
 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства на 

работниците и служителите в БНР по обособени позиции: обособена позиция № 1  

„Доставка на работно облекло и обувки от списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, 

т. 1 от ЗОП“, обособена позиция № 2 – „Доставка на лични предпазни средства, работно 

облекло и обувки“ 

 

I. Предмет на обществената поръчка е доставка на работно облекло, работни 

обувки и лични предпазни средства на работниците и служителите, заети в основната и 

публичната дейност в Българско национално радио. 

На основание чл. 296 и чл. 284 от Кодекса на труда, в съответствие с чл. 2 от Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд, Наредба за безплатното работно и 

униформено облекло /ДВ.бр.9/28.01.2011г./ и Наредба №3/19.04.2001г. за минималните 

изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на  

лични предпазни средства на работното място /ДВ.бр. 46/2001г., изм. и доп. 

ДВ.бр.40/18.04.2008г./ на Министерство на труда и социалната политика и Министерството 

на здравеопазването, работодателят е длъжен да осигури на работниците и служителите 

нормални условия за изпълнение на работата по трудово правоотношение. За целта е 

необходимо  да бъдат осигурени работно облекло, работни обувки и лични предпазни 

средства, предназначени за защита на работещите от неблагоприятните климатични, 

механични и термични въздействия, в съответствие със спецификата на извършваната 

дейност на работното място. 

 

II. Вид и количество работното облекло, обувки и лични предпазни средства по 

обособени позиции: 

Обособена позиция № 1  „Доставка на работно облекло и обувки от списъка на 

стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“  

1. Работно мъжко яке – полушуба /зимна/ с размери от 42 до 64 по БДС – до 500 

броя; 

2. Работен мъжки елек /тип грейка/ с размери от 42 до 64 по БДС – до 500 броя; 

3. Работно дамско яке /зимно/ с размери от 42 до 56 по БДС  –  до 300 броя; 

4. Работен дамски елек  /тип грейка/ с размери от 42 до 56 по БДС – до 300 броя; 

5. Работно яке с полугащеризон /есен-зима/ с размери от 42 до 64 по БДС  –  до 

30 комплекта; 

6. Работно яке с полугащеризон /пролет-лято/ с размери от 42 до 64 по БДС  –  до 

30 комплекта; 

7. Шапка – боне за готвачи – до 15 броя; 

8. Работни обувки /боти/ с метално бомбе и метална пластина с размери от 39 до 

46 по БДС – до15 чифта; 

9 .Работни обувки /боти/ студозащитни  без бомбе с размери от 35 до 46 по БДС – 

до 700 чифта; 

10. Работни обувки без бомбе с размери от 35 до 46 по БДС – до 50 чифта; 

 

Обособена позиция № 2 – „Доставка на лични предпазни средства, работно 

облекло и обувки“ 

1. Предпазни очила /механична защита/ – до  5 броя; 

2. Диелектрични ръкавици – до 10 чифта: 

2.1. Диелектрични ръкавици № 8 до 2 чифта; 

2.2. Диелектрични ръкавици № 9 до 3 чифта; 

2.3. Диелектрични ръкавици №10 до 5 чифта; 



 

 

3. Диелектрични боти – до 5 чифта; 

4. Диелектрично килимче – до 3 броя; 

5. Предпазен /медицински/ колан – до 5 броя; 

6. Работни ръкавици – до 300 чифта: 

6.1. Ръкавици № 8 до 50 чифта; 

6.2. Ръкавици № 9 до 150 чифта; 

6.3. Ръкавици № 10 до 100 чифта; 

7. Работни домакински ръкавици – до 100 чифта: 

7.1. Ръкавици S до 20 чифта; 

7.2. Ръкавици M до 50 чифта; 

7.3. Ръкавици L до 30 чифта; 

8. Каска – тип бейзболна шапка – до 10 броя; 

9. Маска за дихателна защита – до 50 броя; 

10. Работни ръкавици от кожа и плат – до 50 чифта: 

10.1. Ръкавици № 8 до 10 чифта; 

10.2. Ръкавици № 9 до 20 чифта; 

10.3. Ръкавици № 10 до 20чифта; 

11. Работни ботуши водозащитни от PVC с размери от 39 до 46 по БДС – до 10 

чифта; 

12.  Ортопедични чехли /сабо/ – с размери от 35 до 46 по БДС – до 10 чифта  

13.  Работна манта – престилка с размери от 42 до 64 по БДС – до 90 броя; 

14.  Работна туника с панталон /за работници в кухня/ с размери от 42 до 64 по 

БДС – до 15 комплекта; 

 

III. Технически спецификации за работното облекло, обувки и лични предпазни 

средства по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Доставка работно облекло и обувки от списъка на стоките 

и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ 

1. Работно мъжко яке – полушуба /зимна/ – да бъде олекотена, да предпазва от 

ниски температури и вятър, да защитава от проникване на вода и пари. Да бъде 

изработена от промазан плат, два слоя обемна вата, с качулка, повишена студо- и 

водоустойчивост, позволяваща свободно и леко движение на работника. Да има 

пристягане в кръста и в долната част, вътрешно закопчаване с цип, покрит допълнително с 

платка чрез „тик-так“ копчета. Да бъде изработена с висока яка , със снемаема качулка с 

цип. Ръкавите да са прави, прикачени и да се състоят от четири части, като за улесняване 

сгъването в лакътя да има обиране на кройката посредством два тегела, и да имат 

възможност за пристягане с велкро. Полушубата да има добър дизайн и да се предлага 

минимум  в три основни цвята по желание на клиента! Полушубата да отговаря на 

изискванията на EN 13688 или еквивалент. 

 

2.  Работен мъжки елек /тип грейка/ – елекът  да бъде  олекотен, да предпазва от 

ниски температури и вятър. Да е изработен от промазан плат, два слоя обемна вата, 

позволяваща свободно и леко движение на работника и служителя. Ватираният елек да е 

изработен от полиестер, вата и подплата, да има добър дизайн, да е антиалергичен. 

Елекът да отговаря на изискванията на  EN 340 или еквивалент. 

 

3. Работно дамско яке /зимно/ – да бъде изработено от 100 % ПЕК, водоустойчиво. 

Закопчаването да е предно, до горе с пластмасов цип с двоен плъзгач и лети зъби. Ципът 

да има долен и горен пластрон, закопчаващ се с покрити „тик-так“ копчета. Ръкавите да 

са прави, прикачени и да се състоят от четири части, като за улесняване сгъването в лакътя 

да има обиране на кройката посредством два тигела, и да имат възможност за 

пристягане с велкро. В областта на яката в задната част да е скрита сваляема качулка, 

прикачена с цип, която да има възможност за ластично пристягане. Прибирането на 

качулката да става посредством секретен джоб и закопчване с велкро поне на три 

места. Подплатата да е от полиестерна силиконова вата капитонирана към хастара. 



 

 

Якето да се предлага в три цвята по желание на клиента. Якето да отговаря на 

изискванията на EN 13688 или еквивалент.  

 

4. Работен дамски елек /тип грейка/ – елекът  да бъде  олекотен, да предпазва от 

ниски температури и вятър. Да е изработен от 100% полиестер, закопчаване с цип, 

джобове – два долни странични и един вътрешен, да има добър дизайн, да е 

антиалергичен. Елекът да отговаря на изискванията на EN 340 или еквивалент.  

 

5.  Работно яке с полугащеризон /есен-зима/ –  комплектът да  притежава 

достатъчно здравина, издръжливост и минимална свиваемост при многократна 

дезактивация по механичен или физикохимичен начин; студозащитен – да защитава 

тялото от вятър, прах, пръски вода и нетоксични замърсявания. Полугащеризонът  да 

защитава от производствени замърсявания и механични въздействия, състав 100% ПЕК, 

свободна кройка, прав крачол, ластични регулируеми презрамки, джобове – един горен с 

капак, два долни странични, един заден с капак и два инструментални с капак. Якето да 

бъде с права яка, обемни джобове, материал памук/полиестер, 235 гр./кв.м, хастар – 

полиестер, размери по БДС, да предпазва от ниски температури и вятър, свободна 

кройка, позволяваща свободни движения. Работният костюм да има добър дизайн, да е 

антиалергичен. Комплектът да отговаря на изискванията на EN 340 или еквивалент.  

  

6. Работно яке с полугащеризон /пролет-лято/ –  комплектът да бъде изработен от 

полиестерна коприна – състав 100% ПЕК. Платът да е с промазка и да притежава свойства 

на водоотблъскване  съгласно БДС EN 20811. Горната част /яке/ да е с конструкция 

позволяваща свободни движения, както и да предпазва тялото от различни замърсявания. 

Долна част /полугащеризон/ да е с конструкция позволяваща свободни движения, прав 

крачол, ластични регулируеми презрамки, джобове – един горен с капак, два долни 

странични, един заден с капак и два инструментални с капак, както и да предпазва от 

различни замърсявания. Работният костюм да има добър дизайн, да е антиалергичен и да 

отговаря на изискванията на EN 340 или еквивалент. 

 

7. Шапка – боне за готвачи – да бъде с връзки отзад за добро прилягане, плат П/ПЕ 

190 g/m², Шапката да отговаря на изискванията на стандарт EN 340 или еквивалент.  

 

8.Работни обувки /боти/ с метално бомбе и метална пластина – категорията да 

притежават защитно бомбе, защитна пластина или вложка и обработена кожа за 

водоустойчивост, с текстилна противопрободна вложка и височина над глезена. Ходилото 

да е двуслойно  от полиуретан PU с термополиуретан TPU, антистатично, масло и 

киселинно-устойчиво с минимум 2см височина. Противохлъзгаща  SRC, износоустойчива 

грайферна подметка. Сая от телешка кожа с най-високо качество, черна на цвят, 

обработена да не пропуска вода /хидрофобирана/ съгласно тестовете за 

водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Дишащ, антиалергичен, подплатен хастар по 

цялата вътрешност на обувката. Да има подвижна антистатична полиуретанова стелка, 

антибактериална, абсорбираща влагата. Пристягането да е посредством текстилна 

връзка и метални капси закрепени към саята странично върху допълнително парче кожа 

пришито с двойни шевове за здравина. Ботите да отговарят на изискванията на ЕN 20345 

или еквивалент. 

 

9. Работни обувки /боти/ студозащитни без бомбе – ботите да са с текстилна 

противопрободна вложка и височина над глезена. Ходилото да е двуслойно  от 

полиуретан PU с термополиуретан TPU, антистатично, масло и киселинно-устойчиво с 

минимум 2см височина. Противохлъзгаща  SRC, износоустойчива грайферна подметка. 

Сая от телешка кожа с най-високо качество, обработена да не пропуска вода 

/хидрофобирана/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. 

Дишащ, антиалергичен, подплатен хастар по цялата вътрешност на обувката. Да има 

подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата. 

Пристягането да е посредством текстилна връзка и  метални капси закрепени към саята 



 

 

странично върху допълнително парче кожа пришито с двойни шевове за здравина. Ботите 

да отговарят на изискванията на ЕN 20345 или еквивалент. 

 

10. Работни обувки без бомбе – да са изработени от водоотблъскваща лицева 

кожа,  с  дишаща подплата абсорбираща влагата, устойчива на протриване. Обувките да 

са със стелка от полиуретан, анатомична, да е покрита с текстил и с противохлъзгащо 

масло-устойчиво, грайферно полиуретаново ходило.  Работните обувки да отговарят на 

изискванията на  ЕN 20347 или еквивалент. 

 

Обособена позиция № 2 – „Доставка на лични предпазни средства, работно 

облекло и обувки“ 

1.  Предпазни очила – очилата да са с поликарбонатен визьор, тегло не повече от 

35гр., неизпотяеми и недраскаеми, няколкостепенно регулиране на рамките както по 

дължина, така и наклона на самите окуляри. Не трябва да намаляват зрителното поле на 

ползващия ги и да могат да се комбинират с други ЛПС и по-специално към тях да могат 

да се ползват коригиращи зрението очила. Очилата да отговарят на изискванията на EN 

166 или еквивалент. 

2. Диелектрични ръкавици – да са изработени от висококачествен  естествен 

латекс, да издържат на работно напрежение до 7.5 kV при работа в електрически уредби 

за напрежение над 1000 V. Да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на 

безопасност и опазване на здравето съгласно изискванията на EN 60903 или еквивалент. 

3. Диелектрични боти – да осигуряват защита при работа  в закрити електрически 

уредби, а при сухо време и в открити електрически уредби под напрежение до  20 000V. 

Да са изработени от висококачествен каучук и да запазват електроизолационните си 

свойства при работа при напрежение до и над 1000 V при темперартура -30° до +50°. 

Диелектричните боти да отговарят на изискванията на  EN 1149 или еквивалент. 

4. Диелектрично килимче – да бъде с размери 80/80 за работно напрежение до 20kV 

и да отговаря на изискванията на стандарт ГОСТ 4997-75 или еквивалент или еквивалент. 

5. Предпазен /медицински/ колан – укрепващ, придържащ колан за обезопасяване 

на кръста при физическо натоварване. Да бъде удобен, комфортен, с вградени 

придържащи панери, с тиранти за по-добро прилягане. Да съответства на изискванията за 

здраве на директивата за ЛПС и да отговаря на EN 686. 

6. Работни ръкавици – да бъдат с пет пръста, от тънък слой нитрилен каучук върху 

ластично трико, полупотопени от горната страна /дишащ гръб/, ластичен маншет. Да 

осигуряват устойчивост на срязване, да са противопретриващи от въздействието на 

инструменти и материали, противозамърсяващи и да осигуряват защита от основните 

механични увреждания. Да са антиалергични  и подходящи за хващане, повдигане и 

пренасяне на  грапави и замърсени материали. Да съответстват на изискванията на EN 

420 и EN 388 или еквивалент. 

7. Работни домакински ръкавици – да бъдат изработени от естествен латекс и да 

отговарят на EN 420 или еквивалент. 

8. Каска – тип бейзболна шапка да бъде с предпазител за главата от полиетилен. 

Шапката да отговаря на изискванията на EN 812 или еквивалент. 

9. Маска за дихателна защита – полумаска за еднократна употреба FFP1, ПДК над 

4.5 – частичков респиратор, формован, вертикално или хоризонтално сгъваем, за твърди и 

течни аерозоли на водна и маслена основа, фино дисперсен прах, пушек, с клапа за 

издишване, широк уплътнителен кант и метална пластина за добро прилягане на лицето, с 



 

 

четири позиционни коригиращи се ремъка. Маската да отговаря на EN 149 или 

еквивалент. 

10 Работни ръкавици от кожа и плат – да бъдат с пет пръста и да са подходящи за 

товаро-разтоварни дейности, средновисоки температури, механични опасности и 

замърсявания. Ръкавиците да отговарят на изискванията на стандарт EN 420 и ЕN 388 или 

еквивалент. 

11.  Работни ботуши водозащитни от PVC – да са цялостно излети под налягане от 

високоустойчив PVC материал, защитаващ от вода и агресивни вещества и течности, с 

височина до коляното.  Да са с акрилова подплата, с дълбок грайфер, водозащитни. Да 

са с подходящо ергономично и противохлъзгащо ходило с отлична износоустойчивост и 

диелектрична якост. Работните ботуши да отговарят на изискванията на EN 20344 или 

еквивалент. 

 

12. Ортопедични чехли /сабо/ – да са от естествена кожа с полиуретаново 

покритие, антибактериална подплата, анатомични, антистатично, противохлъзгащо 

ходило. Да отговарят на изискванията на ЕN 20347 или еквивалент.  

 

13. Работна манта – престилка – да бъде изработена от плат П/ПЕ 35/65 -200g/m² . 

Мантата да е права, свободна и да се закопчава с копчета, като предницата да бъде с 

два долни и един горен /в ляво/ външни джобове, с прикачени ръкави, права яка и ревери, 

с цепка в задната страна. Мантата е предназначена да предпазва тялото от 

производствени замърсявания с нетоксични вещества и прах и трябва да отговаря на 

изискванията на EN 340 или еквивалент. 

 

14. Работна туника с панталон /за работници в кухня/ – туниката да бъде 

изработена от памук/полиестер 125 g/m², унисекс, без джобове, двуредно закопчаване. 

Панталонът да бъде дълъг, изработен от памук/полиестер 130 g/m², унисекс, закопчаване 

с цип и копче, с два предни джоба. Комплектът да отговаря на изискванията на EN 340 или 

еквивалент. 

 

Възложителят си запазва правото да не поръча целите количества от даден артикул, 

посочени в техническата спецификация. 

 

При установяване на несъответствие на параметрите на доставените стоки с тези от 

техническата спецификация, възложителят има право да откаже заявката като отказът се 

документира в констативен протокол между страните. В случай на отказана заявка, 

документиран с констативен протокол, възложителят не дължи на изпълнителя 

възнаграждение за нея. Изпълнителят е длъжен да извърши нова доставка с параметри на 

стоките, идентични с тези от техническата спецификация, в срок до 3 /три/ работни дни от 

датата на отказа на предходната заявка. 

 

Възложителят си запазва правото да поръчва допълнителни количества от описаните в 

техническата спецификация стоки по посочените в нея единични цени до достигане на 

максималната стойност на договора. 

 

Конкретните бройки от различните размери и номера за всяка една от стоките ще 

бъде уточнен за всяка една отделна заявка. 

 

 

 

Изготвил: Георги Ников – ръководител отдел „АДУС“  

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 


