
РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

1. Общи изисквания  

Предметът на настоящата поръчка е доставка на работно облекло за нуждите на ОП „БКД-

ЕЛИН ПЕЛИН“. Работното облекло трябва да бъде ново и качеството му да отговаря на 

съответните стандарти и на техническите спецификации на Възложителя. Цветът на плата 

за работното облекло е „червен“ основен цвят и „черен“ или „сив“ втори цвят за летни 

облекла и „тъмно син“ основен цвят и „черен“ втори цвят за зимни облекла, както е 

посочено в техническите спецификации.  

 

1.1 Емблемата на ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ да бъде поставена на работното облекло и 

личните предпразни средства, както следва: 

- да бъдат ситопечат; 

- да бъдат в цвят – „жълт“ или „черен“ 

Размери на емблемата, посочени в техническите спецификации:  

При летните шапки: - широчина 100 мм - височина 50 мм  

При якета (летни и зимни) и тениски с къс ръкав: - широчина 250 мм - височина 125 мм 

 

2. Срокове и място на доставка 

2.1. Срокове за доставка 

След подаване на заявка, съответно за зимно или лятно облекло и лични предпразни 

средства, срок на първоначалната доставка: не повече от 30 календарни дни, считано от 

датата на получаване на заявката до датата на приемо-предавателния протокол. 

 

2.2. Място на доставка 

Мястото на доставка е Република България, обл. София, общ. Елин Пелин, п.к. 2100, гр. 

Елин Пелин, пл. Незаивисимост № 1. Изпълнителят на обществената поръчка доставя 

стоките до мястото на доставка. 

 

3.Обем на поръчката 

Обемът на доставката по артикули, описанието и видът на стоките, които предстои да бъдат 

доставени по настоящата обществена поръчка се определя в заявката, представена от 

Възложителя към Изпълнителя.  

 

Размерът и количеството на първоначалната доставка, не определят последващите 

такива. Възложителят си запазва правото в зависимост от конкретните си нужди и при 

необходимост в рамките на срока на договора да заяви допълнителни количества стоки. 

Допълнителните доставки ще се осъществяват с писмено възлагане (заявка) от 

възложителя при спазване на цените, плащането и другите условия на договора по 

настоящата обществена поръчка, както и при условие, че стойността им се вмества в 

нейната прогнозна стойност. 

 

3.2. Количества работно облекло по вид и размер ще бъдат предоставени на участника, 



избран за изпълнител на поръчката при сключване на договора.  

 

4. Облеклото трябва да: 

 Осигурява достатъчна защита на тялото в съответствие с действащите норми за 

защита от прахове, аерозоли и др. замърсявания; 

 Да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост; 

 Да притежава достатъчна термоустойчивост; 

 Да не е алергично; 

 Да има маркировка за състав и грамаж на плата, ръст и размер; 

 Да има допълнителна маркировка: емблемата на ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ 

 

5. Комплектност на офертата 

5.1. Участникът е длъжен да представи попълнени таблици с техническите характеристики 

по показатели на предлаганото работно облекло за всeки артикул отделно; 

 

5.2. Участникът е длъжен да представи по един брой мостра от всеки артикул работно 

облекло. Мострите трябва да отговарят на техническите спецификации на Възложителя. 

 

6. Опаковка, транспорт и съхранение 

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането, разтоварването и 

предаването на работното облекло, като трябва да осигури поддходяща опаковка на 

облеклото срещу повреда по време на транспортирането му до складовете на Възложителя. 

Всеки комплект от съответния артикул да е опакован самостоятелно, с посочен на видно 

място размер и наименование.  

 

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИЯ  

1.  Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Предметът на 

доставка, а именно: Работно облекло и ЛПС се определят, както следва: 

А) Лятна шапка с козирка  

Изисквания: 

Изработва се от плат 100 % полиестер, 120 g/m2, цвят оранжев или зелен, и памучен хастар, 

цвят оранжев или зелен. Шапката се състои от следните елементи: 5 детайла по форма и 

козирка. Детайлите по форма са от лицевия плат и памучен тип хастар. В точката на 

съединяване на петте детайла е зашито декоративно копче, облечено с лицевия плат. 

Козирката е от лицевия плат и вложка по форма; широчината на козирката в средата е 8,0 

+/- 0,5 см. Допълнителна маркировка: емблема – един брой, ситопечат, която да бъде върху 

центрирана на платката отпред с размер 100/50 мм. 

 

Б) Лятно яке: 

Изисквания: 

Изработва се от плат 100 % памук, 240 g/m2,  в „червен“ основен цвят и „черен“ или „сив“ 

втори цвят. 



 Якето е право, с конструкция позволяваща свобода на движенията. Дължина до 

ханша, коланът е с частитчен ластик от двете страни, с ширина 5 см. 

 Гърбът е с платка на раменете, която продължава отпред до гърдите. Изработен е с 

два броя фалди за допълнителна свобода при работа. 

 Ръкавите са класически, завършващи с маншет с ширина 5 см, който се закопчава с 

велкро. 

 Яката е легнала, закопчаването е с цип. 

 Джобовете са разположени по следния начин: 

- два долни двойни джоба, ширина 18 см и височина 19 см, с мех, с капак с велкро. 

Обемните джобове са с два входа – един страничен и един горен. Страничният отвор да 

бъде фиксиран 3см във височина. Фиксирането да завършва с понтериз бод. 

- горен десен джоб: вътрешен, закопчаване с велкро, пришит с двоен лицев шев, ширина 

15 см и височина 15 см. 

- горен ляв джоб: външен с капак, закопчаване с велкро, пришит с двоен лицев шев и 

разделителен тегел на 3 см от вътрешната страна за поставяне на химикалка, ширина 15 

см и височина 15см. 

 Платките и раменният шев са пришити с двоен лицев шев. 

 Всички ленти „велкро“ са допълнително укрепени с два диагонални шева. 

 Всички шевове да са 3,5 бода в сантиметър. 

 Летните якета да се предлагат в размери от XS до 5XL, спрямо стандартизирания 

Европейската номерация. 

 Да бъдат обшити със светлоотразителна лента по цялата дължина на ръкава, както 

и в страничната си част от мишницата до колана, поставен на ханша. 

 

Допълнителна маркировка: емблема – един брой, ситопечат, която да бъде върху 

центрирана на платката отзад с размер 250/125 мм. 

Циповете са лети с едър зъб.  

 

В) Летен полугащеризон 

Изисквания: 

Изработва се от плат 100 % памук, 240 g/m2, в „червен“ основен цвят и „черен“ или „сив“ 

втори цвят. 

 Полугащеризонът е с конструкция позволяваща свобода на движенията, рязан в 

талията, със странично закопчаване с два броя копчета и предно закопчаване с цип, 

с удължен гръб и цяла предна платка. На колана има пет гайки с ширина 2 см и 

светъл отвор 5,5 см – две в предната част и три в задната. Има ластична лента на 

гърба по линия на талията. 

 Презрамките са с частичен ластик, започващ от гърба и с дължина 15 см, регулират 

се с катарами.  

 В областта на коляното има декоративно срязване с по две чупки, осигуряващи 

допълнителна свобода и комфорт при клякане. 

 Джобовете са укрепени с понтериз бод и са разположени по следния начин: 



- предни джобове пришити с двоен лицев шев: голям джоб с размер: ширина 20,5см и 

височина 20,5см, закопчаващ се с цип 18 см, с пришит върху него малък джоб за 

поставяне на мобилен телефон с ширина 12 см, капак лягащ върху двата едновременно. 

Закопчаването е с две ленти велкро, с размер 5 см, в двата края на капака. Два предни 

външни джоба с размер: ширина 18 см и височина 26,5 см. 

- два задни външно пришити джоба с двоен лицев шев и с размер: ширина 16 см и 

височина 15 см. От страничния шев към десния джоб е пришита инстументална гайка с 

ширина 2 см. 

- един страничен обемен инструментален джоб, пришит с двоен лицев шев и с размер: 

ширина 15 см и височина 17 см. Джобът е разделен на две, като едната част има капак 

закопчаващ се с велкро.  

 Всички ленти „велкро“ са допълнително укрепени с два диагонални шева.  

 Летните полугащеризони да се предлагат в размери от XS до 5XL, спрямо 

стандартната Европейска номерация. 

 Да бъдат обшити със светлоотразителна лента по цялата дължина на двете си 

странични части. 

 

Г) Лятна тениска с къс ръкав 

Изработена от 100% памук. 

 Права кройка. 

 Обла яка. 

 Цвят „оранжев“ или „зелен“ 

 Допълнителна маркировка: емблема – един брой, ситопечат, която да бъде върху 

центрирана на платката отзад с размер 250/125 мм. 

 Летните тениски да се предлагат в размери от XS до 5XL, спрямо стандартизирания 

Европейската номерация. 

 

Д) Летни обувки 

Изисквания: 

 Обувките да бъдат от дишаща материя с мрежеща структура, давайки усещане за 

свежест и комфорт.  

 Стелките да обувките да бъдат антистатични и подвижни.  

 Обувките трябва да разполагат с бомбета от неръждаем метален или композитен 

материал и да са устойчиви на удар от минимум 200J и натиск от минимум 1500 kg.  

 Да се предлагат в размери от 36 до 48 номер, спрямо стандартната Европейска 

номерация. 

 

Е) Зимна шапка 

Изисквания: 

Прежда за изработка: състав със съдържание на вълна не по-малко от 30%.  

 кръгло плетена на линейна плетачна машина; 

 в долната си част шапката завършва с подгъв, широк 5 см. 



 

Ж) Зимно яке 

Изисквания: 

Изработва се от издръжлив и непромокаем материал, „тъмно син“ основен цвят и „черен“ 

втори цвят.  

 Якето е право, с конструкция позволяваща свобода на движенията. Дължина до 

ханша, коланът е с частитчен ластик от двете страни, с ширина 5 см. 

 Гърбът е с платка на раменете, която продължава отпред до гърдите. Изработен е с 

два броя фалди за допълнителна свобода при работа. 

 Ръкавите са класически, завършващи с маншет с ластик. 

 Яката е висока, закопчаването е с цип до горе и пластрон с размер 5 см, покриващ 

ципа. Пластронът се закопчава с велкро. 

 Джобовете са укрепени с понтериз бод и са разположени по следния начин: 

- два долни двойни джоба, ширина 18 см и височина 19 см, с мех, с капак с велкро. 

Обемните джобове са с два входа – един страничен и един горен. Страничният отвор да 

бъде фиксиран 3см във височина. Фиксирането да завършва с понтериз бод. 

- горен десен джоб: вътрешен, закопчаване с велкро, пришит с двоен лицев шев, ширина 

15 см и височина 15 см. 

- горен ляв джоб: външен с капак, закопчаване с велкро, пришит с двоен лицев шев и 

разделителен тегел на 3 см от вътрешната страна за поставяне на химикалка, ширина 15 

см и височина 15см. 

 Платките и раменният шев са пришити с двоен лицев шев. 

 Всички ленти „велкро“ са допълнително укрепени с два диагонални шева. 

 Всички шевове да са 3,5 бода в сантиметър. 

 Зимните якета да се предлагат в размери от XS до 5XL, спрямо стандартната 

Европейска номерация. 

 Да бъдат обшити със светлоотразителна лента по цялата дължина на ръкава, както 

и в страничната си част от мишницата до колана, поставен на ханша. 

 

Допълнителна маркировка: емблема – един брой, ситопечат, която да бъде върху 

центрирана на платката отзад с размер 250/125 мм. 

Циповете са лети с едър зъб.  

 

З) Зимен полугащеризон 

Изисквания:  

Изработва се от издръжлив и непромокаем материал, „тъмно син“ основен цвят и „черен“ 

втори цвят.  

 Полугащеризонът е с конструкция позволяваща свобода на движенията, рязан в 

талията, със странично закопчаване с два броя копчета и предно закопчаване с цип, 

с удължен гръб и цяла предна платка. На колана има пет гайки с ширина 2 см и светъл 

отвор 5,5 см– две в предната част и три в задната. Има ластична лента на гърба по 

линия на талията.  



 Презрамките са с частичен ластик, започващ от гърба и с дължина 15 см, рагулират 

се с катарами. Презрамките са подсилени с понтериз бод върху предната и задната 

част на полугащеризона. 8  

 В областта на коляното има декоративно срявзване с по две чупки, осигуряващи 

допълнителна свобода и комфорт при клякане.  

 Джобовете са укрепени с понтериз бод и са разположени по следния начин:  

- предни джобове пришити с двоен лицев шев: голям джоб с размер: ширина 20,5см 

и височина 20,5см, закопчаващ се с цип 18 см, с пришит върху него малък джоб за 

поставяне на мобилен телефон с ширина 12 см, капак лягащ върху двата 

едновременно. Закопчаването е с две ленти велкро, с размер 5 см, в двата края на 

капака. Два предни външни джоба с размер: ширина 18 см и височина 26,5 см.  

- два задни външно пришити джоба с двоен лицев шев и с размер: ширина 16 см и 

височина 15 см. От страничния шев към десния джоб е пришита инстументална 

гайка с ширина 2 см. 

- един страничен обемен инструментален джоб, пришит с двоен лицев шев и с 

размер: ширина 15 см и височина 17 см. Джобът е разделен на две, като едната част 

има капак закопчаващ се с велкро.  

 Всички ленти „велкро“ са допълнително укрепени с два диагонални шева. 

  Всички шевове да са 3,5 бода в сантиметър. 

• Зимните полугащеризони да се предлагат в размери от XS до 5XL, спрямо 

стандартната Европейска номерация. 

• Да бъдат обшити със светлоотразителна лента по цялата дължина на двете си 

странични части. 

 

И) Зимна ватирана блуза 

Изисквания: 

 Блузата да бъде от полар, направена с анти-пилинг покритие. 

 „Тъмно син“ цвят. 

 Дизайн с висока поло яка и открито закопчаване до гърдите. 

 Без джобове. 

 Ластичен подгъв за пристягане в областта на ханша и ръкавите. 

 Ватираните блузи да се предлагат в размери от XS до 5XL, спрямо стандартизирания 

Европейската номерация. 

 

Й) Зимни обувки 

Изисквания: 

 Обувките да бъдат от водоотблъскваща естествена кожа. 

 Дишаща и устойчива на износване подплата. 

 Устойчиви на подхлъзване ходила. 

 Да дават усещане за свежест и комфорт. 

 Стелките да обувките да бъдат антистатични и подвижни.  



 Обувките трябва да разполагат с бомбета от неръждаем метален или композитен 

материал и да са устойчиви на удар от минимум 200J и натиск от минимум 1500 kg.  

 Да се предлагат в размери от 36 до 48 номер, спрямо стандартната Европейска 

номерация. 

 

К) Работни очила  

Изисквания: 

Изработени от поликарбнатни лещи за отлична защита. 

 Интегрирана защита, обхващаща областта над веждите и на слепоочието. 

 Изключително леки и комфортни. 

 Подходящи за носене от хора, използващи корективни лещи и очила. 

 Подходящи за комбинация с респиратори за защита от частици. 

 Подходящи за употреба от посетители. 

 Очилата трябва да имат странични отвори за вентилация и да могат да се 

стерилизират при необходимост. 

 

Л) Летни работни ръкавици  

Изисквания: 

Работни ръкавици изработени изцяло от подходяща, износоустойчива, дишаща материя, с 

цяла длан и 5 (пет) пръста. Ластик в китката, топени в нитрил или еквивалент. 

Цвят: без ограничение 

 

М) Зимни работни ръкавици  

Изисквания: 

Работни ръкавици изработени изцяло от подходяща, износоустойчива, студозащитна 

материя, с цяла длан и 5 (пет) пръста. Ластик в китката, топени в нитрил или еквивалент. 

Цвят: без ограничение 

 

Н) Оранжев сигнален елек 

Изисквания: 

Изработен от 100% полиестер. 

 Цвят – „оранжев“. 

 Със поне 2 (две) светлоотразителни ленти, всяка с ширина от 5 см. 

 Да отговаря на европейските стандарти.  

 Да се предлагат в размери от XS до 5XL, спрямо стандартната Европейска 

номерация. 

 Допълнителна маркировка: емблема – един брой, ситопечат, която да бъде върху 

центрирана на платката отзад с размер 250/125 мм. 

 

 


