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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  

КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

С ПРЕДМЕТ: 
 

 

 

 

„Закупуване на екипировка на групите за пресъздаване на народни 

обичаи” с Обособена позиция № 1 „Закупуване на народни носии” и 

Обособена позиция № 2 „Закупуване на музикални инструменти“ по 

проект: „Постоянна изложба на етнографското наследство и 

природните забележителности на община Малко Търново с прилагане 

на аудио-визуални компютърни технологии“, финансиран по Мярка 

313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. съгласно 

подписан договор за отпускане на финансова помощ:  

№ 02/313/00218/21.11.2012г ” 
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гр. Малко Търново  

 
 
 



І. Общи положения 
 Заданието обхваща, технически спецификации по публичната покана с предмет: 

„Закупуване на екипировка на групите за пресъздаване на народни обичаи” с 

Обособена позиция № 1: „Закупуване на народни носии” и Обособена позиция № 2: 

„Закупуване на музикални инструменти по проект” по проект: „Постоянна изложба 

на етнографското наследство и природните забележителности на община Малко 

Търново с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии”, договор за 

безвъзмездна финансова помощ: №02/313/00218/21.11.2012г. на Програма за развитие 

на селските райони през периода 2007 – 2013 г. по мярка 313 – „Насърчаване на 

туристическите дейности” 

 

ІІ.  Описание 

1. Спецификация за Обособена позиция № 1: „Закупуване на народни носии” 

 

народни носии  

и принадлежности 

№ Вид на доставката  
Описание на техническите 

параметри 

Единица 

мярка  
количество 

    

1 
Женска  носия 

 

Костюмът включва:   

 • Бродирана риза, памучно 

платно; 

• Странджански  сукман, 

вълна, сукно; 

• Престилка вълна, 

домашно тъкана; 

• Пояс, сърмен; 

• Забрадка, тънко сукно, 

вълна 

Описание:  

Сукмана е изработен от 

вълнен плат, цвят екрю с 

бродерия на пазвата и трите 

волана на полата. На гърба 

сукмана има две бродирани 

опашки. Ризата е 

изработена от бял памучен 

плат с бродерия на 

ръкавите и полата. 

Престилката е от червен 

вълнен плат с бродерия, 

цветни ленти.  

 

Бр. 17 

 

2 Мъжка носия 

Костюмът включва: 

• Риза, памучно платно; 

• Eлек, шаек, гайтани; 

• Потури, шаек, гайтани; 

• Пояс сукно, вълна; 

Бр. 5 

 

 

 

 

 

 

 



Описание: 

Черен или кафяв потур с 

гайтани, червен керменски 

елек, бродирана риза и 

червен пояс 

3 
Мъжка риза, 

везана,памучно платно 
 Везана,памучно 

платно; 
Бр. 5 

 

 

 

 

4 Детска  носия, момиче 

• Риза, памучно платно 

• Сукман, вълна, сукно; 

• Престилка вълна, 

домашно тъкана; 

• Пояс, сърмен; 

• Забрадка, тънко сукно, 

вълна 

Сукмана е изработен от 

вълнен плат, цвят екрю с 

бродерия на пазвата и трите 

волана на полата. На гърба 

сукмана има две бродирани 

опашки. Ризата е 

изработена от бял памучен 

плат с бродерия на 

ръкавите и полата. 

Престилката е от червен 

вълнен плат с бродерия, 

цветни ленти. 

Бр. 20 

 

5 Детска  носия, момче 

 • Риза, памучно платно; 

• Eлек, шаек, гайтани; 

• Потури, шаек, гайтани; 

• Пояс сукно, вълна; 

Черен или кафяв потур с 

гайтани, червен керменски 

елек, бродирана риза и 

червен пояс 

Бр. 20 

 

6 
Ямурлук 

 

 зимен, дълъг, 

материал-шаяк 
Бр. 20 

 

7 Цървули 
 материал волска 

кожа 
Бр. 37 

 

8 Пафти 

 украшение и 

стягаща част за 

женския пояс, 

материал - 

посребрен метал 

Бр. 17 

 

9 Пендари 

 наниз от метални 

изсечени кръгчета, 

наподобяващи 

жълтици 

Бр. 17 

 



10 Калпаци  материал овча кожа Бр. 37 
 

      

 

2. Спецификация  за Обособена позиция № 2: „Закупуване на музикални инструменти” 
 

Музикални инструменти 

№ 

 

Вид на доставката 

 

 

 

Описание на техническите 

параметри 

 

Единица 

мярка 

 

Количество  

 

1 Гайда 

 Каба; 

 Кожа – ярешка; 

 Дърво – дрян; 

Бр. 1 

 

2 Тъпан 

 Дървено тяло с 

диаметър 50-60 см., 

височина 40-50 см.; 

 Удадни повърхности 

– кожа, захваната с 

дървени обрачи; 

 Възможност за 

настройка на 

опъването на кожите; 

 Ударни палки – 2 

броя дървени: 

къса,извита и дълга 

тънка; 

 Колан за носене през 

рамо; 

Бр. 1 

 

3 Акордеон 

 120/ баса; 

 Комплект с колан и 

кутия 

Бр. 

1  

 

 

   

 

 

III. Техническо изискване  

 - Тъканите, които се предлагат за ушиване на носиите следва да имат в състава си не по-малко 

от 80 % естествени влакна (вълна – за сукмани, престилки, елеци, потури и ямурлуци и памук – 

за ризите), доказано със сертификат за качество и произход . 

 - За конците, с които се изработват везбите по ризите, следва да е представен международно 

признат сертификат за качество и произход. 

 - Музикалните инструменти трябва да притежават сертификат за качество и произход. 

 

 


