
 

 

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 65% ПЕ/35% П, 230-250 гр/м² 

хидрофобиран, вата 150 гр., цвят сив. Ватирано яке от хидрофобиран плат със свалящи 

се ръкави и качулка с цип. Да има два долни прорязани джоба с една филетка и цип и 

два горни джоба под форма с капак, фиксиращ се с два броя велкро, вътрешен джоб 

на лява предница закопчаващ се с велкро. Да може да се закопчава с непокрит цип, 

включително и яката. Да има маншети и подгъв яке с ластик, ватирана качулка, 

пристягаща се с връзки с пластмасови накрайници, двойни лицеви шевове по 

капачетата и горни джобове, среден детайл качулка, платка предница и гръб, краен 

лицев шев по цялата обиколка на долни джобове и за прикачване на вътрешен джоб. 

Да отговаря на стандарт EN 342 или еквивалент. 

 

2. Работен мъжки елек /тип грейка/ – да бъде ватиран, със състав 65%ПЕ/35%П, 

тъмно син, закопчаващ се с цип. Да има два джоба с една филетка-3 см, под наклон. Да 

има лицеви шевове на минимум 0.8 см по вратната, ръкавните, основата и борд 

предница. Да има краен лицев шев по цялата обиколка на джоба, понтове при вход джоб. 

Капитонирането да е на квадратчета 5/5 см. Отговарящи на стандарт EN 342 или 

еквивалент. 

  

3. Работно дамско яке /зимно/ – ПЕ/П Яке софтшел с мембрана, минимум 5000 

мм воден стълб, дишане – минимум 3000, двуцветно, 2 долни прорязани джоба с цип, 

подлепени шевове. Якето да се закопчава с цип и е с удължен гръб. Основен цвят кралско 

син, втори цвят черен за: платка гръб и предница, вътрешна яка, горен среден детайл на 

ръкава, страничен детайл тяло и маншети регулиращи се с щрифелка с велкро. В 

подгъва на якето да е вмъкнат ластик, който се пристяга със стопер при страничните 

джобове. Да отговаря на стандарт EN 342 или еквивалент. 



 

 

 

4. Работен дамски елек /тип грейка/ – да бъде ватиран, със състав 65%ПЕ/35%П, 

тъмно син, да се закопчава с цип. Да има два джоба с една филетка-3 см, под наклон. 

Лицеви шевове на минимум 0.8 см по вратната, ръкавните, основата и борд предница, 

краен лицев по цялата обиколка на джоба, понтове при вход джоб. Капитонирането да е 

на квадратчета 5/5 см. Отговарящи на стандарт EN 342 или еквивалент 

  

5. Работно яке с полугащеризон /есен-зима/ –  Яке: да бъде изработено от 100% ПЕ 

Оксфорд, 120-130 гр/м², да бъде с капитониран хастар с вата минимум 150 гр, цвят: 

основен плат кралско синьо, гарнитура жълт. Да е с прибираща се качулка без вата, 

водоустойчиво, ватирано, студо и ветрозащитно, с удължен гръб. Мехчетата на джобовете 

да са с долен капак на всички джобове, долна яка, долен пластрон, , укроен детайл за 

подгъва и укроено вратна гръб да са от гарнитурния плат. Само джобовете да са с 

разделители без мех. Якето да се закопчава с пластмасов цип, покрит с пластрон до 

яката, който се фиксира с минимум 4 бр. велкро. Да има два долни джоба с мех, които 

имат отвори отгоре под капачето и отстрани, с различни торби. Да има ляв горен джоб с 

капак, десен горен джоб за GSM с мехче и капак. До него е зашит външен джоб с 

минимум 2 бр. разделителя за химикали. Всички капачета се фиксират с велкро. Само 

на ляв ръкав се пришива външен джоб с минимум 3 бр. разделители. На хастар лява 

предница се пришива вътрешен джоб с фиксиращ се с велкро. От вътрешният шев на 

ръкава излиза щрифелка под форма с пришито велкро, което позволява регулиране на 

обиколката му. Качулката да се пристяга с шнур и стопери. По вратна гръб да се 

пришива укроен детайл, който да се побива с лицев към гръб.  

Полугащеризон: да бъде изработен от 100% ПЕ Оксфорд, 120-130 гр/м² , 

капитониран хастар на квадратчета, с вата минимум 120 гр, цвят: основен плат кралско 

синьо, гарнитура жълт. Да бъде водоустойчив, ватиран, студо и ветрозащитен. Мехчетата, 

долните капачета и насрещен детайл предни джобове да са от гарнитурата. Да има 

горно джобче за GSM, ляв инструментален и десен заден джоб да са с капачета и мях. На 

талия предница да са изработени два джоба тип "Италиански" под форма. Шлиц 

предница на полугащеризона да се закопчава с цип, а двата странични шлица с по2 бр. 

копчета. На платка предница да се зашие голям джоб с трапецовидна форма, 

закопчаващ се с цип. Върху него да е предварително зашит малък джоб за GSM с капак. 

До него джоб с минимум 3 бр. разделители. На входа на всеки разделител да има 

понтове. Заден десен джоб да е с капак и ляв заден джоб. Десен заден инструментален 

джоб влизащ в страничен шев. Симетрично от двете страни на ляв страничен шев да е 

зашит външен джоб с капак.  В колана между свивка гръб и страничен шев да е вмъкнат 

ластик, както и частично на презрамка гръб. Презрамките да се регулират с два броя 

пластмасови катарами. Отговарящи на стандарт EN 342 или еквивалент. 

   

6. Работно яке с полугащеризон /пролет-лято/ –  Яке: да е със състав 65% ПЕ/35% 

П, 230-250 гр/м². Цвят: основен плат тъмно син, гарнитура оранжева. Мехчетата на 

джобовете, долен капак на всички джобове, долна яка, долен пластрон, укроен детайл за 

подгъва и укроено вратна гръб да са от гарнитурният плат. Джобовете с разделители да са 

без мях. Якето да е с удължен гръб. Да се закопчава с пластмасов цип до яката, покрит с 

пластрон, който да се фиксира с минимум 4 бр. велкро. Да има два долни джоба с мех, 

които имат отвори отгоре под капачето и отстрани, но с различни торби. Да има ляв горен 

джоб с капак, десен горен джоб за GSM с мехче и капак. До него да е зашит външен джоб 

с минимум 2 бр. разделителя за химикали. Всички капачета да се фиксират с велкро. 

Само на ляв ръкав да има външен джоб с 3 бр. разделители. Маншетите да се закопчават 

с велкро, а по цялата им обиколка да е изминат краен лицев шев. Двойни лицеви шевове 

по капачетата, пластрона, раменните и ръкавните извивки. По вратна гръб да се пришива 

укроен детайл, който да се побива с лицев към гръб.  

Полугащеризон: да е със състав 65% ПЕ/35% П, 230-250 гр/м². Цвят: основен плат 

тъмно син, гарнитура оранжева. Мехчетата, долните капачета и насрещен детайл, 

предни, долни джобове да са от гарнитурата. Горно джобче за GSM, ляв инструментален  



 

 

и десен заден джоб да са с капачета и мех. На талия предница да са изработени два 

джоба тип "Италиански" под форма. Шлиц предницата на полугащеризона да се 

закопчава с цип, а двата странични шлица с по 2 бр. копчета. На платка предница да се 

зашие голям джоб с трапецовидна форма, закопчаващ се с цип. Върху него да са 

зашити малък джоб за  GSM с капак, до него джоб с 3 бр. разделители. На входа на всеки 

разделител да има понтове. Заден десен джоб с капак и ляв заден джоб. Десен заден 

инструментален джоб да влиза в страничен шев. Симетрично от двете страни на ляв 

страничен шев да е зашит външен джоб с капак. В колана между свивка гръб и страничен 

шев да е вмъкнат ластик, както и частично на презрамките. Презрамките да се регулират 

с два броя пластмасови катарами. Отговарящи на стандарт EN ISO 13688 или еквивалент. 

  

7. Шапка – боне за готвачи – да е  със състав 100%П, 200-210 гр/м2, цвят бял. 

Горната част на шапката да е от два детайла, като в подгъва на основният плат само при 

задната част да е вмъкнат ластик с регулатор. В шева да е вмъкната и мрежа покриваща 

ушите и тила, в която да се прибира косата. Свободният край на мрежата да е с ластик. 

Да отговаря на стандарт ISO 13688 или еквивалент. 

  

8. Работни обувки /боти/ с метално бомбе и метална пластина – Категория: S3 

HRO SRC. Лицевата част да е от непромокаем набук с дебелина над 2,0 мм. В подметката 

да има композитно бомбе и кевларена пластина.. Ходилото да е от каучук (гума) и да е 

закрепено към саята посредством метод на лепене, да е масло-киселинно устойчиво, да 

е противохлъзгащо, антистатично, HRO-устойчиво на +300°С. Стелката да е анатомична, 

„дишаща“, износоустойчива. Контрастни лицеви шевове и връзки минаващи през 

минимум 6 връзковода тип "дупчица". Да отговаря на стандарт EN ISO 20345 или еквивалент. 

  

9. Работни обувки /боти/ студозащитни без бомбе – Категория: 02 SRC. Лицевата 

част да е от непромокаема телешка кожа с дебелина от 1.6-1.8 мм. Вътрешната част да е 

от акрилна топла подплата. Ходилото да е от двуслоен полиуретан и да е закрепено към 

саята посредством метод директно лепене, да е масло-киселинно устойчиво, 

противоплъзгащо, антистатично. Стелката да е анатомична, „дишаща“, износоустойчива. 

Връзките да минават през минимум 5 метални връзковода- затворена кукичка. Да отговаря 

на стандарт EN ISO 20347 или еквивалент. 

 

10. Работни обувки без бомбе – КАТЕГОРИЯ: О1 SRC. 

Лицевата част на обувката е от телешка кожа с дебелина от 1.6-1.8 мм. Ходилото да е от 

двуслоен полиуретан и да е закрепено към саята посредством метод директно лепене, 

да е масло-киселинно устойчиво, противоплъзгащо, антистатично. Връзката да минава 

през 3 реда връзковода тип "дупчица" с метална капса. Да отговаря на стандарт EN ISO 

20345 или еквивалент. 

  

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

облекло и обувки“  

1. Предпазни очила –Да има лицева защита, регулируема рамка, защита в 

долната част. Да има допълнителна връзка прикачена за двете рамки и минаваща през 

задната част на главата. Тегло: максимум 43 гр. 

 

2. Диелектрични ръкавици – да са от естествен латекс, за работа с електрични 

съоръжения под напрежение с обхват до 20 kV. Отговарящи на стандарт  EN ISO 60903 или 

еквивалент. 

3. Диелектрични боти – да са от естествен каучук, за работа с ел. съоръжения под 

напрежение с обхват до 20 kV.   

4. Диелектрично килимче – да е от естествен каучук, за работа с ел. съоръжения 

под напрежение с обхват до 20 kV, 0.75х0.75 м. 



 

 

5. Предпазен /медицински/ колан – да е укрепващ/придържащ за 

обезопасяване на кръста при физическо натоварване със състав 38% латекс/62% 

полиестер +/- 3 %. Коланът да е с широк профил за пълна опора. Да може да подсилва 

гръбнака, да предлага опора в областта на корема и кръста. Да има възможност за 

носене, както под така и върху дрехите. Да бъде удобен, комфортен, с вградени 

придържащи панери. 

6. Работни ръкавици – Да са плетени от полиестерно трико, топени в нитрил, 

ластичен маншет. Ръкавиците да са устойчиви на претриване, перфориране, срязване и 

раздиране. Да отговарят на стандарт  EN388  EN420 или еквивалент. 

 

7. Работни домакински ръкавици – Домакински ръкавици от латекс, флокирани с 

дължина минимум 30 см. Цвят: жълт. Отговарящи на стандарт  EN420 или еквивалент. 

 

8. Каска – тип бейзболна шапка Да е противоударна, с козирка, цвят тъмно син. 

100% Памук. Да има отвори за проветрение, тип-мрежа разположена от двете страни на 

шапката. Да има двойни лицеви шевове върху среден детайл, отвор в задна част под 

форма и по обиколката на яката на 1,4-1,6 см от борда ѝ. Да има подплатена лента от 

вътрешната страна по цялата обиколка на шапката за абсорбиране на потта. Да се 

закопчава с велкро. Да отговаря на стандарт  EN 812 или еквивалент. 

 

9. Маска за дихателна защита –сгъваема защитна маска с клапан FFP1 NR D. Да 

има външна щипка за нос, еластични ленти. Да отговаря на стандарт  EN 140:2001+А1:2009 

или еквивалент. 

 

10. Работни ръкавици от кожа и плат – да са от цепена телешка кожа и плат с пет 

пръста. Дланта, палеца и показалеца да са изцяло от кожа. Горната част на останалите 3 

пръста да е от кожа до половината. Маншета да е твърд, като свободният му край е 

обточен с бие. Да отговаря на стандарт   EN388  EN420 или еквивалент. 

 

11. Работни ботуши водозащитни от PVC – Ботушите да са ПВХ, устойчиви на вар, 

индустриални масла, масла и горива, водозащитни, да са цвят черен. Да са 

противохлъзгащи - SRC. Да бъдат с височина: минимум 38 см. Да отговарят на стандарт EN 

ISO 20347 или еквивалент. 

 

12. Ортопедични чехли /сабо/ – да бъде от естествена перфорирана кожа с 

ластичен регулатор, зашит от ляво и отдясно. Да има полиуретаново противоплъзгащо 

ходило, комфортна стелка с абсорбатор на енергията в областта на петата, лицев шев 

по цялата обиколка на свободният край на кожата. Да отговарят на стандарт  EN 20347 или 

еквивалент. 

  

13. Работна манта – престилка – Да е със състав ПЕ/П, 200-210 гр/м², цвят: кралско 

син. Да има  ревер яка, закопчаваща се с 5 бр. черни пластмасови копчета, едношевен 

обикновен ръкав, два долни и един горен джоб на лява предница. Да има двойни лицеви 

шевове за прикачване на джобовете,лицев по борд предница и яката. Да има на гърба 

колан и похлупена цепка. Подгъва на ръкавите на дрехата да са на 2-2,2 см. Да отговаря 

на стандарт EN 342 или еквивалент. 

  

14. Работна туника с панталон /за работници в кухня/ –да есъс състав ПЕ/П, 200-210 

гр/м2, цвят черен. да е с двуредно закопчаване, с червени копчета тип „пешки“ и паспел 

по ляв борд, столчето на яката, подгъва на ръкавите и цепката да са в червен цвят. Подгъва 

на ръкава да се обработва с основен плат, така че да се обръща като маншет със 

заоблени краища на цепката. Да има един джоб на ляв ръкав с разделителен шев. 



 

 

Панталонът да е черен цвят със състав ПЕ/П, 200 гр/м2. Да се закопчава с цип и 

копче, прав колан с минимум 7 бр. гайки. На предницата да има по 1 чупка, два предни 

джоба тип "Италиански" и заден десен външен джоб, понтове в долен край на шлица и 

предни джобове и вход заден джоб. Да отговарят на стандарт EN ISO 13688 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. 

 

 

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

Изготвил: Георги Ников – ръководител отдел „АДУС“  


