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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 1 7  

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Костюм зимен работен (яке и панталон)” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Костюм зимен работен да отговаря на БДС EN ISO 13688:2013 – 

„Защитно облекло. Общи изисквания.“ или еквивалент.   

Костюма е предназначен за работа на открито и закрито при нормални 

зимни условия. Защитава тялото от ниски температура на въздуха, вятър и влага.  

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение  

3.1.1. Якето е тип полушуба, с максимално затворена конструкция. 

Подплатата е термоизолираща и зашита за хастара. Якето се затваря отпред до 

горе с цип, с лети зъби, покрити със пластрон. Покриващият пластрон е с 

ширина не по-малка от 5 см, затварящ се минимум с 5 ленти велкро. Ръкавите на 

якето са прави, с велкро регулиране на маншетите и осигуряват достатъчно 

свобода на движение на ръцете. Якето разполага с два джоба от вътрешната 

страна на хастара, като единият се затваря с цип и два външни джоба, с цип на 

ниво талия. Якето е с отделна качулка, която се закопчава с копчета и с 

възможност за регулиране на размера, посредством шнур и стопери. 

Примерен изглед на модела: 

 
3.1.2. Панталона е прав, с ластик в талията и с гайки за допълнителен 

колан. Крачолите на панталона са прави, с подсилени колене и осигуряват 

достатъчно свобода на движение на краката. Закопчава се отпред до горе с цип и 

копче, които са покрити с пластрон. Панталона разполага с два отворени горни 

джоба на ниво ханш, един мултифункционален страничен джоб, с капак и 

закопчаване с цип на ниво бедро. 

Примерен изглед на модела: 
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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:  

- Лицев плат: 100 % полиестер (ПЕ), с хидрофобна 

полиутеранова промазка, с устойчивост на проникване на вода в 

съответствие с БДС EN 20811:1996 или еквивалент; 

- Подплата: 100 % ПЕ вата, пришита към хастара; 

- Хастар: 100 % памук (П).  

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

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Костюм зимен работен 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; 
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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 № 21-718 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Работен костюм (яке и панталон или гащеризон) – летен ” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Работния костюм да отговаря на БДС EN ISO 13688:2013 – „Защитно 

облекло. Общи изисквания.“ или еквивалент.  

Предназначен е за работа при летни климатични условия.  

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение  

3.1.1. Якето се затваря отпред до горе с цип, с лети зъби, покрити с 

пластрон. Покриващият пластрон е с ширина не по-малка от 5 см. Ръкавите на 

якето са прави, с подсилени лакти, с маншет, покрито закопчаване с цип и 

осигуряват достатъчно свобода на движение на ръцете. Якето разполага с два 

мултифункционални джоба с уширение, капаци и цип на ниво гърди и два 

външни джоба на ниво талия. 

Примерен изглед на модела: 

 
3.1.2. Панталона е прав, с ластик в талията и с гайки за допълнителен 

колан. Закопчава се отпред до горе с цип, с лети зъби и копче, покрити с 

пластрон. Покриващият пластрон е с ширина не по-малка от 5 см. Крачолите на 

панталона са прави, с подсилени колене и осигуряват достатъчно свобода на 

движение на краката. Панталона разполага с два мултифункционални джоба с 

уширение, с капаци и цип на ниво ханш и един страничен външен джоб с 

уширение, с капак и цип на ниво бедро. 

Примерен изглед на модела: 
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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. 

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

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Работния костюм 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. 
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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 № 21-697 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Костюм за кухненски персонал - Комплект (Куртка и панталон)” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

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

Общи изисквания.“ или еквивалент.  

Предназначен е за ползване от работещите в местата за приготвяне  и 

раздаване на храна.  

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение  

3.1.1. Куртката е изработена с дължина до края на ханша, полувтален 

силует. Дължината на ръкава е 3/4. Кройката да позволява свободно движение на 

ръцете. Закопчаване с минимум 5 копчета. 

Примерен изглед на модела: 

 
3.1.2. Панталона е прав. Закопчава се отпред до горе с цип и копче, които 

са покрити с пластрон. Крачолите на панталона са прави и осигуряват 

достатъчно свобода на движение на краката. 

Примерен изглед на модела: 
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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. 

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

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Работния костюм 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; 
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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 № 21-696 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Костюм (Сако и панталон или пола) – за сервитьори, бармани и 

работещите в бюфети и лавки” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

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

Общи изисквания.“ или еквивалент. 

Предназначен е за ползване от сервитьори, бармани и работещите в 

бюфети и лавки.  

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение  

3.1.1. Сакото е с дълъг ръкав. Изработено е с дължина до края на ханша, 

полувтален силует. Кройката позволява свободно движение на ръцете. 

Закопчава се с минимум 2 копчета. Разполага с два прави, странични джоба на 

ниво ханш. 

Примерен изглед на модела: 

 
3.1.2. Панталона е прав. Закопчава се отпред до горе с цип и копче, които 

са покрити с пластрон. Панталона разполага с гайки за колан, два отворени 

горни джоба на ниво ханш. Крачолите на панталона са прави и осигуряват 

достатъчно свобода на движение на краката. 

Примерен изглед на модела: 
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3.1.3. Полата е права. Закопчава се отзад до горе с цип и копче, които са 

покрити с пластрон. 

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: П/ПЕ. 

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

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Костюмът 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 № 21-719 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Риза с дълъг ръкав ” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

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

изисквания.“ или еквивалент.  

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  -  Ризата е права, с ревер яка и дълъг 

ръкав. Закопчава се отпред до горе с копчета. Разполага с един прав, отворен 

джоб вляво на ниво гърди. 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; 

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 

Ризата 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 № 21-720 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Риза с къс ръкав ” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

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

изисквания.“ или еквивалент.  

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 -  Ризата е права, с ревер яка и къс 

ръкав. Закопчава се отпред до горе с копчета. Разполага с един прав, отворен 

джоб вляво на ниво гърди. 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; 

3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Състав на материята: П / ПЕ. 

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

потребителите. 
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4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Ризата 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 № 21-712 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Пола лятна” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

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

Общи изисквания.“ или еквивалент. 

Предназначен е за ползване от сервитьорки, барманки и работещите в 

бюфети и лавки.  

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение - Полата е права. Закопчава се отзад 

до горе с цип и копче, които са покрити с пластрон. 

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. 

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

потребителите. 
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4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Полата 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 № 21-698 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Костюм работен (Туника и панталон)” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

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

Общи изисквания.“ или еквивалент.  

Предназначен е за ползване от работници по хигиена. 

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение  

3.1.1. Туниката е с дълги, навиващи се ръкави и се закопчава отпред с 

копчета. Разполага с един прав, отворен джоб в ляво на ниво гърди и два 

отворени джоба на ниво талия. 

Примерен изглед на модела: 

 
3.1.2. Панталона е прав. Разполага с ластик в талията, допълнителна 

връзка за пристягане и един заден джоб в дясно на ниво ханш. Крачолите на 

панталона са прави и осигуряват достатъчно свобода на движение на краката. 

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: П/ПЕ. 

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

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Работния костюм 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 № 21-713 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Полушуба” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

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

Общи изисквания.“ или еквивалент.   

Шубата е предназначен за работа на охранители на открито и закрито при 

нормални зимни условия. Защитава тялото от ниски температура на въздуха, 

вятър и влага.  

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Полушубата е с максимално 

затворена конструкция. Подплатата е термоизолираща и зашита за хастара. 

Шубата се затваря отпред до горе с цип, с лети зъби, покрити със пластрон. 

Покриващият пластрон е с ширина не по-малка от 5 см, затварящ се минимум с 

5 ленти велкро. Ръкавите на шубата са прави, с велкро регулиране на маншетите 

и осигуряват достатъчно свобода на движение на ръцете. Шубата разполага с 

два джоба от вътрешната страна на хастара, като единият се затваря с цип и два 

външни джоба, с цип на ниво талия. Шубата е с отделна качулка, която се 

закопчава с копчета и с възможност за регулиране на размера, посредством 

шнур и стопери. 

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:  

- Лицев плат: 100 % полиестер (ПЕ), с хидрофобна полиутеранова 

промазка, с устойчивост на проникване на вода в съответствие с БДС EN 

20811:1996 или еквивалент; 

- Подплата: 100 % ПЕ вата, пришита към хастара; 

- Хастар: 100 % памук (П).  

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

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Шолушубата 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 № 21-708 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Панталон зимен” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

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

Общи изисквания.“ или еквивалент.   

Панталона е предназначен за работа на охранители на открито и закрито 

при нормални зимни условия. Защитава тялото от ниски температура на въздуха, 

вятър и влага.  

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Панталона е прав със сваляща се 

подплата, ластик в талията и с гайки за допълнителен колан. Крачолите на 

панталона са прави и сигуряват достатъчно свобода на движение на краката. 

Закопчава се отпред до горе с цип и копче, които са покрити с пластрон. 

Панталона разполага с два отворени  горни джоба на ниво ханш. 

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; 
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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:  

- Лицев плат: 100 % полиестер (ПЕ), с хидрофобна полиутеранова 

промазка, с устойчивост на проникване на вода в съответствие с БДС EN 

20811:1996 или еквивалент; 

- Подплата: 100 % ПЕ вата. 

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

потребителите. 

 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Панталона 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. 
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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 № 21-709 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Панталон летен за охранители” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

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

Общи изисквания.“ или еквивалент.   

Панталона е предназначен за работа на охранители на открито и закрито 

при нормални летни условия. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Панталона е прав, с ластик в талията 

и с гайки за допълнителен колан. Крачолите на панталона са прави и осигуряват 

достатъчно свобода на движение на краката. Закопчава се отпред до горе с цип и 

копче, които са покрити с пластрон. Панталона разполага с два отворени  горни 

джоба на ниво ханш. 

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: П/ПЕ. 

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

потребителите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Панталона 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 № 21-918 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Риза с дълъг ръкав“ 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

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

изисквания.“ или еквивалент.  

Предназначена е за ползване от охранители.  

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение - Ризата е права, с яка и дълъг ръкав. 

Закопчава се отпред до горе с копчета. Разполага с два затворени джоба на ниво 

гърди. Моделите са мъжки. 

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 или смесен. 
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3.8.2. Срок на годност: съгласно чл. 4 ал. 5 от „Закон за защита на 

потрбителите.“ 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Ризата 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 № 21-727 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Шапка лятна” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

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

Общи изисквания.“ или еквивалент.  

Предназначена е за ползване от шивачи. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Изработена е от плат, има козирка, и 

закопчаване на тила.  

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; 

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

потребителите. 
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4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Шапката 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 № 21-726 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Шапка зимна” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Шапката да отговаря на БДС EN ISO 13688 – „Защитно облекло. Общи 

изисквания.“ или еквивалент.  

Предназначена е за ползване от личния състав по поддръжка на 

сградния фонд, както и за фризьори, шивачи, сарачи и перачи. 

3.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение: Шапката е плетена, без козира.  

2. Примерен изглед на модела: 

3.  
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: Акрилна; 

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; 
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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. 

 


