни джобове 
тип италиански,хастар в предната нает до коляното. 
-Количествен състав на плата-65 % памук,35% вискоза 
или полиестер,удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране и гладене. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания гпт.4.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Прав панталон без басти,колан с 
гайки,предни джобове тип 
италиански,хастар в предната част 
до коляното.
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,35% вискоза или 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
шш.4.
- отговаря на ЕК 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

75 Пола /лятна/ - 
кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Права пола с хастар,скрит цип и шлиц/цепка/ в среден 
шев на задна част.
-Количествен състав на плата-65 % памук,30% 
вискоза,5% еластан,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране и гладене. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания гтпп.4.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Права пола с хастар,скрит цип и 
шлиц/цепка/ в среден шев на задна 
част.
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,30% вискоза,5% 
еластан,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
шш.4.
- отговаря на ЕК 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

*
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76 Риза дамска 
/лятна/ - 
кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Класически модел дамска риза,талийни свивки.Къс 
ръкав.
-Количествен състав на плата-сатениран памук,със 
състав 95% памук/5% еластан или памук с коприна със 
състав 80% памук/20% коприна,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по НЕНТП.обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в последствие.
-Маса на плата-от 110 до 140 гр./кв.м.
-Изменение на размерите при пране на 40° С,при метод 
за изпитване-БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2%
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване- 
БДС EN ISO 14184-1 и изисквания шах.75 mg/kg.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС EN 
ISO 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min.4.
-Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.

Класически модел дамска 
риза,талийни свивки.Къс ръкав. 
-Количествен състав на плата- 
сатениран памук,със състав 95% 
памук/5% еластан или памук с 
коприна със състав 80% памук/20% 
коприна,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 110 до 140 
гр./кв.м.
-Изменение на размерите при пране 
на 40° С,при метод за изпитване- 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2% 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване-БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max.75 mg/kg. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС EN ISO 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.
- отговаря на EN 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

77 Сако мъжко 
/лятно/- 
кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Класическо вталено сако с ревер яка,прорязани джобове 
и закопчаване с копчета.С хастар.
-Количествен състав на плата- 65% памук,35% 
полиестер,удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране и гладене. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min.4.
-Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.

Класическо вталено сако с ревер 
яка,прорязани джобове и 
закопчаване с копчета. С хастар. 
-Количествен състав на плата- 65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТЦобн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.
- отговаря на EN 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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78 Сако мъжко 
/зимно/ - 
кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Класическо вталено сако с ревер яка,прорязани джобове 
и закопчаване с копчета.С хастар.
-Количествен състав на плата- 95% вълна,5% 
еластан/студена вълна с еластан/,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие.
-Маса на плата-от 180 до 200 гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране и гладене. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС EN 1БО 12945-1 и 
изисквания ш т.4.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Класическо вталено сако с ревер 
яка,прорязани джобове и 
закопчаване с копчета. С хастар. 
-Количествен състав на плата- 95% 
вълна,5% еластан/студена вълна с 
еластан/,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 180 до 200 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
ш т.4 .
- отговаря на ЕК 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

79 Панталон 
мъжки /летен/ - 
кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Прав панталон без басти, колан с гайки,предни джобове 
тип италиански,хастар в предната част до коляното. 
-Количествен състав на плата -65% памук,35% 
полиестер,удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв.
-Без свиваемост при машинно пране и гладене. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания шш.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Прав панталон без басти, колан с 
гайки,предни джобове тип 
италиански,хастар в предната част 
до коляното.
-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
шш.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

80 Панталон 
мъжки /зимен/
- кариерен 
консултант към

Прав панталон без басти, колан с гайки,предни джобове 
тип италиански,хастар в предната част до коляното. 
-Количествен състав на плата -95% вълна,5% 
еластан/студена вълна с еластан/,удостоверен съобразно

Прав панталон без басти, колан с 
гайки, предни джобове тип 
италиански, хастар в предната част 
до коляното.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

—
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ЦПЛР-ОДК
  )_________________________
приложимите методи за изпитване по НЕНТП,обн. ДВ
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 200 гр./м.кв.
-Без свиваемост при машинно пране и гладене. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания ппп.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

-Количествен състав на плата -95% 
вълна,5% еластан/студена вълна с 
еластан/,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Хастар-100% полиестер.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 200 
гр./м.кв.
-Без свиваемост при машинно пране 
и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 15Ю 12945-1 и изисквания 
пип.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.____________

81 Риза мъжка 
/лятна/- 
кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Класически модел мъжка риза.Къс ръкав.
-Количествен състав на плата -65% памук,35% 
полиестер,удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 110 до 140 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 90 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС ЕК 1БО 14184-1 и изисквания тах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕК 
1БО 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК 1БО 12945-1 и 
изисквания ппп.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Класически модел мъжка риза.Къс 
ръкав.
-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 110 до 140 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 90 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 180 6330 и БДС ЕК 1БО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания тах.75 т§./к§. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
ппп.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688.__________

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

82 Риза мъжка 
/зимна/ -

Класически модел мъжка риза. Дълъг ръкав. Класически модел мъжка риза. Дълъг 
ръкав.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМЦАЙИ“ 
ЕООД
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_
кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

-Количествен състав на плата -65% памук,35% 
полиестер,удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 130 до 180 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 90 °С,при метод 
за изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и БДС EN 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС EN 1БО 14184-1 и изисквания шах.75 пщ./к§.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕК 
1БО 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС ЕК1БО 12945-1 и 
изисквания ппп.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 130 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 90 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК ISO 6330 и БДС ЕК ISO 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК ISO 
14184-1 и изисквания max.75 mg./kg. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК ISO 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

2

83 Вратовръзка - 
кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Количествен състав на плата-100% коприна или плътен 
сатен със състав:90% коприна и 10 % памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в последствие.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Количествен състав на плата-100% 
коприна или плътен сатен със 
състав:90% коприна и 10 % 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
- отговаря на ЕК 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

84 Ватиран 
елек/грейка - 
спасител

Ватиран елек с права кройка,два предни 
джоба,закопчаване копчета или цип с подплата от полар 
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер,удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в последствие/по обекти/
-Двойно капитониран.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Ватиран елек с права кройка,два 
предни джоба,закопчаване копчета 
или цип с подплата от полар 
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие/по 
обекти/
-Двойно капитониран.
- отговаря на ЕК 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД ------

С

85 Яке тип суичър 
/мъжко/-

Яке с подсилени лакти и рамене,сигнални елементи. 
-Количествен състав на плата-100% полиестер меланж.

Яке с подсилени лакти и 
рамене,сигнални елементи.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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спасител -Цвят -ще се уточни в последствие.
-Маса на плата -380 гр./кв.м.
-Размер 40-60 по БДС
-Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.

-Количествен състав на плата-100% 
полиестер меланж.
-Цвят -ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата -380 гр./кв.м. 
-Размер 40-60 по БДС 
- отговаря на EN 13688.

86 Яке от лек 
софтшел 
/дамско/- 
спасител

Дамско яке от лек софтшел, с качулка.
-Количествен състав на плата-100% полиестер софтшел. 
-Цвят -ще се уточни в последствие.
-Маса на плата -210 гр./кв.м.
-Размер 40-60 по БДС
-Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.

Дамско яке от лек софтшел,с 
качулка.
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер софтшел.
-Цвят -ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата -210 гр./кв.м. 
-Размер 40-60 по БДС 
- отговаря на EN 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

87 Тениска с къс 
ръкав - 
спасител

Количествен състав на плата -100% 
памук/трико/,удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Маса на плата-от 150 гр./м.кв.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.

Количествен състав на плата -100% 
памук/трико/,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Маса на плата-от 150 гр./м.кв. 
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на EN 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

88 Дамски
панталон
/летен/-
спасител

Дамски панталон,със стеснен крачол,с цял ластик в 
кръста.
-Количествен състав на плата -65/35 памук- 
полиестър,удостоверен съобразно приложимите методи 
за изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 130 до 150 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 90 °С,при метод 
за изпитване-БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС EN ISO 14184-1 и изисквания max.75 mg./kg.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС EN 
ISO 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.

Дамски панталон,със стеснен 
крачол,с цял ластик в кръста. 
-Количествен състав на плата -65/35 
памук-полиестър,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 130 до 150 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 90 °С,при метод за изпитване- 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max.75 mg./kg. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС EN ISO 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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)-

-Размери 40-60 по БДС. 
- отговаря на EN 13688.

89 Мъжки
панталон
/летен/-
спасител

Мъжки панталон,колан с гайки,предни джобове тип 
италиански и един заден джоб.
-Количествен състав на плата -65/35 вискоза/ 
памук,удостоверен съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране на 45 °С,при метод 
за изпитване-БДС EN 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при метод за изпитване 
БДС EN 1БО 14184-1 и изисквания шах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за изпитване -БДС ЕИ 
1БО 3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС EN 1БО 12945-1 и 
изисквания ш т.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или еквивалент.

Мъжки панталон,колан с 
гайки,предни джобове тип 
италиански и един заден джоб. 
-Количествен състав на плата -65/35 
вискоза/ памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при пране 
на 45 °С,при метод за изпитване- 
БДС ЕК 1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 
5077 и изисквания +-2 %. 
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 ш§./к§. 
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
ш т.4 .
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

КМЕТСТВО с. САМОВОДЕНЕ
90 Полугащеризон

-летен
Памук Памук „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 

ЕООД
91 Тениска е къс 

ръкав
Памук, трико Памук, трико „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ^ ' 

ЕООД
92 Яке Памук Памук „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ? 

ЕООД V
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

93 Яке /лятно/ - 
/общ работник

Работно яке с функционални джобове, подсилени лакти 
и светлоотразителни елементи., Материя: 100% памук, 
275 гр./м2

Работно яке с функционални 
джобове, подсилени лакти и 
светлоотразителни елементи., 
Материя: 100% памук, 275 гр./м2

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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94 Полугащеризон 
/общ работник/

Работен полугащеризон с функционални джобове, 
подсилени колена с джоб за наколенка и регулируеми 
презрамки. Със светлоотразителни елементи., Материя: 
100% памук, 275 гр./м2

Работен полугащеризон с 
функционални джобове, подсилени 
колена с джоб за наколенка и 
регулируеми презрамки. Със 
светлоотразителни елемент., 
Материя: 100% памук, 275 гр./м2

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

95 Тениска /общ 
работник/

Мъжка тениска с къс ръкав, обло деколте с ширина 1,5 
см. Контраста лента от вътрешната страна за 
подсилване на шевовете от рамо до рамо. Еластични 
шевове.

Мъжка тениска с къс ръкав, обло 
деколте с ширина 1,5 см. Контраста 
лента от вътрешната страна за 
подсилване на шевовете от рамо до 
рамо. Еластични шевове.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

96 Яке ватирано 
/зимно/ - общ 
работник

Ватиран комплект ПЕ/ПУ сив/кралско син Ватиран комплект ПЕ/ПУ 
сив/кралско син

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

97 Полугащеризон 
/зимен/ - общ 
работник

Ватиран комплект ПЕ/ПУ сив/кралско син Ватиран комплект ПЕ/ПУ 
сив/кралско син

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

98 Яке /лятно/ - 
ел.монтьор

Работно яке с функционални джобове, подсилени лакти 
и светлоотразителни елемент., Материя: 100% памук,
275 гр./м2

Работно яке с функционални 
джобове, подсилени лакти и 
светлоотразителни елемента., 
Материя: 100% памук, 275 гр./м2

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

99 Полугащеризон 
/ел. монтьор/

Работен полугащеризон с функционални джобове, 
подсилени колена с джоб за наколенка и регулируеми 
презрамки. Със светлоотразителни елементи., Материя: 
100% памук, 275 гр./м2

Работен полугащеризон с 
функционални джобове, подсилени 
колена с джоб за наколенка и 
регулируеми презрамки. Със 
светлоотразителни елементи., 
Материя: 100% памук, 275 гр./м2

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

100 Тениска /ел. 
монтьор/

Мъжка тениска с къс ръкав, обло деколте с ширина 1,5 
см. Контраста лента от вътрешната страна за 
подсилване на шевовете от рамо до рамо. Еластични 
шевове.

Мъжка тениска с къс ръкав, обло 
деколте с ширина 1,5 см. Контраста 
лента от вътрешната страна за 
подсилване на шевовете от рамо до 
рамо. Еластични шевове.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

101 Яке /зимно/ Яке 100% Полиестер/РУС синьо/черно Яке 100% Полиестер/РУС 
синьо/черно

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД ?

102 Полугащеризон Полугащеризон 100% памук синьо/черно Полугащеризон 100% памук 
синьо/черно

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ; 
ЕООД

103 Яке /лятно/ - 
огняр

Работно яке с функционални джобове, подсилени лакти 
и светлоотразителни елемент., Материя: 100% памук, 
275 гр./м2

Работно яке с функционални 
джобове, подсилени лакти и 
светлоотразителни елемента., 
Материя: 100% памук, 275 гр./м2

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

104 Полугащеризон 
/летен/ - огняр

Работен полугащеризон с функционални джобове, 
подсилени колена с джоб за наколенка и регулируеми

Работен полугащеризон с 
функционални джобове, подсилени

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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презрамки. Със светлоотразителни елементи.. Материя: 
100% памук, 275 гр./м2

колена с джоб за наколенка и 
регулируеми презрамки. Със 
светлоотразителни елементи., 
Материя: 100% памук, 275 гр./м2

105 Тениска Мъжка тениска с къс ръкав, обло деколте с ширина 1,5 
см. Контрастна лента от вътрешната страна за 
подсилване на шевовете от рамо до рамо. Еластични 
шевовеА

Мъжка тениска с къс ръкав, обло 
деколте с ширина 1,5 см. Контрастна 
лента от вътрешната страна за 
подсилване на шевовете от рамо до 
рамо. Еластични шевовеА

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

106 Яке /зимно/ - 
огняр

Яке 100% Полиестер/РУС синьо/черно Яке 100% Полиестер/РУС 
синьо/черно

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

107 Полугащеризон 
/зимен/ - огняр

Полугащеризон 100% памук синьо/черно Полугащеризон 100% памук 
синьо/черно

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

108 Туника
/ветеринар/

Туника с къс ръкав,два долни джоба, един нагръден. 
П/ПЕ 140гр.

Туника с къс ръкав,два долни джоба, 
един нагръден. П/ПЕ 140гр.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

109 Панталон -
зимен
/ветеринар/

Панталон с два италиански джоба, ластик, вталена 
кройка.
Материя: Памук/Полиестер, 160гр/м2

Панталон с два италиански джоба, 
ластик, вталена кройка.
Материя: Памук/Полиестер,
160гр/м2

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

110 Панталон - 
летен
/ветеринар/

Панталон дълъг П/ПЕ 140гр. Панталон дълъг П/ПЕ 140гр. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

111 Гащеризон - зимен 
/кинолог/

Зимен ватиран полугащеризон с ,ултифункционални 
обемни джобове и подлилени колене и подходящ за 
тежки метеорологични условия. Регулируеми 
презрамки. П/ПЕ 270гр.

Зимен ватиран полугащеризон с 
,ултифункционални обемни джобове 
и подлилени колене и подходящ за 
тежки метеорологични условия. 
Регулируеми презрамки. П/ПЕ 
270гр.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

112 Г ащеризон - 
летен /кинолог/

Функционален полугащеризон с обемни джобове, 
подсилени колене, Материя:20% памук, 80% полиестер, 
235 гр./м2

Функционален полугащеризон с 
обемни джобове, подсилени колене, 
Материя:20% памук, 80% полиестер, 
235 гр./м2

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

113 Тениска къс 
ръкав

Мъжка тениска с къс ръкав, обло деколте с ширина 1,5 
см. Контрастна лента от вътрешната страна за 
подсилване на шевовете от рамо до рамо. Еластични 
шевове.

Мъжка тениска с къс ръкав, обло 
деколте с ширина 1,5 см. Контрастна 
лента от вътрешната страна за 
подсилване на шевовете от рамо до 
рамо. Еластични шевове.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



114 Тениска дълъг 
ръкав

Ватирана блуза с обло деколте и ръкави с ластичен 
маншет., Материя: памук/полиестер, 300 гр./м2,

: 0бЛ(Ватирана блуза с ооло деколте и 
ръкави с ластичен маншет., 
Материя: памук/полиестер, 300
гр./м2,_______________________

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

15 Яке /зимно/ Топлозащитно яке, подходящо за тежки метеорологични 
условия (до -40 ШС), със светлоотразителни елементи и 
подвижна качулка.. Материя: 100% полиестер с микро 
полируетан, подплата 300 гр./м2

Топлозащитно яке, подходящо за 
тежки метеорологични условия (до 
40 ШС), със светлоотразителни 
елементи и подвижна качулка., 
Материя: 100% полиестер с микро 
полируетан, подплата 300 гр./м2

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



О бразец  № 3.2

Ц ЕН О ВО  П РЕД Л О Ж Е Н И Е  
по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Доставка на служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни 
средства за нуждите на Община Велико Търново и за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“, Обособена позииия № 
2: Работно облекло

Долуподписаният/ната Никола Рахнев,
с ЕГН . лична карта № издадена на г. от МВР-
в качеството ми на управител

(посочете длъжността) 
на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД,

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 201741844, актуален телефон: 0889 06 7777 
факс: —, електронна поща: office@smartbusiness.bg
Регистрация по ЗДДС: ЕЮ201741844 (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това 
в полето)
Разплащателна сметка:
1ВАН сметка:
В1С код на банката:
Банка:
Адрес на банката:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от 
Община Велико Търново обществена поръчка с предмет: „Доставка на служебно и работно 
облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико Търново и 
за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени 
позиции“, Обособена позииия Ме 2: Работно облекло

При поръчка на артикули, посочени в Техническата спецификация, заплащането се извършва 
по единични цени на артикулите в лв. без ДДС, както следва:

1. Обща цена за всички артикули, включени в обхвата на позииия 2. в лева без ДДС: 
съгласно приложена към настоящия образец Таблица 2 към образец 3.2. таблица „Видове 
стоки/работно облекло с минимални технически изисквания на Възложителя съобразно 
техническата спецификация - позиция 2 “ и съдържащите се в нея цени :

184 691,00 (сто осемдесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и един лева и нула 

стотинки) лева без Д ДС

221 629,20 (двеста двадесет и една хиляди шестстотин двадесет и девет лева и 

двадесет стотинки) лева с ДДС

mailto:office@smartbusiness.bg
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2. Предложените цени остават непроменени за срока на действие на договора.

Цената се изчислява до втори знак след десетична запетая Посочените количества са 
прогнозни и не задължават Възложителя, а са посочени за целите на ориентиране на 
участника за обема на заявките, които Възложителя има намерение да възлага по време на 
изпълнение на договора.

Приемаме, че Възложителят ще заплаща възнаграждение на Изпълнителя при 
условията, предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията на проекта 
на договор.

До подписването на договорно споразумение тази оферта ще формира обвързващо 
споразумение между нас и Възложителя.

Приложение: Таблица 2 към Образец № 3.2. за обособена позиция 2

Дата 30/09/2019 ” 
Име и фамилия Никола Ра 

Подпис на упълномощеното лице 
Наименование на участника и

печат
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Таблица 2 към образец 3.2. за обособена позиция 2
3

Видове стоки/работно облекло с минимални технически изисквания на Възложителя съобразно техническата спецификация - позиция 2

1 2 3 4 5 6 7
(7  =  5 x 6 )

Ар
т.
№

Вид стока/работно облекло и минимални технически 
изисквания на Възложителя от техническата 

спецификация

Технически 
характеристики на 

предложения от участника 
артикул

Мяр
на

еди
ниц

а

Про
гноз 
но 

коли 
чест 
во за 
2 г.

Единична 
цена без 

ДДС (лв.) - 
цена за 1 бр.

Обща 
стойност без 

ДДС (лв.)

КМЕТСТВО с. РЕСЕН

1 Полугащеризон
(летен)

Материал: лицев плат -  хидрофобиран, 
самфооризиран, цветоустойчив, -  
220(240) гр/м2, 100% памук.
Зашита: пръски вола и мокри 
повърхности; прах, механични 
въздействия
изработено от нетоксичен плат. 
Експлоатационна характеристика: 
Полугащеризон: цвят тъмносин, с цип 
отпред (до кръста) и копчета от страни, с 
удължен гръб и платка до гърдите. 
Джобове два броя от пред вътрешни, 
един заден, и на платката на 
полугащеризона един джоб голям с 
капак. Възможност да се регулират 
презрамките. Крачолите да имат колан 
за свиване с копче. Страничен джоб на 
десния крак -  при коляното. Подсилени 
на колената с джобове за наколенки.

Материал: лицев плат 
хидрофобиран, самфооризиран, 
цветоустойчив, -  220(240) гр/м2, 
100% памук.
Зашита: пръски вода и мокри 
повърхности; прах, механични 
въздействия
изработено от нетоксичен плат. 
Експлоатационна характеристика: 
Полугащеризон: цвят тъмносин, с 
цип отпред (до кръста) и копчета от 
страни, с удължен гръб и платка до 
гърдите. Джобове два броя от пред 
вътрешни, един заден, и на 
платката на полугащеризона един 
джоб голям с капак. Възможност да 
се регулират презрамките. 
Крачолите имат колан за свиване с 
копче. Страничен джоб на десния 
крак -  при коляното. Подсилени на 
колената с джобове за наколенки.

Бр. 12

27,32 327,84

2 Тениска (с къс 
ръкав)

Тениска от трико - 100% памук. Тениска от трико - 100% памук. Бр. 24 3,05 73,20

3 Яке Яке: цвят тъмносин, с метален цип и 
допълнителен котон с лепенки или 
копчета. Яка права (нормална). Колан на 
якето -  ластичен. Ръкавите са прикачени

Яке: цвят тъмносин, с метален цип 
и допълнителен котон с лепенки 
или копчета. Яка права (нормална). 
Колан на якето -  ластичен.

Бр. 12
21,36 256,32



и завършват с маншета с лепенка или 
копче. Джобове два броя външни долу и 
два броя горе с капаци с лепенка или 
копче. Вътрешен джоб един горе. 
Светлоотразителни ленти на МЗ -  по 3 
бр. на ръкавите и 1 бр. на торса.

Ръкавите са прикачени и завършват 
с маншета с лепенка или копче. 
Джобове два броя външни долу и 
два броя горе с капаци с лепенка 
или копче. Вътрешен джоб един 
горе. Светлоотразителни ленти на 
МЗ -  по 3 бр. на ръкавите и 1 бр. на 
торса.

Кметство гр. КИЛИФАРЕВО и група кметства към гр. Килифарево
4 Работен

костюм/полугащир
изон

С регулируеми презрамки, 
инструментални джобаве и 
светлоотразителни кантове, 
100%памук, маса на плата от 190 до240 
гр/кв.м.

С регулируеми презрамки, 
инструментални джобаве и 
светлоотразителни кантове, 
100%памук, маса на плата от 190 
до240 гр/кв.м.

Бр. 22

27,32 601,04

5 Тениска Количествен съставсъстав на 
плата 100% памук, маса на плата-от 
200гр/кв.м.

Количествен състав на плата 100% 
памук, маса на плата-от 200гр/кв.м.

Бр. 22
3,05 67,10

Кметство гр. ДЕБЕЛЕЦ

6 Полугащеризон-
летен

100% памук; памук-полиестер с 
джобове

100% памук; памук-полиестер с 
джобове

Бр. 12 20,42 245,04

7 Тениска с къс 
ръкав

трико трико Бр. 12 3,05 36,60

8 Зимно яке 100% памук; памук-полиестер 
с джобове

100% памук; памук-полиестер 
с джобове

Бр. 12 19,25 231,00

С>П "Зелени системи"

9 Полугащеризон 
/летен / (работник 
-  косач, метач, 
мияч)

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки, инструментални джобове, и 
светлоотразителни кантове.

- Количествен състав на плата - 
100 % памук , удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни в 
последствие.

- Маса на плата -  от 190 до 240
гр./м2.

- Изменение на размерите при 
пране на 65°С, при метод за изпитване - 
БДС EN 1БО 6330 и БДС Е14 1БО 5077 и 
изисквания +-2%.

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки, инструментални 
джобове, и светлоотразителни 
кантове.
- Количествен състав на плата - 100 
% памук, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни в 
последствие.
- Маса на плата -  от 190 до 240 
гр./м2.
- Изменение на размерите при 
пране на 65°С, при метод за 
изпитване - БДС ЕИ 1БО 6330 и

Бр. 360

20,42 7 351,20



3  )
- Съдържание на формалдехид 

при метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 mg/kg.

- РН на воден екстракт при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
3071:2008.

Пилинг, при метод на 
изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания шах. 75 
mg/kg.
- РН на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

10 Полугащеризон 
/зимен /

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки, ватирана подплата, 
инструментални джобове, и 
светлоотразителни кантове.

- Количествен състав на плата - 
100 % памук , удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни в 
последствие.

- Маса на плата -  от 220 до 240
гр./м2.

- Изменение на размерите при 
пране на 65°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид 
при метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания шах. 75 mg/kg.

- РН на воден екстракт при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
3071:2008.

- Пилинг, при метод на 
изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки, ватирана подплата, 
инструментални джобове, и 
светлоотразителни кантове.
- Количествен състав на плата - 100 
% памук, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни в 
последствие.
- Маса на плата -  от 220 до 240 
гр./м2.
- Изменение на размерите при 
пране на 65°С, при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 6330 и 
БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 
mg/kg.
- РН на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

Бр. 360

30,26 10 893,60

11 Тениска /с къс 
ръкав/

Количествен състав на плата - 100% 
памук / трико/, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
Маса на плата -  от 150 гр./м2.

Количествен състав на плата - 
100% памук / трико/, удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 
44/2006 г.
Маса на плата -  от 150 гр./м2.

Бр. 720

3,05 2 196,00



3 .)
12 Яке /шуба зимна/ Водозащитно яке, със свалящи се 

ватирана подплата, светлоотразителни 
кантове и свалящи се ръкави с лого.

- Количествен състав на плата - 
100 % памук , удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни в 
последствие.

- Маса на плата -  от 220 до 240
гр./м2.

- Изменение на размерите 
при пране на 65°С, при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 6330 и 
БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2%.

- Съдържание на 
формалдехид при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 14184-1 и 
изисквания шах. 75 mg/kg.

- PH на воден екстракт при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
3071:2008.

- Пилинг, при метод на 
изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

Водозащитно яке, със свалящи се 
ватирана подплата, 
светлоотразителни кантове и 
свалящи се ръкави с лого.
- Количествен състав на плата - 100 
% памук , удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни в 
последствие.
- Маса на плата -  от 220 до 240 
гр./м2.
- Изменение на размерите при 
пране на 65°С, при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 6330 и 
БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 
mg/kg.
- PH на воден екстракт при метод 
за изпитване - БДС EN ISO 
3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

Бр. 360

32,39 11 660,40

Д ухов оркестър към Д ирекци я „К ТМ Д “

13 Сако мъжко /лятно
/

Класическо вталено сако с ревер яка, 
прорязани джобове и закопчаване с 
копчета. С хастар.

- Количествен състав на плата - 
65% памук, 35 % полиестер , 
удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ 
бр. 44/2006 г.

- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни 

впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180

гр./м2.
- Без свиваемост при машинно 

пране и гладене.

Класическо вталено сако с ревер 
яка, прорязани джобове и 
закопчаване с копчета. С хастар.
- Количествен състав на плата - 65% 
памук, 35 % полиестер , 
удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180 
гр./м2.

Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.

Бр. 27

58,82 1 588,14



Пилинг, при метод на 
изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

14 Панталон мъжки / 
летен /

Прав панталон без басти, колан с гайки, 
предни джобове тип италиански, хастар 
в предната част до коляното.

- Количествен състав на плата - 
65% памук, 35 % полиестер , 
удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ 
бр. 44/2006 г.

- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни 

впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180

гр./м2.
- Без свиваемост при машинно 

пране и гладене.
- Пилинг, при метод на 

изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

Прав панталон без басти, колан с 
гайки, предни джобове тип 
италиански, хастар в предната част 
до коляното.
- Количествен състав на плата - 65% 
памук, 35 % полиестер , 
удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180 
гр./м2.

Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

Бр. 27

27,67 747,09

15 Риза мъжка е къс 
ръкав

Класически модел мъжка риза.
- Количествен състав на плата - 

65% -  80% памук, 35 % -20%  полиестер 
, удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ 
бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни 
впоследствие.

- Маса на плата -  от 110 до 140
гр./м2.

- Изменение на размерите при 
пране на 90° С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид 
при метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 mg/kg.

- PH на воден екстракт при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
3071:2008.

- Пилинг, при метод на 
изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

Класически модел мъжка риза.
- Количествен състав на плата - 65%
-  80% памук, 35 % -20%  полиестер 
, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 110 до 140 
гр./м2.
- Изменение на размерите при 
пране на 90° С, при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 6330 и 
БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2%.
Съдържание на формалдехид при 

метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 
mg/kg.
- PH на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

Бр. 27

15,71 424,17
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16 Риза мъжка с дълъг 
ръкав

Класически модел мъжка риза.
- Количествен състав на плата - 

65% -  80% памук, 35 % -20%  полиестер 
, удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ 
бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни 
впоследствие.

- Маса на плата -  от 130 до 180
гр./м2.

- Изменение на размерите при 
пране на 90°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид 
при метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания шах. 75 mg/kg.

- PH на воден екстракт при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
3071:2008.

- Пилинг, при метод на 
изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

Класически модел мъжка риза.
- Количествен състав на плата - 65%
-  80% памук, 35 % -20% полиестер 
, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 130 до 180 
гр./м2.
- Изменение на размерите при 
пране на 90°С, при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 6330 и 
БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания шах. 75 
mg/kg.
- PH на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

Бр. 27

17,25 465,75

17 Вратовръзка Количествен състав на плата -  100 % 
коприна или плътен сатен със състав : 
90 % коприна и 10 % памук, 
удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП, обн. 
ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни 
впоследствие.

Количествен състав на плата -  100 
% коприна със състав : 90 % 
коприна и 10 % памук, 
удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г. 
Цвят -  ще се уточни впоследствие.

Бр. 27

11,76 317,52

18 Палто мъжко 
зимно, да покрива 
дължината на 
сакото (до под 
ханша)

Класическо право късо мъжко палто, 
прорязани джобове с капачета, 
закопчаване с копчета, с хастар

- Количествен състав на плата - 
70%-80 % вълна, 30 %-20 % полиамид, 
удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП, обн.
ДВ бр. 44/2006 г.

- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни 

впоследствие.

Класическо право късо мъжко 
палто, прорязани джобове с 
капачета, закопчаване с копчета, с 
хастар
- Количествен състав на плата - 
70%-80 % вълна, 30 %-20 % 
полиамид, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.

Бр. 27

117,65 3 176,55
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- Без свиваемост при машинно 

пране и гладене.
Пилинг, при метод на 

изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

19 Сако дамско / 
лятно/

Класическо вталено сако с ревер яка, 
прорязани джобове с капаци и 
закопчаване с копчета. С хастар.

- Количествен състав на плата - 
65% памук, 35 % вискоза , удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 
44/2006 г.

- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни 

впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180

гр./м2.
- Без свиваемост при машинно 

пране и гладене.
- Пилинг, при метод на 

изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

Класическо вталено сако с ревер 
яка, прорязани джобове с капаци и 
закопчаване с копчета. С хастар.
- Количествен състав на плата - 65% 
памук, 35 % вискоза , удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 
44/2006 г.
- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180
гр./м2.
- Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

Бр. 1

58,82 58,82

20 Пола / лятна / Права пола с хастар, скрит цип и шлиц/ 
цепка/ в среден шев на задна част.

- Количествен състав на плата - 
65% памук, 30 % вискоза, 5 % еластан , 
удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП, обн. ДВ 
бр. 44/2006 г.

- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни 

впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180

гр./м2.
- Без свиваемост при машинно 

пране и гладене.
- Пилинг, при метод на 

изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

Права пола с хастар, скрит цип и 
шлиц/ цепка/ в среден шев на задна 
част.
- Количествен състав на плата - 65% 
памук, 30 % вискоза, 5 % еластан , 
удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.
- Маса на плата -  от 150 до 180 
гр./м2.

Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

Бр. 1

24,71 24,71

21 Риза дамска с къс 
ръкав

Класически модел дамска риза, талийни 
свивки.

Класически модел дамска риза, 
талийни свивки.

Бр. 1 16,11 16,11
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- Количествен състав на плата - 

сатениран памук със състав 95% памук/ 
5% еластан или памук с коприна със 
състав 80% памук / 20% коприна, 
удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП, обн.
ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни 
впоследствие.

- Маса на плата -  от 110 до 140
гр./м2.

- Изменение на размерите при 
пране на 40°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид 
при метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания шах. 75 mg/kg.

- PH на воден екстракт при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
3071:2008.

Пилинг, при метод на 
изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

- Количествен състав на плата - 
сатениран памук със състав 95% 
памук/ 5% еластан или памук с 
коприна със състав 80% памук / 
20% коприна, удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 
44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни 
впоследствие.
- Маса на плата -  от 110 до 140
гр./м2.
- Изменение на размерите при 
пране на 40°С, при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 6330 и 
БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания шах. 75 
mg/kg.
- PH на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

22 Риза дамска с дълъг 
ръкав

Класически модел дамска риза, талийни 
свивки.

- Количествен състав на плата - 
сатениран памук със състав 65% -  80% 
памук, 35 % -20%  полиестер, 
удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП, обн.
ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни 
впоследствие.

- Маса на плата -  от 130 до 180
гр./м2.

- Изменение на размерите при 
пране на 40°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2%.

Класически модел дамска риза, 
талийни свивки.
- Количествен състав на плата - 
сатениран памук със състав 65% -  
80% памук, 35 % —20% полиестер, 
удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни 
впоследствие.
- Маса на плата -  от 130 до 180 
гр./м2.
- Изменение на размерите при 
пране на 40°С, при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 6330 и 
БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2%.

Бр. 1

17,62 17,62
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- Съдържание на формалдехид 

при метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания шах. 75 mg/kg.

- PH на воден екстракт при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
3071:2008.

- Пилинг, при метод на 
изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 
mg/kg.
- PH на воден екстракт при метод 
за изпитване - БДС EN ISO 
3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

23 Шалче Количествен състав на плата - 
100% коприна или плътен сатен със 
състав : 90% коприна и 10% памук, 
удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП, обн. 
ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие

Количествен състав на плата - 
100% коприна със състав : 90% 
коприна и 10% памук, удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 
44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни 
впоследствие

Бр. 1

7,06 7,06

24 Палто зимно 
дамско

Дамско класическо палто с вталена 
кройка и изчистен силует, с дължина до 
средата на бедрото или до коляното, с 
яка и ревер, странични джобове, 
закопчаване с копчета

- Количествен състав на плата - 
70%-80 % вълна, 30 %-20 % полиамид , 
удостоверен съобразно приложимите 
методи за изпитване по НЕНТП, обн.
ДВ бр. 44/2006 г.

- хастар -  100% полиестер.
- Цвят — ще се уточни 

впоследствие.
- Без свиваемост при машинно 

пране и гладене.
Пилинг, при метод на 

изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

Дамско класическо палто с вталена 
кройка и изчистен силует, с 
дължина до средата на бедрото или 
до коляното, с яка и ревер, 
странични джобове, закопчаване с 
копчета
- Количествен състав на плата - 

70%-80 % вълна, 30 %-20 % 
полиамид, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- хастар -  100% полиестер.
- Цвят -  ще се уточни впоследствие.

Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

Бр. 1

117,65 117,65

ОП ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО

25 Полугащеризон
/летен/

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки, инструментални джобове, и 
светлоотразителни кантове.

- Количествен състав на плата - 
100 % памук , удостоверен съобразно

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки, инструментални 
джобове, и светлоотразителни 
кантове.

Бр. 3
20,42 61,26



приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят -  ще се уточни в 
последствие.

- Маса на плата -  от 190 до 240
гр./м2.

- Изменение на размерите при 
пране на 65°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид 
при метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания шах. 75 mg/kg.

- РН на воден екстракт при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
3071:2008.

- Пилинг, при метод на 
изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

- Количествен състав на плата - 100 
% памук, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни в 
последствие.
- Маса на плата -  от 190 до 240 
гр./м2.
- Изменение на размерите при 
пране на 65°С, при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 6330 и 
БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания шах. 75 
mg/kg.
- РН на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

26 Полугащеризон
зимен/

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки, ватирана подплата, 
инструментални джобове, и 
светлоотразителни кантове.

- Количествен състав на плата - 
100 % памук , удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.

- Цвят — ще се уточни в 
последствие.

- Маса на плата -  от 220 до 240
гр./м2.

- Изменение на размерите при 
пране на 65°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2%.

- Съдържание на формалдехид 
при метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания шах. 75 mg/kg.

- РН на воден екстракт при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
3071:2008.

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки, ватирана подплата, 
инструментални джобове, и 
светлоотразителни кантове.
- Количествен състав на плата -100 
% памук , удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
- Цвят -  ще се уточни в 
последствие.
- Маса на плата -  от 220 до 240 
гр./м2.
- Изменение на размерите при 
пране на 65°С, при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 6330 и 
БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания шах. 75 
mg/kg.

Бр. 3

30,26 90,78
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- Пилинг, при метод на 

изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

- PH на воден екстракт при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

27 Тениска/с къс 
ръкав/

Количествен състав на плата - 100% 
памук / трико/, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
Маса на плата -  от 150 гр./м2.

Количествен състав на плата - 
100% памук / трико/, удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 
44/2006 г.
Маса на плата -  от 150 гр./м2.

Бр. 3

3,05 9,15

28 Тениска /с дълъг 
ръкав/

Количествен състав на плата - 100% 
памук / трико/, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
Маса на плата -  от 200 гр./м2.

Количествен състав на плата - 
100% памук / трико/, удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП, обн. ДВ бр. 
44/2006 г.
Маса на плата -  от 200 гр./м2.

Бр. 3

3,05 9,15

29 Яке Водозащитно яке, със свалящи се 
ватирана подплата, светлоотразителни 
кантове и свалящи се ръкави с лого. 
Количествен състав на плата - 100 % 
памук , удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г.
Цвят -  ще се уточни в последствие. 

Маса на плата -  от 220 до 240 гр./м2. 
Изменение на размерите при пране на 
65°С, при метод за изпитване - БДС EN 
ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2%.

- Съдържание на 
формалдехид при метод за 
изпитване - БДС EN ISO 14184-1 и 
изисквания шах. 75 mg/kg.

- PH на воден екстракт при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
3071:2008.

- Пилинг, при метод на 
изпитване БДС EN ISO 12945-1 и 
изисквания min. 4.

Водозащитно яке, със свалящи се 
ватирана подплата, 
светлоотразителни кантове и 
свалящи се ръкави с лого. 
Количествен състав на плата - 100 
% памук, удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП, обн. ДВ бр. 44/2006 г. 
Цвят -  ще се уточни в последствие. 

Маса на плата -  от 220 до 240 гр./м2. 
Изменение на размерите при пране 
на 65°С, при метод за изпитване - 
БДС EN ISO 6330 и БДС EN ISO 
5077 и изисквания +-2%.
- Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване - БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max. 75 
mg/kg.
- PH на воден екстракт при метод 
за изпитване - БДС EN ISO 
3071:2008.
- Пилинг, при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min. 4.

Бр. 3

21,36 64,08

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
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30 Сако Класическо вталено сако с ревер, 

прорязани джобове с капаци и 
закопчаване с копчета. С хастар, 
-състав на плата - 65% памук, 35% 
вискоза
-хастар -100%  полиестер

Класическо вталено сако с ревер, 
прорязани джобове с капаци и 
закопчаване с копчета. С хастар, 
-състав на плата - 65% памук, 35% 
вискоза
-хастар -  100% полиестер

Бр. 40

58,82 2 352,80

31 Пола/панталон Права пола с хастар, скрит цип и цепка 
в задната част.
състав на плата - 65% памук, 30% 
вискоза, 5% еластан 
-хастар -  100% полиестер/
Дамски панталон с ластик в талията, два 
предни джоба и преден ръб 
състав на плата - 65% памук, 35% 
полиестер

Права пола с хастар, скрит цип и 
цепка в задната част. 
състав на плата - 65% памук, 30% 
вискоза, 5% еластан 
-хастар -  100% полиестер/ 
Дамски панталон с ластик в 
талията, два предни джоба и 
преден ръб
състав на плата - 65% памук, 35% 
полиестер

Бр. 590

27,67 16 325,30

32 Риза Класически модел риза с къс ръкав, 
състав на плата - 95% памук, 5% 
еластан

Класически модел риза с къс 
ръкав.
състав на плата - 95% памук, 5% 
еластан

Бр. 606
15,71 9 520,26

33 Туника Къс ръкав, отворено деколте. В долната 
част на туниката два джоба и един джоб 
в горната лява страна.
-65/35 памук-полиестер

Къс ръкав, отворено деколте. В 
долната част на туниката два 
джоба и един джоб в горната лява 
страна.
-65/35 памук-полиестер

Бр. 1218

11,75 14 311,50

34 Панталон/манта Манта с къс ръкав, столче яка, 
закопчаване с малки тик-так копчета. В 
долната част два джоба и един в горната 
лява страна.
65/35 памук-полиестер.
Панталон-65/35 вискоза/памук

Манта с къс ръкав, столче яка, 
закопчаване с малки тик-так 
копчета. В долната част два джоба 
и един в горната лява страна.
65/35 памук-полиестер.
Панталон -  65/35 вискоза/памук

Бр. 1270

14,28 18 135,60

35 Грейка Елек с права кройка, два джоба, 
закопчаване копчета или с цип. 
-100% полиестер.
-двойно капитолиран.

Елек с права кройка, два джоба, 
закопчаване копчета или с цип. 
-100% полиестер.
-двойно капитолиран.

Бр. 918
13,39 12 292,02

36 Яке Поларено яке със закопчаване-цип, с 
два странични джоба. Възможна 
употреба като подплата на зимна 
полушуба.
-100% полиестер.

Поларено яке със закопчаване-цип, 
с два странични джоба. Възможна 
употреба като подплата на зимна 
полушуба.
-100% полиестер.

Бр. 118

16,71 1 971,78

37 Г ащеризон С регулируеми презрамки, 
инструментални джобове и 
светлоотразителни кантове.

С регулируеми презрамки, 
инструментални джобове и 
светлоотразителни кантове.

Бр. 36 20,42 735,12
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-100% памук -100% памук

38 Тениска Къс ръкав
-100% памук /трико/

Къс ръкав
-100% памук /трико/

Бр. 36 3,05 109,80
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39 Дамска
туника/зимна/ -
помощник-
възпитател

Дамска туника с къс ръкав.В долната 
част на туниката два джоба и един джоб 
в горната лява страна.
-Количествен състав на плата -65/35 
памук-полиестьр,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти
-Маса на плата-от 150 до 210 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
90 °С,при метод за изпитване-БДС ЕИ 
180 6330 и БДС ЕИ 180 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 14184- 
1 и изисквания шах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС £N 180 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания ш т.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Дамска туника с къс ръкав. В 
долната част на туниката два 
джоба и един джоб в горната лява 
страна.
-Количествен състав на плата - 
65/35 памук-полиестьр, 
удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 150 до 210 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 90 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и 
БДС ЕК 1БО 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 180 
14184-1 и изисквания гпах.75 
п^./к£.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
ппп.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Отговаря на ЕК 13688

Бр. 170

11,75 1 997,50

40 Дамски панталон 
/зимен/- помощник- 
възпитател

Панталонът е дамски със стеснен 
крачол,с цял ластик в кръста. 
-Количествен състав на плата -65/35 
памук-полиестьр,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.

Панталонът е дамски със стеснен 
крачол,с цял ластик в кръста. 
-Количествен състав на плата - 
65/35 памук-
полиестьр,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.

Бр. 170

10,16 1 727,20
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-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/
-Маса на плата-от 150 до 210 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
90 °С,при метод за изпитване-БДС ЕК 
180 6330 и БДС ЕК 180 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 14184- 
1 и изисквания шах. 75 т§./к£.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания пнп.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/
-Маса на плата-от 150 до 210 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 90 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и 
БДС ЕК 180 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 
Ш£-/к£.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 15Ю 12945-1 и изисквания 
ш т.4 .
-Размери 40-60 по БДС.
-Отговаря на ЕК 13688

41 Дамска туника 
/лятна/- помощник- 
възпитател

Дамска туника с къс ръкав. В долната 
част на туниката два джоба и един джоб 
в горната лява страна.
-Количествен състав на плата -65/35 
памук-полиестьр,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти
-Маса на плата-от 130 до 150 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
90 °С,при метод за изпитване-БДС ЕК 
1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 14184- 
1 и изисквания шах.75 Ш£./к£.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС ЕК ГЗО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 180 12945-1 и изисквания шт.4. 
-Размери 40-60 по БДС.

Дамска туника с къс ръкав. В 
долната част на туниката два 
джоба и един джоб в горната лява 
страна.
-Количествен състав на плата - 
65/35 памук-полиестьр, 
удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 130 до 150 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 90 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и 
БДС ЕК 1БО 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 
ш£-/к£.

Бр. 170

11,75 1 997,50
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-Да отговаря на ЕИ 13688 или 
еквивалент.

-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕИ 1БО 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕИ 1БО 12945-1 и изисквания 
ш т.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-Отговаря на ЕИ 13688

42 Дамски панталон 
/летен/- помощник- 
възпитател

Дамски панталон,със стеснен крачол,с 
цял ластик в кръста.
-Количествен състав на плата -65/35 
памук-полиестьр,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти
-Маса на плата-от 130 до 150 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
90 °С,при метод за изпитване-БДС Е19 
1БО 6330 и БДС ЕИ 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕИ 1БО 14184- 
1 и изисквания тах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС £ N 180  3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
EN 1БО 12945-1 и изисквания ш т.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕИ 13688 или 
еквивалент.

Дамски панталон, със стеснен 
крачол, с цял ластик в кръста. 
-Количествен състав на плата - 
65/35 памук-
полиестьр,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 130 до 150 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 90 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕИ 1БО 6330 и 
БДС ЕИ 1БО 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕИ 1БО 
14184-1 и изисквания тах.75 
т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕИ 1БО 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕИ1БО 12945-1 и изисквания 
ш т.4 .
-Размери 40-60 по БДС.
-Отговаря на ЕН 13688

Бр. 170

10,16 1 727,20

43 Ватиран елек 
/грейка/- 
помощник- 
възпитател

Елек с права кройка,два предни 
джоба,закопчаване копчета или с цип. 
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие/по 
обекти/

Елек с права кройка, два предни 
джоба,закопчаване копчета или с 
цип.
-Количествен състав на плата- 
100% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.

Бр. 170

13,39 2 276,30
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-Двойно капитониран.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

-Цвят-ще се уточни в 
последствие/по обекти/ 
-Двойно капитониран. 
-Отговаря на Е!*! 13688

44 Яке - помощник- 
възпитател

Яке в спортна кройка от плат с 
подплата-да предпазва от дъжд и 
вятър,да защитава от проникване на 
влага.
-Памучен тип хидрофобиран плат:67/33 
ПЕ/П± 10%,с мембрана,хастар-100 % 
ПЕ.
-Да отговаря на стандарт EN 342- 
О преде ля основните и допълнителни 
изисквания към студозащитни облекла. 
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Яке в спортна кройка от плат с 
подплата-да предпазва от дъжд и 
вятър, Защитава от проникване на 
влага.
-Памучен тип хидрофобиран 
плат:67/33 ПЕ/П±10%,с 
мембрана,хастар-100 % ПЕ. 
-Отговаря на стандарт EN 342- 
Определя основните и 
допълнителни изисквания към 
студозащитни облекла.
-Отговаря на EN 13688

Бр. 170

58,59 9 960,30

45 Сако дамско 
/лятно/ -
ЗАТС/Домакин/чет
оводител-касиер

Класическо вталено сако с ревер яка, 
прорязани джобове с капаци и 
закопчаване с копчета. С хастар. 
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,35% вискоза,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./кв.м. 
-Без свиваемост при мапшнно пране и 
гладене.
-Пипинг,при метод на изпитване БДС 
EN 1БО 12945-1 и изисквания ппп.4. 
-Да отговаря на Е!'! 13688 или 
еквивалент.

Класическо вталено сако с ревер 
яка, прорязани джобове с капаци и 
закопчаване с копчета. С хастар. 
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,35% вискоза,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1550 12945-1 и изисквания 
ппп.4.
-Отговаря на ЕК 13688

Бр. 45

58,82 2 646,90

46 Панталон дамски 
/летен/-
ЗАТС/Домакин/чет
оводител-касиер

Прав панталон без басти, колан с 
гайки,предни джобове тип италиански 
,хастар в предната част до коляното. 
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,35% вискоза или 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП.обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие.

Прав панталон без басти, колан с 
гайки, предни джобове тип 
италиански ,хастар в предната част 
до коляното.
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,35% вискоза или 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Хастар-100% полиестер

Бр. 45

27,67 1 245,15
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-Маса на плата-от 150 до 180 гр./кв.м. 
-Без свиваемост при машинно пране и 
гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания пнп.4. 
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
шш.4.
-Отговаря на ЕК 13688

47 Пола /лятна/-
ЗАТС/Домакин/чет
оводител-касиер

Права пола с хастар,скрит цип и 
шлиц/цепка/ в среден шев на задна част. 
-Количествен състав на плата-65 % 
памук, 30% вискоза,5% 
еластан,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./кв.м. 
-Без свиваемост при машинно пране и 
гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания пнп.4.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Права пола с хастар,скрит цип и 
пити и/цепка/ в среден шев на задна 
част.
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,30% вискоза,5% 
еластан,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 15Ю 12945-1 и изисквания 
ппп.4.
-Отговаря на ЕК 13688

Бр. 45

27,67 1 245,15

48 Риза дамска 
/лятна/-
ЗАТС/Домакин/чет
оводител-касиер

Класически модел дамска риза,талийни 
свивки.Къс ръкав.
-Количествен състав на плата-сатениран 
памук,със състав 95% памук/5% еластан 
или памук с коприна със състав 80% 
памук/20% коприна,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в последствие.
-Маса на плата-от 110 до 140 гр./кв.м. 
-Изменение на размерите при пране на 
40° С,при метод за изпитване-БДС EN 
1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2%

Класически модел дамска 
риза,талийни свивки.Къс ръкав. 
-Количествен състав на плата- 
сатениран памук,със състав 95% 
памук/5% еластан или памук с 
коприна със състав 80% 
памук/20% коприна,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 110 до 140 
гр./кв.м.
-Изменение на размерите при 
пране на 40° С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и

Бр. 45

15,71 706,95



3 3
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване-БДС EN ISO 14184- 
1 и изисквания max.75 mg/kg.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС EN ISO 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
EN ISO 12945-1 и изисквания min.4.
-Да отговаря на EN 13688 или 
еквивалент.

БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2%
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване-БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max.75 
mg/kg.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС EN ISO 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.
-Отговаря на EN 13688

49 Дамска туника 
/зимна/-
ЗАТС/Домакин/чет
оводител-касиер

Дамска туника с къс ръкав. В долната 
част на туниката два джоба и един джоб 
в горната лява страна.
-Количествен състав на плата -65/35 
памук-полиестър,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти
-Маса на плата-от 150 до 210 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
90 °С,при метод за изпитване-БДС EN 
ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС EN ISO 14184- 
1 и изисквания max.75 mg./kg.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС EN ISO 3071:2008. 
-Пилинг.при метод на изпитване БДС 
EN ISO 12945-1 и изисквания min.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на EN 13688 или 
еквивалент.

Дамска туника с къс ръкав.В 
долната част на туниката два 
джоба и един джоб в горната лява 
страна.
-Количествен състав на плата - 
65/35 памук-
полиестър,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 150 до 210 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 90 °С,при метод за 
изпитване-БДС EN ISO 6330 и 
БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max.75 
mg./kg.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС EN ISO 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-отговаря на EN 13688

Бр. 45

11,75 528,75
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50 Ватиран елек 

/грейка/-
ЗАТС/Домакин/чет
оводител-касиер

Елек с права кройка,два предни 
джоба,закопчаване копчета или с цип. 
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие/по 
обекти/
-Двойно капитониран.
-Да отговаря на EN 13688 или 
еквивалент.

Елек с права кройка,два предни 
джоба,закопчаване копчета или с 
цип.
-Количествен състав на плата- 
100% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в 
последствие/по обекти/
-Двойно капитониран.
-отговаря на EN 13688

Бр. 45

13,39 602,55

51 Яке -
3 АТС/Домакин/ чет 
оводител-касиер

Яке в спортна кройка от плат с 
подплата-да предпазва от дъжд и 
вятър,да защитава от проникване на 
влага.
-Памучен тип хидрофобиран плат:67/33 
ПЕ/П±10%,с мембрана,хастар-100 % 
ПЕ.
-Да отговаря на стандарт ЕИ 342- 
Определя основните и допълнителни 
изисквания към студозащитни облекла 
-Да отговаря на EN 13688 или 
еквивалент.

Яке в спортна кройка от плат с 
подплата- предпазва от дъжд и 
вятър, да защитава от проникване 
на влага.
-Памучен тип хидрофобиран 
плат:67/33 ПЕ/П±10%,с 
мембрана,хастар-100 % ПЕ. 
-Отговаря на стандарт EN 342- 
Определя основните и 
допълнителни изисквания към 
студозащитни облекла 
-Отговаря на EN 13688

Бр. 45

58,59 2 636,55

52 Дамска туника - 
готвач/пом.- 
готвач/работник 
кухня

Туника с къс ръкав.В долната част на 
туниката два джоба и един джоб в 
горната лява страна.
-Количествен състав на плата -100% 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
60 °С,при метод за изпитване-БДС EN 
180 6330 и БДС £N 180 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС EN 180 14184- 
1 и изисквания шах. 75 п^./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС £N 180  3071:2008.

Туника с къс ръкав. В долната част 
на туниката два джоба и един джоб 
в горната лява страна. 
-Количествен състав на плата - 
100% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 60 °С,при метод за 
изпитване-БДС EN ISO 6330 и 
БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС EN ISO

Бр. 90

11,75 1 057,50
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-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
EN 1БО 12945-1 и изисквания пнп.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на EN 13688 или 
еквивалент.

14184-1 и изисквания тах.75 
mg./kg.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС EN ISO 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-отговаря на EN 13688

53 Дамски панталон
/летен/-
готвач/пом,-
готвач/работник
кухня

Панталон,с ластик в талията, два 
предни джоба.
-Количествен състав на плата -100% 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
60 °С,при метод за изпитване-БДС EN 
1БО 6330 и БДС £N 180 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС EN 1БО 14184- 
1 и изисквания тах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС £N 180  3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
EN 1БО 12945-1 и изисквания пнп.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на EN 13688 или 
еквивалент.

Панталон,с ластик в талията два 
предни джоба.
-Количествен състав на плата - 
100% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 60 °С,при метод за 
изпитване-БДС EN ISO 6330 и 
БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания тах.75 
mg./kg.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС EN ISO 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.
-Размери 40-60 по БДС.
-отговаря на EN 13688

Бр. 90

10,16 914,40

54 Яке- готвач/пом.-
готвач/работник
кухня

Яке в спортна кройка от плат с 
подплата-да предпазва от дъжд и 
вятър,да защитава от проникване на 
влага.

Яке в спортна кройка от плат с 
подплата- предпазва от дъжд и 
вятър, да защитава от проникване 
на влага.

Бр. 90
58,59 5 273,10
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-Памучен тип хидрофобиран плат:67/33 
ПЕ/П±10%,с мембрана,хастар-100 %
ПЕ.
-Да отговаря на стандарт EN 342- 
Определя основните и допълнителни 
изисквания към студозащитни облекла 
-Да отговаря на ЕЙ 13688 или 
еквивалент.

-Памучен тип хидрофобиран 
плат:67/33 ПЕ/П± 10%,с 
мембрана,хастар-100 % ПЕ.
-Да отговаря на стандарт EN 342- 
Определя основните и 
допълнителни изисквания към 
студозащитни облекла 
-отговаря на EN 13688

55 Ватиран елек
/грейка/-
готвач/пом.-
готвач/работник
кухня

Елек с права кройка,два предни 
джоба,закопчаване копчета или с цип. 
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие/по 
обекти/
-Двойно капитониран.
-Да отговаря на ЕЙ 13688 или 
еквивалент.

Елек с права кройка,два предни 
джоба,закопчаване копчета или с 
цип.
-Количествен състав на плата- 
100% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в 
последствие/по обекти/
-Двойно капитониран.
-отговаря на EN 13688

Бр. 90

13,39 1 205,10

56 Дамска туника - 
перач/общ  
работник/хигиенис 
т

Туника с къс ръкав.В долната част на 
туниката два джоба и един джоб в 
горната лява страна.
-Количествен състав на плата -100% 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
60 °С,при метод за изпитване-БДС Е14 
1БО 6330 и БДС Е14 1БО 5077 и 
изисквания +-2 % .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС EN 1БО 14184- 
1 и изисквания тах.75 mg./kg.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС £N 180 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
EN 1БО 12945-1 и изисквания пнп.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на EN 13688 или 
еквивалент.

Туника с къс ръкав.В долната част 
на туниката два джоба и един джоб 
в горната лява страна. 
-Количествен състав на плата - 
100% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 60 °С,при метод за 
изпитване-БДС EN ISO 6330 и 
БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания тах.75 
mg./kg.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС EN ISO
3071:2008.

Бр. 35

11,75 411,25
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-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 180 12945-1 и изисквания 
т т .4 .
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

57 Дамски панталон 
летен - перач/общ 
работник/хигиенис 
т

Панталон,с ластик в талията, два 
предни джоба.
-Количествен състав на плата -100% 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
60 °С,при метод за изпитване-БДС ЕК 
180 6330 и БДС ЕК 180 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК ГЗО 14184- 
1 и изисквания тах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 180 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания тш .4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на EN 13688 или 
еквивалент.

Панталон,с ластик в талията, два 
предни джоба.
-Количествен състав на плата - 
100% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 60 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и 
БДС ЕК 180 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания тах.75 
т^ /к § .
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1150 12945-1 и изисквания 
т т .4 .
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 35

10,16 355,60

58 Дамска туника - 
перач/общ 
работник/хигиенис 
т

Туника с къс ръкав.В долната част на 
туниката два джоба и един джоб в 
горната лява страна.
-Количествен състав на плата -100% 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв.

Туника с къс ръкав.В долната част 
на туниката два джоба и един джоб 
в горната лява страна.
-Количествен състав на плата - 
100% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.

Бр. 35

11,75 411,25
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-Изменение на размерите при пране на 
60 °С,при метод за изпитване-БДС ЕК 
1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС EN 1БО 14184- 
1 и изисквания тах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания пнп.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 60 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и 
БДС ЕК 1БО 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания тах.75 
тц А д .
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
тш .4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

59 Дамски панталон 
летен - перач/общ 
работник/хигиенис 
т

Панталон,с ластик в талията, два 
предни джоба.
-Количествен състав на плата -100% 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
60 °С,при метод за изпитване-БДС ЕК 
1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 14184- 
1 и изисквания тах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания ппп.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Панталон,с ластик в талията, два 
предни джоба.
-Количествен състав на плата - 
100% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 60 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и 
БДС ЕК ПЮ 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания тах.75 
т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 
3071:2008.

Бр. 35

10,16 355,60
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-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1550 12945-1 и изисквания 
ш т.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

60 Яке - перач/общ
работник/хигиенис
т

Яке в спортна кройка от плат с 
подплата-да предпазва от дъжд и 
вятър, да защитава от проникване на 
влага.
-Памучен тип хидрофобиран плат:67/33 
ПЕ/П±10%,с мембрана,хастар-100 % 
ПЕ.
-Да отговаря на стандарт ЕК 342- 
Определя основните и допълнителни 
изисквания към студозащитни облекла 
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Яке в спортна кройка от плат с 
подплата- предпазва от дъжд и 
вятър,да защитава от проникване 
на влага.
-Памучен тип хидрофобиран 
плат:67/33 ПЕ/П±10%,с 
мембрана,хастар-100 % ПЕ.
-Да отговаря на стандарт ЕК 342- 
Определя основните и 
допълнителни изисквания към 
студозащитни облекла 
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 35

58,59 2 050,65

61 Ватиран елек 
/грейка/ - 
перач/общ  
работник/хигиенис 
т

Елек с права кройка, два предни 
джоба,закопчаване копчета или с цип. 
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие/по 
обекти/
-Двойно капитониран.
-Да отговаря на EN 13688 или 
еквивалент.

Елек с права кройка,два предни 
джоба,закопчаване копчета или с 
цип.
-Количествен състав на плата- 
100% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в 
последствие/по обекти/
-Двойно капитониран.
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 35

13,39 468,65

62 Полугащеризон/лет 
ен/ - огняр

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки,инструментални джобове и 
светлоотразителни кантове. 
-Количествен състав на плата -100% 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 190 до 240 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
65 °С,при метод за изпитване-БДС ЕК 
180 6330 и БДС ЕК 180 5077 и 
изисквания +-2 %.

Полугащеризон с регулируеми 
презрамки,инструментални 
джобове и светлоотразителни 
кантове.
-Количествен състав на плата - 
100% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 190 до 240 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 65 °С,при метод за

Бр. 35

20,42 714,70
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-Съдържание на формадцехид при 
метод за изпитване БДС EN 1БО 14184- 
1 и изисквания шах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС £N 180 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
EN 1БО 12945-1 и изисквания пнп.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на EN 13688 или 
еквивалент.

изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и 
БДС ЕК 1БО 5077 и изисквания +-
2%.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75

-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕИ 1БО 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
ш т.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

63 Яке - огняр Водозащитно яке,със свалящи се 
топлозащитна подплата и свалящи се 
ръкави.
-Количествен състав на плата -65% 
полиестер,35% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 190 до 240 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
45 °С,при метод за изпитване-БДС ЕИ 
1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 14184- 
1 и изисквания тах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО3071:2008. 
-Пипинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания ш т.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕИ 13688 или 
еквивалент.

Водозащитно яке,със свалящи се 
топлозащитна подплата и свалящи 
се ръкави.
-Количествен състав на плата -65% 
полиестер,35% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 190 до 240 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 45 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и 
БДС ЕК 1БО 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания шах.75 
пщ./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕИ 1БО 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 180 12945-1 и изисквания 
шт.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 35

21,36 747,60
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64 Ватиран елек / 

мъжки - огняр
Ватиран елек с права кройка,два предни 
джоба,закопчаване копчета или цип с 
подплата от полар 
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в последствие/по 
обекти/
-Двойно капитониран.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Ватиран елек с права кройка,два 
предни джоба,закопчаване копчета 
или цип с подплата от полар 
-Количествен състав на плата- 
100% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в 
последствие/по обекти/
-Двойно капитониран.
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 35

13,39 468,65

65 Тениска с къс 
ръкав - огняр

Количествен състав на плата -100% 
памук/трико/,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Маса на плата-от 150 гр./м.кв. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на EN 13688 или 
еквивалент.

Количествен състав на плата - 
100% памук/трико/,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТЦобн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Маса на плата-от 150 гр./м.кв. 
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 35

3,05 106,75

66 Шапка лятна - 
огняр

Памучна шапка с козирка и пластмасов 
предпазител за главата.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Памучна шапка с козирка и 
пластмасов предпазител за главата. 
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 35
1,51 52,85

67 Яке - шофьор Водозащитно яке,със свалящи се 
топлозащитна подплата и свалящи се 
ръкави.
-Количествен състав на плата -65% 
полиестер,35% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 190 до 240 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
45 °С,при метод за изпитване-БДС ЕК 
1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 14184- 
1 и изисквания шах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008.

Водозащитно яке,със свалящи се 
топлозащитна подплата и свалящи 
се ръкави.
-Количествен състав на плата -65% 
полиестер,35% памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 190 до 240 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 45 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и 
БДС ЕК 1БО 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО

Бр. 20

21,36 427,20
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-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК1БО 12945-1 и изисквания пнп.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

14184-1 и изисквания тах.75 
mg./kg.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК ISO
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

68 Панталон летен - 
шофьор

Мъжки панталон,колан с гайки,предни 
джобове тип италиански и един заден 
джоб.
-Количествен състав на плата -65/35 
вискоза/ памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
45 °С,при метод за изпитване-БДС ЕК 
1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 14184- 
1 и изисквания тах.75 тц А &
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания т т .4 .  
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Мъжки панталон,колан с 
гайки,предни джобове тип 
италиански и един заден джоб. 
-Количествен състав на плата - 
65/35 вискоза/ памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 45 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК ISO 6330 и 
БДС ЕК ISO 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК ISO 
14184-1 и изисквания тах.75 
mg./kg.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК ISO 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 20

27,67 553,40

69 Панталон зимен - 
шофьор

Мъжки панталон, колан с гайки,предни 
джобове тип италиански и един заден 
джоб.
-Количествен състав на плата -100% 
вълна/вълнен габардин/,удостоверен

Мъжки панталон,колан с 
гайки,предни джобове тип 
италиански и един заден джоб. 
-Количествен състав на плата - 
100% вълна/вълнен

Бр. 20

15,54 310,80
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съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 210 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
45 °С,при метод за изпитване-БДС ЕК 
ШО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 14184- 
1 и изисквания тах.75 пц»./к£.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг.при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания шт.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

габардин/,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 210 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 45 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и 
БДС ЕК 1БО 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания тах.75 
т £ ./к ^
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
т т .4 .
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

70 Риза с дълъг ръкав 
- шофьор

Тип класическа, с лого на гръден джоб. 
-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 130 до 180 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
45 °С,при метод за изпитване-БДС ЕК 
1БО 6330 и БДС ЕК 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 14184- 
1 и изисквания тах.75 пщ./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания шт.4.

Тип класическа, с лого на гръден 
джоб.
-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 130 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 45 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 6330 и 
БДС ЕК 1БО 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 
14184-1 и изисквания тах.75 
пщ./к&

Бр. 20

17,25 345,00
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-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК ISO 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

71 Риза с къс ръкав - 
шофьор

Тип класическа, с лого на гръден джоб. 
-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 120 до 130 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
45 °С,при метод за изпитване-БДС ЕК 
1БО 6330 и БДС ЕК 180 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формапдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 180 14184- 
1 и изисквания шах.75 ш§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС EN 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 180 12945-1 и изисквания шт.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Тип класическа, с лого на гръден 
джоб.
-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
после дствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 120 до 130 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 45 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК ISO 6330 и 
БДС ЕК ISO 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК ISO 
14184-1 и изисквания max.75 
mg./kg.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК ISO 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 20

15,71 314,20

72 Тениска с дълъг 
ръкав - шофьор

Количествен състав на плата -100% 
памук/трико/,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Маса на плата-от 200 гр./м.кв. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Количествен състав на плата - 
100% памук/трико/,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Маса на плата-от 200 гр./м.кв. 
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 20

16,18 323,60



73 Сако дамско лятно 
- кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Класическо вталено сако с ревер яка, 
прорязани джобове с капаци и 
закопчаване с копчета. С хастар. 
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,35% вискоза,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./кв.м. 
-Без свиваемост при машинно пране и 
гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
EN 1БО 12945-1 и изисквания пнп.4. 
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Класическо вталено сако с ревер 
яка, прорязани джобове с капаци и 
закопчаване с копчета.С хастар. 
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,35% вискоза,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
т т .4 .
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 10

58,82 588,20

74 Панталон дамски 
летен - кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Прав панталон без басти, колан с 
гайки,предни джобове тип италиански 
,хастар в предната част до коляното. 
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,35% вискоза или 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./кв.м. 
-Без свиваемост при машинно пране и 
гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания т т .4 .  
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Прав панталон без басти,колан с 
гайки,предни джобове тип 
италиански,хастар в предната част 
до коляното.
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,35% вискоза или 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1550 12945-1 и изисквания 
т т .4 .
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 10

27,67 276,70

75 Пола /лятна/ - 
кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Права пола с хастар,скрит цип и 
шлиц/цепка/ в среден шев на задна част. 
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,30% вискоза,5% 
еластан,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.

Права пола с хастар,скрит цип и 
шлиц/цепка/ в среден шев на задна 
част.
-Количествен състав на плата-65 % 
памук,30% вискоза,5% 
еластан,удостоверен съобразно

Бр. 10

27,67 276,70
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-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./кв.м. 
-Без свиваемост при машинно пране и 
гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
EN ISO 12945-1 и изисквания min.4. 
-Да отговаря на EN 13688 или 
еквивалент.

приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
-Пилинг.при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания
min.4.
- отговаря на EN 13688.

76 Риза дамска /лятна/ 
- кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Класически модел дамска риза,талийни 
свивки.Къс ръкав.
-Количествен състав на плата-сатениран 
памук,със състав 95% памук/5% еластан 
или памук с коприна със състав 80% 
памук/20% коприна,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП.обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в последствие.
-Маса на плата-от 110 до 140 гр./кв.м. 
-Изменение на размерите при пране на 
40° С,при метод за изпитване-БДС EN 
ISO 6330 и БДС EN ISO 5077 и 
изисквания +-2%
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване-БДС EN ISO 14184- 
1 и изисквания max.75 mg/kg.
-PH на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС EN ISO 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
EN ISO 12945-1 и изисквания min.4.
-Да отговаря на EN 13688 или 
еквивалент.

Класически модел дамска 
риза,талийни свивки.Къс ръкав. 
-Количествен състав на плата- 
сатениран памук,със състав 95% 
памук/5% еластан или памук с 
коприна със състав 80% 
памук/20% копринаудостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП.обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 110 до 140 
гр./кв.м.
-Изменение на размерите при 
пране на 40° С,при метод за 
изпитване-БДС EN ISO 6330 и 
БДС EN ISO 5077 и изисквания +-
2%
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване-БДС EN ISO 
14184-1 и изисквания max.75 
mg/kg.
-PH на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС EN ISO 3071:2008. 
-Пилинг.при метод на изпитване 
БДС EN ISO 12945-1 и изисквания 
min.4.
- отговаря на EN 13688.

Бр. 10

15,71 157,10

77 Сако мъжко /лятно/ 
- кариерен 
консултант към

Класическо вталено сако с ревер 
яка,прорязани джобове и закопчаване с 
копчета.С хастар.

Класическо вталено сако с ревер 
яка,прорязани джобове и 
закопчаване с копчета.С хастар.

Бр. 5
58,82 294,10



ЦПЛР-ОДК -Количествен състав на плата- 65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./кв.м. 
-Без свиваемост при машинно пране и 
гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
EN 1БО 12945-1 и изисквания пнп.4. 
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

-Количествен състав на плата- 65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
т т .4 .
- отговаря на ЕК 13688.

78 Сако мъжко 
/зимно/ - кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Класическо вталено сако с ревер 
яка,прорязани джобове и закопчаване с 
копчета.С хастар.
-Количествен състав на плата- 95% 
вълна, 5% еластан/студена вълна с 
еластан/,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 180 до 200 гр./кв.м. 
-Без свиваемост при машинно пране и 
гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания пип.4.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Класическо вталено сако с ревер 
яка,прорязани джобове и 
закопчаване с копчета.С хастар. 
-Количествен състав на плата- 95% 
вълна,5% еластан/студена вълна с 
еластан/,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Хастар-100% полиестер 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата-от 180 до 200 
гр./кв.м.
-Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 15Ю 12945-1 и изисквания 
т т .4 .
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 5

58,82 294,10

79 Панталон мъжки 
/летен/ - кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Прав панталон без басти, колан с 
гайки,предни джобове тип 
италиански,хастар в предната част до 
коляното.
-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер.

Прав панталон без басти, колан с 
гайки,предни джобове тип 
италиански,хастар в предната част 
до коляното.
-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер.

Бр. 5

27,67 138,35
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-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв. 
-Без свиваемост при машинно пране и 
гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания шт.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
ш т.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

80 Панталон мъжки 
/зимен/ - кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Прав панталон без басти, колан с 
гайки,предни джобове тип 
италиански,хастар в предната част до 
коляното.
-Количествен състав на плата -95% 
въпна,5% еластан/студена вълна с 
еластан/,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Хастар-100% полиестер.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 200 гр./м.кв. 
-Без свиваемост при машинно пране и 
гладене.
-Пилинг.при метод на изпитване БДС 
Е!'! КЮ 12945-1 и изисквания тш.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Прав панталон без басти, колан с 
гайки, предни джобове тип 
италиански, хастар в предната част 
до коляното.
-Количествен състав на плата -95% 
вълна5% еластан/студена вълна с 
еластан/,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Хастар-100% полиестер.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 200 
гр./м.кв.
-Без свиваемост при машинно 
пране и гладене.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
тш .4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 5

15,54 77,70

81 Риза мъжка /лятна/- 
кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Класически модел мъжка риза.Къс 
ръкав.
-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 110 до 140 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
90 °С,при метод за изпитване-БДС ЕК

Класически модел мъжка риза.Къс 
ръкав.
-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 110 до 140 
гр./м.кв.

Бр. 5

15,71 78,55



180 6330 и БДС EN 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС EN 1БО 14184- 
1 и изисквания шах.75 пщ./к^.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 180 12945-1 и изисквания тш .4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

-Изменение на размерите при 
пране на 90 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК 180 6330 и 
БДС ЕК 180 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 180 
14184-1 и изисквания шах.75 
Ш£./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 1БО 
3071:2008.
-Пилинг.при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
ш т.4 .
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688.

82 Риза мъжка /зимна/ 
- кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Класически модел мъжка риза. Дълъг 
ръкав.
-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 130 до 180 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
90 °С,при метод за изпитване-БДС ЕК 
180 6330 и БДС ЕК 180 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 1БО 14184- 
1 и изисквания шах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС ЕК 1БО 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕК 1БО 12945-1 и изисквания ш т.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Класически модел мъжка 
риза. Дълъг ръкав.
-Количествен състав на плата -65% 
памук,35% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.
-Маса на плата-от 130 до 180 
1р./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 90 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕК 180 6330 и 
БДС ЕК 180 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕК 180 
14184-1 и изисквания шах.75 
ш§./1^.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕК 180 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕК 1БО 12945-1 и изисквания 
тш .4.
-Размери 40-60 по БДС.

Бр. 5

17,25 86,25
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- отговаря на ЕК 13688.

83 Вратовръзка - 
кариерен 
консултант към 
ЦПЛР-ОДК

Количествен състав на плата-100% 
коприна или плътен сатен със 
състав:90% коприна и 10 % 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Количествен състав на плата-100% 
коприна или плътен сатен със 
състав: 90% коприна и 10 % 
памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят-ще се уточни в последствие. 
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 5

11,73 58,65

84 Ватиран 
елек/грейка - 
спасител

Ватиран елек с права кройка,два предни 
джоба, закопчаване копчета или цип е 
подплата от полар 
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн.ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в последствие/по 
обекти/
-Двойно капитониран.
-Да отговаря на ЕЙ 13688 или 
еквивалент.

Ватиран елек с права кройка,два 
предни джоба,закопчаване копчета 
или цип с подплата от полар 
-Количествен състав на плата- 
100% полиестер,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн.ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят-ще се уточни в 
последствие/по обекти/
-Двойно капитониран.
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 6

13,39 80,34

85 Яке тип суичър 
/мъжко/- спасител

Яке с подсилени лакти и 
рамене,сигнални елементи. 
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер меланж.
-Цвят -ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата -380 гр./кв.м. 
-Размер 40-60 по БДС 
-Да отговаря на ЕК 13688 или 
еквивалент.

Яке с подсилени лакти и 
рамене,сигнални елементи. 
-Количествен състав на плата- 
100% полиестер меланж.
-Цвят -ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата -380 гр./кв.м. 
-Размер 40-60 по БДС 
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 4

58,59 234,36

86 Яке от лек софтшел 
/дамско/- спасител

Дамско яке от лек софтшел,с качулка. 
-Количествен състав на плата-100% 
полиестер софтшел.
-Цвят -ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата -210 гр./кв.м.
-Размер 40-60 по БДС
-Да отговаря на ЕК 13688 или
еквивалент.

Дамско яке от лек софтшел,с 
качулка.
-Количествен състав на плата- 
100% полиестер софтшел.
-Цвят -ще се уточни в последствие. 
-Маса на плата -210 гр./кв.м. 
-Размер 40-60 по БДС 
- отговаря на ЕК 13688.

Бр. 2

81,46 162,92

87 Тениска с къс 
ръкав - спасител

Количествен състав на плата -100% 
памук/трико/,удостоверен съобразно

Количествен състав на плата - 
100% памук/трико/,удостоверен 
съобразно приложимите методи за

Бр. 6 3,05 18,30



3
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Маса на плата-от 150 гр./м.кв. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕИ 13688 или 
еквивалент.

изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Маса на плата-от 150 гр./м.кв. 
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на EN 13688.

88 Дамски панталон 
/летен/- спасител

Дамски панталон,със стеснен крачол,с 
цял ластик в кръста.
-Количествен състав на плата -65/35 
памук-полиестьр,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти
-Маса на плата-от 130 до 150 гр./м.кв. 
-Изменение на размерите при пране на 
90 °С,при метод за изпитване-БДС EN 
1БО 6330 и БДС Е1М 1БО 5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС Е14 1БО 14184- 
1 и изисквания тах.75 т§./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване-БДС £N 180 3071:2008. 
-Пилинг,при метод на изпитване БДС 
ЕИ 1БО 12945-1 и изисквания ш т.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕИ 13688 или 
еквивалент.

Дамски панталон,със стеснен 
крачол,с цял ластик в кръста. 
-Количествен състав на плата - 
65/35 памук-
полиестьр,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване 
по НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г. 
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти 
-Маса на плата-от 130 до 150 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 90 °С,при метод за 
изпитване-БДС ЕИ 1БО 6330 и 
БДС ЕИ 1БО 5077 и изисквания +-
2%.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС EN 1БО 
14184-1 и изисквания тах.75 
Ш£./к§.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕИ 180 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕИ 1БО 12945-1 и изисквания 
тю .4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕИ 13688.

Бр. 2

10Д6 20,32

89 Мъжки панталон 
/летен/- спасител

Мъжки панталон,колан с гайки,предни 
джобове тип италиански и един заден 
джоб.
-Количествен състав на плата -65/35 
вискоза/ памук,удостоверен съобразно 
приложимите методи за изпитване по 
НЕНТП,обн. ДВ бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в последствие/по 
обекти/.
-Маса на плата-от 150 до 180 гр./м.кв.

Мъжки панталон,колан с 
гайки,предни джобове тип 
италиански и един заден джоб. 
-Количествен състав на плата - 
65/35 вискоза/ памук,удостоверен 
съобразно приложимите методи за 
изпитване по НЕНТП,обн. ДВ 
бр.44/2006 г.
-Цвят -ще се уточни в 
последствие/по обекти/.

Бр. 4

27,67 110,68
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-Изменение на размерите при пране на 
45 °С,при метод за изпитване-БДС ЕИ 
180 6330 и БДС £N 180  5077 и 
изисквания +-2 %.
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС ЕН 1БО 14184- 
1 и изисквания шах.75 mg./kg.
-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕИ 180 3071:2008. 
-Пилинг.при метод на изпитване БДС 
EN 180 12945-1 и изисквания пнп.4. 
-Размери 40-60 по БДС.
-Да отговаря на ЕИ 13688 или 
еквивалент.

-Маса на плата-от 150 до 180 
гр./м.кв.
-Изменение на размерите при 
пране на 45 °С,при метод за 
изпитване-БДС EN 1БО 6330 и 
БДС ЕИ 1БО 5077 и изисквания +-
2% .
-Съдържание на формалдехид при 
метод за изпитване БДС EN 180 
14184-1 и изисквания шах.75

-РН на воден екстракт при метод за 
изпитване -БДС ЕИ 1БО 
3071:2008.
-Пилинг,при метод на изпитване 
БДС ЕИ 1180 12945-1 и изисквания 
шш.4.
-Размери 40-60 по БДС.
- отговаря на ЕИ 13688.

КМЕТСТВО с. САМОВОДЕНЕ
90 Полугащеризон-

летен
Памук Памук Бр. 6 20,42 122,52

91 Тениска с къс 
ръкав

Памук, трико Памук, трико Бр. 6 3,05 18,30

92 Яке Памук Памук Бр. 6 58,59 351,54

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

93 Яке /лятно/ - /общ 
работник

Работно яке с функционални джобове, 
подсилени лакти и светлоотразителни 
елементи., Материя: 100% памук, 275 
гр./м2

Работно яке с функционални 
джобове, подсилени лакти и 
светлоотразителни елемента., 
Материя: 100% памук, 275 гр./м2

Бр. 160
27,92 4 467,20

94 Полугащеризон 
/общ работник/

Работен полугащеризон с 
функционални джобове, подсилени 
колена с джоб за наколенка и 
регулируеми презрамки. Със 
светлоотразителни елементи., Материя: 
100% памук, 275 гр./м2

Работен полугащеризон с 
функционални джобове, подсилени 
колена с джоб за наколенка и 
регулируеми презрамки. Със 
светлоотразителни елементи., 
Материя: 100% памук, 275 гр./м2

Бр. 160

20,42 3 267,20

95 Тениска/общ 
работник/

Мъжка тениска с къс ръкав, обло 
деколте с ширина 1,5 см. Контрастна

Мъжка тениска с къс ръкав, обло 
деколте с ширина 1,5 см.

Бр. 160 3,05 488,00
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лента от вътрешната страна за 
подсилване на шевовете от рамо до 
рамо. Еластични шевове.

Контрастна лента от вътрешната 
страна за подсилване на шевовете 
от рамо до рамо. Еластични 
шевове.

96 Яке ватирано 
/зимно/ - общ 
работник

Ватиран комплект ПЕ/ПУ сив/кралско 
син

Ватиран комплект ПЕ/ПУ 
сив/кралско син

Бр. 160
21,36 3 417,60

97 Полугащеризон 
/зимен/ - общ 
работник

Ватиран комплект ПЕ/ПУ сив/кралско 
син

Ватиран комплект ПЕ/ПУ 
сив/кралско син

Бр. 160
30,26 4 841,60

98 Яке /лятно/ - 
ел.монтьор

Работно яке с функционални джобове, 
подсилени лакти и светлоотразителни 
елементи., Материя: 100% памук, 275 
гр./м2

Работно яке с функционални 
джобове, подсилени лакти и 
светлоотразителни елементи., 
Материя: 100% памук, 275 гр./м2

Бр. 2
27,92 55,84

99 Полугащеризон /ел. 
монтьор/

Работен полугащеризон с 
функционални джобове, подсилени 
колена с джоб за наколенка и 
регулируеми презрамки. Със 
светлоотразителни елементи., Материя: 
100% памук, 275 гр./м2

Работен полугащеризон с 
функционални джобове, подсилени 
колена с джоб за наколенка и 
регулируеми презрамки. Със 
светлоотразителни елементи., 
Материя: 100% памук, 275 гр./м2

Бр. 2

20,42 40,84

100 Тениска/ел. 
монтьор/

Мъжка тениска с къс ръкав, обло 
деколте с ширина 1,5 см. Контрастна 
лента от вътрешната страна за 
подсилване на шевовете от рамо до 
рамо. Еластични шевове.

Мъжка тениска с къс ръкав, обло 
деколте с ширина 1,5 см. 
Контрастна лента от вътрешната 
страна за подсилване на шевовете 
от рамо до рамо. Еластични 
шевове.

Бр. 2

3,05 6,10

101 Яке /зимно/ Яке 100% Полиестер/PVC синьо/черно Яке 100% Полиестер/РУС 
синьо/черно

Бр. 2 21,36 42,72

102 Полугащеризон Полугащеризон 100% памук 
синьо/черно

Полугащеризон 100% памук 
синьо/черно

Бр. 2 20,42 40,84

103 Яке /лятно/ - огняр Работно яке с функционални джобове, 
подсилени лакти и светлоотразителни 
елементи., Материя: 100% памук, 275 
гр./м2

Работно яке с функционални 
джобове, подсилени лакти и 
светлоотразителни елементи., 
Материя: 100% памук, 275 гр./м2

Бр. 4
27,92 111,68

104 Полугащеризон 
/летен/ - огняр

Работен полугащеризон с 
функционални джобове, подсилени 
колена с джоб за наколенка и 
регулируеми презрамки. Със 
светлоотразителни елементи., Материя: 
100% памук, 275 гр./м2

Работен полугащеризон с 
функционални джобове, подсилени 
колена с джоб за наколенка и 
регулируеми презрамки. Със 
светлоотразителни елементи., 
Материя: 100% памук, 275 гр./м2

Бр. 4

20,42 81,68

105 Тениска Мъжка тениска с къс ръкав, обло 
деколте с ширина 1,5 см. Контрастна

Мъжка тениска с къс ръкав, обло 
деколте с ширина 1,5 см.

Бр. 4 3,05 12,20



лента от вътрешната страна за 
подсилване на шевовете от рамо до 
рамо. Еластични шевовеА

Контрастна лента от вътрешната 
страна за подсилване на шевовете 
от рамо до рамо. Еластични 
шевовеА

106 Яке /зимно/ - огняр Яке 100% Полиестер/РУС синьо/черно Яке 100% Полиестер/РУС 
синьо/черно

Бр. 4 21,36 85,44

107 Полугащеризон 
/зимен/ - огняр

Полугащеризон 100% памук 
синьо/черно

Полугащеризон 100% памук 
синьо/черно

Бр. 4 30,26 121,04

ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

108 Туника /ветеринар/ Туника с къс ръкав,два долни джоба, 
един нагръден. П/ПЕ 140гр.

Туника с къс ръкав,два долни 
джоба, един нагръден. П/ПЕ 140гр.

Бр. 2 11,72 23,44

109 Панталон - зимен 
/ветеринар/

Панталон с два италиански джоба, 
ластик, вталена кройка.
Материя: Памук/Полиестер, 160гр/м2

Панталон с два италиански джоба, 
ластик, вталена кройка.
Материя: Памук/Полиестер, 
160гр/м2

Бр. 4
15,54 62,16

110 Панталон - летен 
/ветеринар/

Панталон дълъг П/ПЕ 140гр. Панталон дълъг П/ПЕ 140гр. Бр. 4 27,69 110,76

111 Гащеризон - зимен 
/кинолог/

Зимен ватиран полугащеризон с 
.ултифункционални обемни джобове и 
подлилени колене и подходящ за тежки 
метеорологични условия. Регулируеми 
презрамки. П/ПЕ 270гр.

Зимен ватиран полугащеризон с 
.ултифункционални обемни 
джобове и подлилени колене и 
подходящ за тежки 
метеорологични условия. 
Регулируеми презрамки. П/ПЕ 
270гр.

Бр. 10

30,26 302,60

112 Гащеризон - летен 
/кинолог/

Функционален полугащеризон с обемни 
джобове, подсилени колене, Материя: 
20% памук, 80% полиестер, 235 гр./м2

Функционален полугащеризон с 
обемни джобове, подсилени 
колене, Материя:20% памук, 80% 
полиестер, 235 гр./м2

Бр. 10
20,42 204,20

113 Тениска къс ръкав Мъжка тениска с къс ръкав, обло 
деколте с ширина 1,5 см. Контрастна 
лента от вътрешната страна за 
подсилване на шевовете от рамо до 
рамо. Еластични шевове.

Мъжка тениска с къс ръкав, обло 
деколте с ширина 1,5 см. 
Контрастна лента от вътрешната 
страна за подсилване на шевовете 
от рамо до рамо. Еластични 
шевове.

Бр. 10

3,05 30,50

114 Тениска с дълъг 
ръкав

Ватирана блуза с обло деколте и ръкави 
с ластичен маншет., Материя: 
памук/полиестер, 300 гр./м2,

Ватирана блуза с обло деколте и 
ръкави с ластичен маншет., 
Материя: памук/полиестер, 300 
гр./м2,

Бр. 10
16,18 161,80

с



115 Яке /зимно/ Топлозащитно яке, подходящо за тежки 
метеорологични условия (до -40 °С), 
със светлоотразителни елементи и 
подвижна качулка., Материя: 100% 
полиестер с микро полируетан, 
подплата 300 гр./м2

Топлозащитно яке, подходящо за 
тежки метеорологични условия 
(до -40 °С), със светлоотразителни 
елементи и подвижна качулка., 
Материя: 100% полиестер с микро 
полируетан, подплата 300 гр./м2

Бр. 10

21,49 214,90

Сума, резултат от сбора на общите стойности на всички артикули, включени в обхвата на позицията, съобразно
прогнозните им количества

184 691,00

Забележка: В зависимост от конкретните потребности на различните структури/дирекции при Община Велико Търново, могат да 
бъдат поръчвани видове артикули, заявени от друга/и дирекция/ии, за конкретната позиция.

Конкретния брой на заявените количества ще бъде установяван по реда на проекта на д о г о в о а з^ ^ т в ^ й ^ а  позиция (съобразно
потребностите).
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