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Приложение № 13  

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  

№ 2 1 - 7 0 5  

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Обувки цели от кожа с метално бомбе на пръстите” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20345:2011 „Лични 

предпазни средства. Обезопасяващи обувки.“ или еквивалент. 

Предназначени са за ползване от работещите в ремонтни, технически 

работилници и складове. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Лицевата част на обувките е 

изработена от хидрофобизирана, естествена кожа. Подплата е неплетена, 

дишаща и с добри хигиенни свойства. Стелката е анатомична, дишаща и 

износоустойчива. Ходилото е изработено от полиуретан, масло-киселино 

устойчиво, противохлъзгащо и антистатично. Разполагат със метално бомбе, 

покриващо пръстите на крака. Закрепването на обувките към стъпалото се 

осъществява с връзки. 

Всяка обувка има номерация. Когато номерацията не съответства на БДС, 

се представя и таблица за съответствие на предлаганата номерация с БДС. 

Примерен изглед на модела: 

    
3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 
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3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Състав на материята: Лицевата част на обувките да е изработена от 

естествена кожа. Ходилото да е изработено от полиуретан; 

3.8.2. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20345:2011 „Лични 

предпазни средства. Обезопасяващи обувки.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-704 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Обувки цели от кожа с метално бомбе на пръстите и метална пластина 

на ходилото” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20345:2011 „Лични 

предпазни средства. Обезопасяващи обувки.“ или еквивалент. 

Предназначени са за ползване от работещите в топлоцентрали. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Лицевата част на обувките е 

изработена от хидрофобизирана, естествена кожа. Подплата е неплетена, 

дишаща и с добри хигиенни свойства. Стелката е анатомична, дишаща и 

износоустойчива. Ходилото е изработено от полиуретан, масло-киселино 

устойчиво, противохлъзгащо и антистатично. Разполагат със метално бомбе, 

покриващо пръстите на крака и метална пластина на ходилото. Закрепването на 

обувките към стъпалото се осъществява с връзки. 

Всяка обувка има номерация. Когато номерацията не съответства на БДС, 

се представя и таблица за съответствие на предлаганата номерация с БДС. 

Примерен изглед на модела: 

    

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 
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3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Състав на материята: Лицевата част на обувките да е изработена от 

естествена кожа. Ходилото да е изработено от полиуретан; 

3.8.2. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20345:2011 „Лични 

предпазни средства. Обезопасяващи обувки.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-723 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Ръкавици с 5 пръста от кожа и плат” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Ръкавиците да отговаря на стандарт : БДС EN 420:2003+A1:2010 

„Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване”, БДС EN 

388:2017 „Ръкавици за защита от механични рискове” или еквивалент.  

Предназначени са за ползване от работещите в ремонтни, технически 

работилници, топлоцентрали и складове, шофьори, шивачи, сарачи и перачи. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Ръкавиците са изработени от цепена 

телешка кожа и плат с подсилени длани.  

Примерен изглед на модела: 

   

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Ръкавиците да отговаря на стандарт : БДС EN 420:2003+A1:2010 

„Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване”, БДС EN 

388:2017 „Ръкавици за защита от механични рискове” или еквивалент. 
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5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

TC № 21-715 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Престилка предна” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Престилката да отговаря на БДС EN ISO 13688:2013 – „Защитно облекло. 

Общи изисквания.“ или еквивалент.  

Предназначена е за ползване от работещите в местата за приготвяне и 

раздаване на храна. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение -  Престилката е права, с връзки за 

кръста и презрамка за врата. 

Примерен изглед на модела: 

 
3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент; 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Състав на материята: П/ПЕ. 
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3.8.2. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Престилката да отговаря на БДС EN ISO 13688:2013 – „Защитно облекло. 

Общи изисквания.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-714 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Престилка за предпазване от вода” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Престилката да отговаря на БДС EN ISO 13688:2013 – „Защитно облекло. 

Общи изисквания.“ или еквивалент.  

Предназначена е за предпазване от вода на работещите в местата за 

приготвяне на храна и перачи. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение -  Престилката е права, с връзки за 

кръста и презрамка за врата. Дължина не по-малка от 120 см, а широчина не по-

малка от 100 см. 

Примерен изглед на модела: 

 
 

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 
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„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент; 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Престилката да отговаря на БДС EN ISO 13688:2013 – „Защитно облекло. 

Общи изисквания.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-703 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Обувки сабо” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

Предназначени са за ползване от работещите в местата за приготвяне на 

храна и работниците по хигиена. Защитават краката от мазнини, пръски вода 

при приготвяне на храна. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Лицевата част на обувките е гладка и 

перфорирана, изработена естествена кожа, с полиуретанново покритие. 

Подплата е дишаща. Стелката е анатомична, дишаща и износоустойчива. 

Ходилото е изработено от полиуретан, масло-киселино устойчиво, 

противохлъзгащо и антистатично. Закрепването на обувките към стъпалото се 

осъществява с регулируеми каишки. 

Всяка обувка има номерация. Когато номерацията не съответства на БДС, 

се представя и таблица за съответствие на предлаганата номерация с БДС. 

Примерен изглед на модела: 

    

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика - не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 
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3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Състав на материята: Лицевата част на обувките да е изработена от 

естествена кожа. Ходилото да е изработено от полиуретан; 

3.8.2. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-722 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Ръкавици за еднократна употреба ” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Ръкавиците да отговаря на стандарт : БДС EN 420:2003+A1:2010 

„Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване”, БДС EN 

388:2017 „Ръкавици за защита от механични рискове”, БДС EN 374-2:2015 

„Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 2: 

Определяне устойчивостта на проникване.“ или еквивалент.  

Предназначени са за ползване от работещите в местата за приготвяне на 

храна. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Защитават ръцете от замърсявания – 

хим. вещества и водни пръски.  

Ръкавиците са с пет пръста. 

Дължина на ръкавицата: не по - малко 25 см. 

Ръкавиците са изработени от нитрил, без талк. 

Примерен изглед на модела: 

 

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 
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3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания - не се изисква: 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Ръкавиците да отговаря на стандарт : БДС EN 420:2003+A1:2010 

„Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване”, БДС EN 

388:2017 „Ръкавици за защита от механични рискове”, БДС EN 374-2:2015 

„Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 2: 

Определяне устойчивостта на проникване.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-692 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Вратовръзка” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Вратовръзката е предназначена е за ползване от сервитьори и бармани и 

работещите в бюфети и лавки. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение:  

Примерен изглед на модела: 

 

  

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Състав на материята: ПЕ; 
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3.8.2. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Не се изисква. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-699 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Обувки половинки – летни” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

Предназначени са за ползване от бармани, сервитьори и работещите в 

бюфети и лавки. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Лицевата част на обувките е гладка, 

перфорирана, изработена естествена кожа с полиуретаново покритие. Стелката е 

анатомична, дишаща и износоустойчива. Ходилото е изработено от полиуретан, 

масло-киселино устойчиво, противохлъзгащо и антистатично. Закрепването на 

обувките към стъпалото се осъществява с връзки. 

Всяка обувка има номерация. Когато номерацията не съответства на БДС, 

се представя и таблица за съответствие на предлаганата номерация с БДС. 

Моделите са мъжки и дамски.   

Примерен изглед на модела: 

      

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 
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3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Състав на материята: Лицевата част на обувките да е изработена от 

естествена кожа. Ходилото да е изработено от полиуретан; 

3.8.2. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-721 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Ръкавици гумени с 5 пръста” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Ръкавиците да отговаря на стандарт : БДС EN 420:2003+A1:2010 

„Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване”, БДС EN 

388:2017 „Ръкавици за защита от механични рискове”, БДС EN 374-2:2015 

„Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 2: 

Определяне устойчивостта на проникване.“ или еквивалент.  

Защитават ръцете от замърсявания – хим. вещества и водни пръски.  

Предназначени са за ползване от хигиенисти, перачи и други 

специалисти, които работят ежедневно с химикали и вода . 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Ръкавиците са с пет пръста. 

Ръкавиците са изработени от нитрил, с талк. 

Дължина на ръкавицата: не по - малко 30 см, дебелина: не по - малко 

0,34 мм.  

Примерен изглед на модела: 

  

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 
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3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Ръкавиците да отговаря на стандарт : БДС EN 420:2003+A1:2010 

„Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване”, БДС EN 

388:2017 „Ръкавици за защита от механични рискове”, БДС EN 374-2:2015 

„Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 2: 

Определяне устойчивостта на проникване.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-690 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Боне” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Бонето да отговаря на БДС EN ISO 13688:2013 – „Защитно облекло. 

Общи изисквания.“ или еквивалент.  

Предназначено е за ползване от работещите в местата за приготвяне на 

храна. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Бонето е без козирка.  

Примерен изглед на модела: 

  

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Състав на материята: 100 %  П; 
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3.8.2. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Бонето да отговаря на БДС EN ISO 13688:2013 – „Защитно облекло. 

Общи изисквания.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-700 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Обувки работни зимни” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

Предназначени са за ползване от фризьори, шивачи, сарачи и перачи. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Лицевата част на обувките е 

изработена от естествена кожа с полиуретаново покритие. Подплата е дишаща. 

Стелката е анатомична, дишаща и износоустойчива. Ходилото е изработено от 

полиуретан, масло-киселино устойчиво, противохлъзгащо и антистатично. 

Закрепването на обувките към стъпалото се осъществява с връзки. 

Всяка обувка има номерация. Когато номерацията не съответства на БДС, 

се представя и таблица за съответствие на предлаганата номерация с БДС. 

Моделите са мъжки и дамски.  

Примерен изглед на модела: 

       

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 
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3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Състав на материята: Лицевата част на обувките да е изработена от 

естествена кожа. Ходилото да е изработено от полиуретан; 

3.8.2. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-701 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Обувки работни летни” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

Предназначени са за ползване от фризьори, шивачи, сарачи и перачи. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Лицевата част на обувките е гладка, 

перфорирана. Изработени са естествена кожа с полиуретаново покритие. 

Стелката е анатомична, дишаща и износоустойчива. Ходилото е изработено от 

полиуретан, масло-киселино устойчиво, противохлъзгащо и антистатично. 

Закрепването на обувките към стъпалото се осъществява с регулируеми каишки. 

Всяка обувка има номерация. Когато номерацията не съответства на БДС, 

се представя и таблица за съответствие на предлаганата номерация с БДС. 

Моделите са мъжки и дамски.  

Примерен изглед на модела: 

      

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 
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3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Състав на материята: Лицевата част на обувките да е изработена от 

естествена кожа. Ходилото да е изработено от полиуретан; 

3.8.2. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-702 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Обувки работни” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

Предназначени са за ползване от работещите в ремонтни, технически 

работилници и складове. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Лицевата част на обувките е 

изработена от хидрофобизирана, естествена кожа. Подплата е неплетена, 

дишаща и с добри хигиенни свойства. Стелката е анатомична, дишаща и 

износоустойчива. Ходилото е изработено от полиуретан, масло-киселино 

устойчиво, противохлъзгащо и антистатично. Закрепването на обувките към 

стъпалото се осъществява с връзки. 

Всяка обувка има номерация. Когато номерацията не съответства на БДС, 

се представя и таблица за съответствие на предлаганата номерация с БДС. 

Примерен изглед на модела: 

     

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 
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3.8.1. Състав на материята: Лицевата част на обувките да е изработена от 

естествена кожа. Ходилото да е изработено от полиуретан; 

3.8.2. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-706 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Обувки цели полеви зимни” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

Предназначени са за ползване от охранители при извършване на 

охранителни дейности. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Лицевата част на обувките е 

изработена от естествена кожа с полиуретаново покритие. Подплата е дишаща. 

Стелката е анатомична, дишаща и износоустойчива. Ходилото е изработено от 

полиуретан, масло-киселино устойчиво, противохлъзгащо и антистатично. 

Закрепването на обувките към стъпалото се осъществява с връзки. 

Всяка обувка има номерация. Когато номерацията не съответства на БДС, 

се представя и таблица за съответствие на предлаганата номерация с БДС. 

Примерен изглед на модела: 

       

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 
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„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Състав на материята: Лицевата част на обувките да е изработена от 

естествена кожа. Ходилото да е изработено от полиуретан; 

3.8.2. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 



 

31/36 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-707 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Обувки цели полеви летни” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

Предназначени са за ползване от охранители при извършване на 

охранителни дейности. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Лицевата част на обувките е гладка, 

перфорирана. Изработени са естествена кожа с полиуретаново покритие. 

Стелката е анатомична, дишаща и износоустойчива. Ходилото е изработено от 

полиуретан. Всяка обувка има номерация. Когато номерацията не съответства на 

БДС, се представя и таблица за съответствие на предлаганата номерация с БДС. 

Примерен изглед на модела: 

 

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 
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3.8.1. Състав на материята: Лицевата част на обувките да е изработена от 

естествена кожа. Ходилото да е изработено от полиуретан; 

3.8.2. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Обувките да отговарят на стандарт БДС EN ISO 20347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-919 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Ръкавици PVC с 5 пръста” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Ръкавиците да отговаря на стандарт: БДС EN 420:2003+A1:2010 

„Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване”, БДС EN 

388:2017 „Ръкавици за защита от механични рискове”, БДС EN 374-2:2015 

„Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 2: 

Определяне устойчивостта на проникване.“ или еквивалент.  

Защитават ръцете от замърсявания с горива, масла, греси и др. петролни 

продукти. 

Предназначени са за ползване от работници работещи с горива, масла, 

греси и др.  

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Ръкавиците да са с пет пръста. 

Ръкавиците да са изработени от текстил без шевове, с PVC покритие 

устойчиво на петролни продукти. 

Примерен изглед на модела: 

 

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- не 

се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване 

и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика.“ или 

еквивалент; 
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3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Срок на годност: съгласно чл. 4 ал. 5 от „Закон за защита на 

потрбителите.“ 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Ръкавиците да отговаря на стандарт: БДС EN 420:2003+A1:2010 

„Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване”, БДС EN 

388:2017 „Ръкавици за защита от механични рискове”, БДС EN 374-2:2015 

„Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 2: 

Определяне устойчивостта на проникване.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава пета 

от Закона за защита на потребителите. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
TC № 21-691 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Ботуши гумени” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Ботушите да отговарят на стандарт БДС EN ISO 347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

Предназначени са за ползване от работещите в местата за приготвяне на 

храна и перачи. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Изработени са от водонепропусклив 

материал и разполагат с подплата. Ходилата са с дълбок грайфер, непозволяващ 

подхлъзване.   

Примерен изглед на модела: 

      

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се изисква; 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика- 

не се изисква; 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото 

обслужване и ремонт - не се изисква; 

3.5. Изисквания за сертификация - За готовото изделие се представя 

декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC-17050 - 1:2010 

„Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика“ или 

еквивалент.; 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се изисква; 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение - не се изисква; 

3.8. Други специфични изисквания: 
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3.8.1. Състав на материята: Да са изработени от водонепропусклив 

материал; 

3.8.2. Срок на годност: По условията и реда на Закона за защита на 

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Ботушите да отговарят на стандарт БДС EN ISO 347:2012 „Лични 

предпазни средства. Работни обувки.“ или еквивалент. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав - не се изисква; 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език- не се изисква; 

5.3. Осигуряване на ЗИП - не се изисква; 

5.4. Метрологично осигуряване - не се изисква; 

5.4. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква; 

5.5. Качество - доставчикът представя декларация за съответствие на 

продукта с изискванията на технически характеристики посочени в т. 2 от 

настоящата техническа спецификация; 

5.6. Изпитвания - не се изисква; 

5.7. Други - не се изисква. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Маркировката и етикирането на продуктите да бъде в съответствие на 

наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Глава втора, 

Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите; 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение - по 

условията и реда Глава пета, Раздел II от Закона за защита на потребителите. 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО - по условията и реда Глава 

пета от Закона за защита на потребителите. 

 


