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                                                                                                  Приложение 1 

 
спецификация за доставка на 

КОСТЮМ (ЯКЕ С ПОЛУГАЩЕРИЗОН) - ПРАХОЗАЩИТЕН,  
С ПОНИЖЕНА ГОРИМОСТ  

БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалентно 
 
 

1. Материали: 
- плат 100% памук пениран,  плат с понижена горимост; 

Платът да е изработен от пенирана прежда 100% памук, съгласно Наредба за 
етикирането и наименованията на текстилните продукти.  
- маса на единица площ на плата 240 г/м2 ± 5% - от 228 г/м2 до 252 г/м2; 
- сила/здравина/ на раздиране на плата –  
        по основа – мин.16 N 
        по вътък– мин. 30 N 
- устойчивост при притриване – мин.10 000 цикъла 
- свиваемост при пране на 600 – ±3% 
- устойчивост на обагрянията на пране при 600 – мин.4бал 
- устойчивост на обагрянията на триене: 
             - сухо – 4бал 
              - мокро – 3 бал 
- конец, който да е трудногорим. 
 
2. Размери – костюмът да бъде маркиран със своя размер въз основа на мерките 

на човешкото тяло, като означаването на размерите трябва да включва 
следните контролни размери: 

 
яке Обиколка на гърдите и височина 
панталон Обиколка на талията и височина 

 
В приложената спецификация на необходимите количества по отношение на 
размера са използвани следните мерки: 
 

номер гръдна обиколка 
на човешкото 

тяло 

височина 
(ръст) 

 
42 84  

 
 

височина на 
тялото от 

164см до 188см 
 

44 88 
46 92 
48 96 
50 100 
52 104 
54 108 
56 112 



ОБЗР/АГ/АГ                                                                  2 / 4 

58 116 
60 120 

 и т.н.  
 
Участникът да предостави за всеки размер, допълнително информация за 
изделието, която да съдържа: 
 яке -  дължина на ръкава и дължина на изделието; 
 панталон – обиколка колан, обиколка ханш, дължина вътрешна; дължина 

странична, обиколка на крачола по линия на дължината. 
2.1. Изменение на размерите, дължащо се при почистване 
При почистване на облеклото чрез пране и химическо чистене, изменението на 
размерите не трябва да бъде повече от ±3% по дължина и широчина.  
Счита се, че всеки цикъл на пране се състои от пране и сушене. 
 
3. Технически и експлоатационни изисквания 
          Работният костюм да осигурява безопасни условия на труд за всяка работна 
среда в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД и да съдейства за намаляване на риска в 
областта на защитата на тялото и да отговаря на следните рискови фактори:  

- допир до замърсени повърхности с нетоксични вещества; 
- статично електричество. 
Работният костюм да е изработен по шивашка технология. Конструкцията 

на костюма да позволява свободно извършване на различни работни движения. 
Работният костюм да се състои от яке и панталон. Навсякъде да има понтер 
(подсилващ шев). Да се почиства с обикновени перилни препарати ръчно и/или 
машинно. 
 
4.Описание на изделието 
4.1. Яке: 

  
- да се затваря до горе с 6 копчета и с пластрон. Пластронът да се закопчава с две 
копчета в двата края(откъм яката и колана); 
- да е с остра яка;  
- ръкавите да са дълги, прикачени и да завършват с маншети с по едно копче и ½ 
ластик; 
- якето да е с пришит колан в областта на ханша, който да е с частично странично 
ластично пристягане; 
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- гърбът да е с два шлица за свобода на движението; 
 - в областта на раменете да има пришита платка на гърба, на която да е изписано 
„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД с бродерия, като се спазят: 
 големина на буквата – височина 2.5см, широчина-1.5см, цвят- жълт и 

шрифта на буквите, така както е на снимката по-долу 

                                    
 

- джобовете да са четири, обемни само откъм външната си част - два горни 
външни с капаци с по две копчета на джоб и два долни външни с капаци, като 
закопчаването им бъде  с по две лепки на капак. На всички джобове да има 
пришита вертикална декоративна баста;   
- на предния десен горен джоб закопчаването му да бъде с цип и две лепки 
- на предния ляв горен джоб да е поставено логото на ТЕЦ-2 с бродерия в жълт 
цвят: 
 големина на логото- широчина 6.5 см, височина на цифрата - 3 см, 

височина на буквата - 2см и шрифт, така както е на снимката по-долу 
 

                                              
- десният горен джоб да има допълнително затваряне с цип под капака; 
- в областта на гърдите и по линията на пришитата платка на гърба да е пришита 
сигнална жълта лентичка с широчина 1 см. 
Цвят на плата - петрол тъмен. 
 
 
4.2. Полугащеризон: 
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- да е с колан  в предната част и 5 гайки – по две отпред и две отстрани и една 
отзад; 
- странично ластично пристягане в областта на кръста; 
- затварянето да е странично (отляво) с копчета; 
- да има и предно закопчаване с цип(среден цип) и пластрон; 
- джобовете да са 7: 

 два външни, прикачени; 
  два странични инструментални (обемни само откъм външната си част и 

закопчаването им да бъде с по две лепки). На страничните джобове да 
има пришита вертикална декоративна баста; 

 един на предната платка на гащеризона, прикачен и с цип; 
 два външни задни с капаци със закопчаване с по две копчета. 
- презрамките да са регулируеми  
 

Цвят на плата - петрол тъмен. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
на необходимите количества Костюм (яке с полугащеризон) - прахозащитен,  

с понижена горимост 
размер Количество 

бр. 
Ед. цена, лв. 

без ДДС 

Обща 
стойност, лв. 

без ДДС 

48/170 1   

52/176 3   

52/182 1   

54/170 1   

54/176 1   

56/176 1   

56/182 1   

58/176 1   

66/188 1   

общо  11   
 
 


