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 ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на работно облекло и лични 

предпазни средства по четири обособени позиции“, която се възлага по реда на Глава 

двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Глава девета от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

 

 Обществената поръчка включва четири обособени позиции: 

 
 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - “ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО И 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ ГР. 

ВРАЦА, ИЗВЪН ТЕЗИ ПОСОЧЕНИ В СПИСЪКА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 

12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 591 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 18 

ЮЛИ 2016 ГОДИНА”. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - “ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО И 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТ И 

ТУРИЗЪМ“, ИЗВЪН ТЕЗИ ПОСОЧЕНИ В СПИСЪКА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО 

ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 591 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

18 ЮЛИ 2016 ГОДИНА”. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - “ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО И 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ ГР. 

ВРАЦА, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪКА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 

ОТ ЗОП, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 591 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 18 ЮЛИ 2016 

ГОДИНА”. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - “ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО И 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТ И 

ТУРИЗЪМ“, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪКА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, 

Т. 1 ОТ ЗОП, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 591 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 18 ЮЛИ 2016 

ГОДИНА”. 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЯТА 

 

Работни облекла за Общинско предприятие „БКС“ 

1.  Доставка на летни работни ръкавици 

2.  Доставка на зимни работни ръкавици 

3.  Доставка на гумени ботуши 

4.  Доставка на летни работни обувки 

 
4.1 Мъже - обувки половинки от естествена телешка кожа, с предпазно метално 
бомбе, с модерен дизайн, хидрофобна сая, комфортни, антиалергични, абсорбираща 
попа подплата, масло-киселинно устойчиво, противохлъзгащо, анти статично, 
полиуретаново ходило. Предпазното метално бомбе да издържа на удар с енергия до 
200 J за категория S1. Изделието да отговаря на EN 345 или еквивалентно/и. 

4.2 Жени - обувки половинки от естествена телешка кожа, с модерен дизайн, 
хидрофобна сая, комфортни, антиалергични, абсорбираща потта подплата, масло-
киселинно устойчиво, противохлъзгащо, антистатично, полиуретаново ходило. 
Изделието да отговаря на EN 345 или еквивалентно/и. 

 

5. Доставка на зимни работни обувки 
5.1 Мъже - обувки тип полуботи от естествена телешка кожа, с предпазно метално 



бомбе, с модерен дизайн, хидрофобна сая, комфортни, антиалергични, абсорбираща 
потта подплата, масло-киселинно устойчиво, противохлъзгащо, антистатично, 
полиуретаново ходило. Предпазното метално бомбе да издържа на удар с енергия до 
200 J за категория S1. Изделието да отговаря на EN 345 или еквивалентно/и. 
5.2 Жени - обувки тип полуботи от естествена телешка кожа, с модерен дизайн, 
хидрофобна сая, комфортни, антиалергични, абсорбираща потта подплата, масло-
киселинно устойчиво, противохлъзгащо, антистатично, полиуретаново ходило. 
Изделието да отговаря на EN 345 или еквивалентно/и. 

 
6. Доставка на работни якета 

6.1 Мъжко лятно яке - яке с права кройка, изработено от плат памук/полиестер в 
съотношение 33% / 67% с основен цвят тревисто зелено. Якето е срязано в областта на 
гърдите. Горната платка е в цвят - сигнално жълто. Два горни лепени джоба с капаци 
закопчаващи се с велкро. Капаците и джобовете са с цвят - тревисто зелено. Яката е 
паднала и е в основния цвят. На ръкавите да има два броя светлоотразителни ленти с 
ширина 5 см., които да са разположени по-следния начин - първата да започва на 10 см. 
от края на ръкава, а втората да започва от 5 до 7 см. от първата. Маншетите на ръкавите 
да са с ластик. Якето е с 2 бр. сигнални ленти с ширина 5 см. в областта на торса. 
Лентите на торса да са позиционирани по следният начин - горната да е на височина 
под горните джобове, а долната да започва от 5 до 7 см. под горната. Закопчаването на 
якето да е с цип, покрит с пластрон закопчаващ се с велкро, непрекъсващ сигналните 
ленти на двете страници на якето и да не е пришит. Лентите на ръкавите да са на 
еднаква височина с тези на торса. На гърба на якето трябва да има трицветно лого на 
предприятието. Изделието да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалентно/и. 
6.2 Женско лятно яке - яке с права кройка, изработено от плат памук/полиестер в 
съотношение 33% / 67% с основен цвят тревисто зелено. Якето е срязано в областга на 
гърдите. Горната платка е в цвят - сигнално жълто. Два горни лепени джоба с капаци 
закопчаващи се с велкро. Капаците и джобовете са с цвят - тревисто зелено. Яката е 
паднала и е в основния цвят. На ръкавите да има два броя светлоотразителни ленти с 
ширина 5 см., които да са разположени по-следния начин - първата да започва на 10 см. 
от края на ръкава, а втората да започва от 5 до 7 см. от първата. Маншетите на ръкавите 
да са е ластик. Якето е с 2 бр. сигнални ленти с ширина 5 см. в областта на торса. 

Лентите на торса да са позиционирани по следният начин - горната да е на височина 
под горните джобове, а долната да започва от 5 до 7 см. под горната. Закопчаването на 
якето да е с цип, покрит с пластрон закопчаващ се с велкро, непрекъсващ сигналните 
ленти на двете страници на якето и да не е пришит. Лентите на ръкавите да са на 
еднаква височина с тези на торса. На гърба на якето трябва да има трицветно лого на 
предприятието. Изделието да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалентно/и. 
6.3 Мъжка зимна ватирана шуба - Ватирана шуба с права кройка изработена от 
промазан плат 100% полиестер в основен цвят тревисто зелен. Шубата е срязана в 
областта на гърдите. Горната платка да е в цвят сигнално жълто. Ватата в областта на 
торса да е с тегло не по-малко от 150 гр.кв.м. 100% полиестер, а в областта на ръкавите 
да е с тегло не по-малко от 120 гр.кв.м. Шубата да е снабдена с два долни лепени джоба 
с капаци закопчаващи се с велкро. Яка - тип столче в основен цвят. Шубата е с 2 бр. 
сигнални ленти с ширина 5 см. в областта на торса и ръкавите. В областта на торса 
лентите са разположени по следния начин - горната започва на не повече от 5 см. от 
мишницата, а долната е позиционирана на разстояние не по-малко от 10 см. от горната 
лента, Лентите на ръкавите да са позиционирани на височината на тези на торса. 
Маншета на ръкавите да е с ластик. Качулката да е ватирана и в основния цвят, като се 
закрепя за шубата посредством копчета. Закопчаването на якето да е с цип покрит с 
пластрон закопчаващ се с велкро, непрекъсващ сигналните ленти на двете страници на 
якето и да не е пришит. На гърба на шубата трябва да има трицветно лого на 
предприятието. Изделието да отговаря на EN 13688, EN342 и EN 471 или 
еквивалентно/и. 
6.4 Женска зимна ватирана шуба - Ватирана шуба с права кройка изработена от 
промазан плат 100% полиестер в основен цвят тревисто зелен. Шубата е срязана в 
областта на гърдите. Горната платка да е в цвят сигнално жълто. Ватата в областта на 
торса да е с тегло не по-малко от 150 гр.кв.м. 100% полиестер, а в областта на ръкавите 



да е с тегло не по-малко от 120 гр.кв.м. Шубата да е снабдена с два долни лепени джоба 
с капаци закопчаващи се с велкро. Яка - тип столче в основен цвят. Шубата е с 2 бр. 
сигнални ленти с ширина 5 см. в областта на торса и ръкавите. В областта на торса 
лентите са разположени по следния начин - горната започва на не повече от 5 см. от 
мишницата, а долната е позиционирана на разстояние не по-малко от 10 см. от горната 
лента. Лентите на ръкавите да са позиционирани на височината на тези на торса. 
Маншета на ръкавите да е с ластик. Качулката да е ватирана и в основния цвят, като се 
закрепя за шубата посредством копчета. Закопчаването на якето да е с цип покрит с 
пластрон закопчаващ се с велкро, непрекъсващ сигналните ленти на двете страници на 
якето и да не е пришит. На гърба на шубата трябва да има трицветно лого на 
предприятието. Изделието да отговаря на EN 13688, EN342 и EN 471 или 
еквивалентно/и. 

 
I. Лятно работно облекло. 1. 
Мъже 
1.1. Полугащеризон - Полугащеризон с презрамки изработен от плат 

памук/полиестер в съотношение 33% / 67%, в основен цвят - тревисто зелено. Моделът 
е рязан в областта на кръста и с предна платка. Джобове - два долни лепени, един на 
предната платка в цвят - тревисто зелено, закопчаващ се с цип. На крачолите има по 2 
бр. светлоотразителни лепти с ширина 5 см. Позиционирането на лентите е по следния 
начин - първата е на 20 см. от края на крачола, а втората започва на разстояние 8 - 1 0  
см. над първата. Отстрани полугащеризона има шлиц с копчета. Изделието да отговаря 
на EN 13688 и EN 471 или еквивалентно/и. 

1.2 Летни шапки - с козирка, тип бейзболна 
1.3. Тениска - с обло деколте в цвят тревисто зелено 

2. Жени 
2.1. Панталон - панталон изработен от плат памук/полиестер в съотношение 33% 

/ 67%, в основен цвят - тревисто зелено. Моделът е с колан с ластици от двете страни и 
пет гайки. Панталона има два долни лепени джоба, закопчаващ се с цип. На крачолите 
има по 2 бр. светлоотразителни ленти с ширина 5 см. Позиционирането на лентите е по 
следния начин - първата е на 20 см. от края на крачола, а втората започва на разстояние 
8 - 1 0  см. над първата. Изделието да отговаря на EN 13688 и EN 471 или 
еквивалентно/и. 

2.2 Летни шапки - с козирка, тип бейзболна 
2.3. Тениска - с обло деколте в цвят тревисто зелено 
 
II. Зимно работно облекло. 
1. Мъже 
1.1. Полугащеризон - ватиран полугащеризон с презрамки изработен от промазан 

плат 100% полиестер, в основен цвят - тревисто зелено. Рязан в областта на кръста и с 
предна платка. Ватата да е 100% полиестерна с тегло не по-малко от 120 гр.кв.м. 
Джобове - два долни лепени, в основният цвят, един на предната платка в цвят - 
тревисто зелено, закопчаващ се с цип. На крачолите има по 2 бр. светлоотразителни 
ленти с ширина 5 см. Позиционирането на лентите е по следния начин - първата е на 20 
см. от края на крачола, а втората започва на разстояние 8 - 1 0  см. над първата. 
Отстрани полугащеризона има галиц с копчета. Изделието да отговаря на EN 13688, 
EN342 и EN 471 или еквивалентно/и. 

1.2 Зимна шапка - ватирана шапка, плетена - в цвят сигнално жълто и 
светлоотразителен кант 

1.3. Работни ватирани блузи в цвят тревисто зелено 
 
2. Жени 
2.1. Панталон - панталон изработен от плат промазан плат 100% полиестер, в 

основен цвят - тревисто зелено. Ватата да е 100% полиестерна с тегло не по-малко от 
120 гр.кв.м. Моделът е с колан с ластици от двете страни и пет гайки. Панталона има 
два долни лепени джоба, закопчаващ се с цип. На крачолите има по 2 бр. 
светлоотразителни ленти с ширина 5 см. Позиционирането на лентите е по следния 
начин - първата е на 20 см. от края на крачола, а втората започва на разстояние 8 - 1 0  



см. над първата. Изделието да отговаря на EN 33688, EN342 и EN 471 или 
еквивалентно/и. 

2.2 Зимна шапка - ватирана шапка, плетена - в цвят сигнално жълто и 
светлоотразителен кант. 

2.3. Работни ватирани блузи в цвят тревисто зелено 
 

Работни облекла за Общинско предприятие „Спорт и туризъм“ 

1. Зимни работни обувки  - полуботи, с модерен дизайн, с противохлъзгащо, 

антистатично, полиуретаново ходило. 

2. Зимна  шуба – ватирана, изработена от промазан плат  в цвят  - зелен- не 

ярко. Ватата в областта  на торса да е с тегло не по-малко от 150 гр.кв.м. 100 % 

полиестер, а в областта на ръкавите да е с тегло не по-малко от 120 гр. кв.м. 

3. Зимен  полугащиризон – ватиран , изработен от промазан плат в цвят  

зелен-не ярко.Ватата да е 100% полиестерна с тегло не по-малко от 120 гр. кв.м. 

4. Зимен панталон  -  ватиран , изработен от промазан плат в цвят  зелен – не 

ярко.Ватата да е 100 % полиестерна с тегло не  по- малко от 120 гр. кв. м. 

5. Туника с панталон – П/ПЕ ,Трикотон, цвят- светло зелен. 

6. Дамско сабо -  в цвят  зелен или тъмно синьо. 

7. Яке представително  - водо и ветро устойчиво- цвят зелен – не ярко 

8. Спортен екип :  - спасителни шорти и тениска с надпис „ Спасител „ –  в  

цвят светло зелен                                                                                         

9. Престилки – дълъг ръкав  П/ПЕ , цвят  светло зелен 

10.  Яке – ватирано, изработено от промазан плат в цвят зелен – не ярко. 

Ватата в областта  на торса да е с тегло не по-малко от 150 гр.кв.м. 100 % 

полиестер, а в областта на ръкавите да е с тегло не по-малко от 120 гр. кв.м. 

Забележка : На всички дрехи да има надпис : ОП „ Спорт и туризъм „ 

 

 


