
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1173 

„Подобряване на условията на труд в „Геострой-инженеринг” ЕООД” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

  

ппоо  ппррооццееддуурраа  „„ооттккрриитт  ииззббоорр””  ззаа  ооппррееддеелляяннее  ннаа  ииззппъъллннииттеелл  сс  ппррееддммеетт::  

““ЗЗааккууппууввааннее  ннаа  ссппееццииааллнноо  ррааббооттнноо  ооббллееккллоо  ии    ллииччннии  ппррееддппааззннии  ссррееддссттвваа””  

ппоо  ппррооеекктт::  „„ППооддооббрряяввааннее  ууссллооввиияяттаа  ннаа  ттрруудд  ввъъвв  ффииррммаа  ««ГГееооссттрроойй--ииннжжееннееррииннгг»»ЕЕООООДД  ””    вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ДДооггооввоорр  EESSFF--22330033--0022--1100000055  

  ппоо  ООПП  „„РРааззввииттииее  ннаа  ччооввеешшккииттее  рреессууррссии””  

           за доставка на следните артикули: 

 

1. Зимно облекло /ватирано яке и полугащеризон/  100 броя  

2. Блуза зимна – дълъг ръкав   100 броя 

3. Шуба ватирана   27 чифта 

4. Зимни ръкавици, ватирани  27 чифта 

5. Защитни обувки с метално бомбе  41 чифта 

6. Летни обувки маслоустойчиви 27 чифта 

7. Зимни обувки маслоустойчиви  27 чифта 

8. Защитни ръкавици 5 пръста 69 чифта   

9. Гумени ботуши  4 чифта 

10. Ръкавици латекс  26 чифта 

11. Шапка зимна, сваляща периферия и козирка, полар                27 броя 

12. Ръкавици плат нитрил, маслоустойчиви, дишащ гръб                                        596 чифта   

13. Обувки заварчик  2 броя 

14. Работен костюм заварчик  2 броя 

15. Гети, естествена кожа – заварчик 6 чифта 

16. Престилка заварчик  2 броя 

17. Ръкавици заварчик  6 чифта 

18. Ръкавици диелектрични  6 чифта 

19. Ботуши диелектрични  6 чифта 

20. Защитни очила предпазващи от изпръскване от химикали  6 броя 

21. Прахозащитна маска  11 броя 

22. Защитни очила удароустойчиви  9 броя 
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23. Туника с панталон  6 броя 

24. Каска  20 броя 
 

 

Артикул Бро

й 

 

Изисквания към материята на плата Допълнителни 

изисквания 

Съответствие със стандартите, посочени по-долу 

и/или еквиваленти на посочените стандарти 
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100 Изработен от 
  

100 % санфоризиран памук 

(свиваемост под изискванията на БДС) 

 

Цвят: тъмно син , 

тъмно зелен 

 

 

EN 342 - студозащитно облекло;  

EN 340 – основни изисквания към работно облекло; 

EN 510 – работни дрехи, където има риск за 

увличане на дрехите 
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100 Изработен от 
  

100 % санфоризиран памук 

(свиваемост под изискванията на БДС) 

 

Цвят: зелен , сив ,  

 

 

 

 

 

 

EN 340 – Основни изисквания към работно 

облекло; 

3
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27 Предпазва тялото от производствени замърсявания 

с нетоксични вещества и прах, материал - 

хидрофобирана, санфоризирана (свиваемост под 

изискванията на БДС). 

Tъмно зелена, 

тъмно синя 

EN 342 - студозащитно облекло;  

EN 340 – основни изисквания към работно облекло; 

EN 510 – работни дрехи, където има риск за 

увличане на дрехите 
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Артикул Брой 

 

Изисквания   Съответствие със 

стандартите, посочени 

по-долу и/или 

еквиваленти на 

посочените стандарти 

4.Зимни 

ръкавици, 

ватирани 

27 С по-дебела памучна подплата, с предпазен маншет, студозащитни до -32 
0 

С EN 420 – защитни 

ръкавици.Общи 

изисквания и методи за 

изпитване; 

EN 511 – защитни 

ръкавици срещу студ 

5. Защитни 

обувки с метално 

бомбе 

 

41 Естествена кожа, стоманено бомбе, противопробождаща стоманена вложка в ходилото, 

киселинно и масло устойчиво ходило 

ЕN 20345 

6.Летни обувки 

маслоустойчиви 
27 Издържащи на пръски от нефто-продукти и минерални масла, (дишаща), студо-

топлоизолираща, абсорбираща потта подплата, устойчива на триене, противохлъзгащо 

антистатично ходило, табан-специална изработка  

ЕN20345: 2004/A1 :2007 
 

 

 

 

7.Зимни обувки 

маслоустойчиви 
27 Издържащи на пръски от нефто-продукти и минерални масла, (дишаща), студо-

топлоизолираща, абсорбираща потта подплата, устойчива на триене, противохлъзгащо 

антистатично ходило, табан-специална изработка 

ЕN 20345 : 2004 
 

8.Защитни 

ръкавици 5 

пръста 

69 Изработени от естествена кожа, с памучна подплата, 5 пръста EN 420 – защитни 

ръкавици.Общи 

изисквания и методи за 

изпитване; 

EN 388 – защитни 

ръкавици срещу 

механични опасности 

9.  Гумени ботуши  4 Устойчиви на вода, масла, замърсявания, механични увреждания, повишена EN ISO 20347 
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Артикул Брой 

 

Изисквания   Съответствие със 

стандартите, посочени 

по-долу и/или 

еквиваленти на 

посочените стандарти 

 устойчивост на ниски и високи температури, противо гниеща подплата с висока 

възможност за абсорбиране на потта 

10.Ръкавици 

латекс  

 

26 Изработени от естествен латекс,  противоплъзгащи (релефна апретура) 

 

ЕN 420; ЕN 388, Cat II 

11.Шапка зимна, 

сваляща 

периферия и 

козирка, полар 

27 Изработена от естествени материали като вълна и памук  

 

CE 

12.Ръкавици плат 

нитрил, 

маслоустойчиви, 

дишащ гръб                                        

596 маслоустойчиви – да съдържат антигъбичен бактериостатичен агент за поддържане на 

хигиената на ръката и избягване на дразненията по кожата 

EN 420 – защитни 

ръкавици.Общи 

изисквания и методи за 

изпитване; 

EN 388 – защитни 

ръкавици срещу 

механични опасност 

13.Обувки 

заварчик 
2 Водонепропусклива лицева кожа, двуслойно ходило, подплата нетъкана и дишаща, 

стоманено бомбе, антистатични, противохлъзгащо ходило, поглъщане на енергията от 

областта на ходилото към петата, осигуряващи лекота при движение и защита при 

работа 

ЕN 20345 

 

14.Работен 

костюм заварчик 
2 Предпазва от механични въздействия, искри и пръски разтопен метал, шлака и горещи 

частици 

EN ISO 16611:2007 

15.Гети, 

естествена кожа – 

заварчик 

6 Естествена кожа,  усилени шевове ЕN 20345 

 

16.Престилка 

заварчик 
2 Естествена кожа,   допълнително подсилена срещу претриващо действие от 

инструменти и материали, осигурява по-надеждна защита от механични и термични 

опасности 

ЕN 470-1 
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Артикул Брой 

 

Изисквания   Съответствие със 

стандартите, посочени 

по-долу и/или 

еквиваленти на 

посочените стандарти 

17.Ръкавици 

заварчик 
6 Телешки велур, дебела подплата кардирана,   усилена длан,  усилени шевове. 

 

ЕN 388 

18. Ръкавици 

диелектрични 

 

6 За работа с ел. съоръжения под напрежение от 20 до 30 kV ЕN 1149 

19.Ботуши 

диелектрични 
6 За работа с ел. съоръжения под напрежение от 20 до 30 kV ЕN 1149 

20. Защитни 

очила 

предпазващи от 

изпръскване от 

химикали 

 

6 Предпазващи от изпръскване с химикали- с широко зрително поле и широко-профилен 

корпус, стъклото е оптично извито, почистват се лесно 

ЕN 166, ЕN 170 

21.Прахозащитна 

маска 
11 Изработена от еднопорест полиуретан с филтър от полимерни влакна за предпазване от 

нетоксичен прах с растителен произход, която се почиства лесно и има по-добри 

експлоатационни и хигиенни качества 

EN 149 – средства за 

защита на дихателните 

органи. Филтриращи 

полумаски зазащита от 

частици. Изисквания, 

изпитания, маркировка  

22.Защитни очила 

удароустойчиви 
9 Удароустойчиви, с противонадраскващи се, незапотяващи се поликарбонатни лещи.  ЕN 166, ЕN 170 

23.Туника с 

панталон 
6 Изработени от санфоризиран памук (свиваемост по изискванията на БДС); EN 340 – основни 

изисквания към работно 

облекло 

24. Каска 20 Устойчиви на високи и ниски температури, без отвори, с текстилна околожка със 

сменяем абсорбиращ потта начелник; 

EN 397 – защитни каски 

за индустрията 
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                 На работното облекло ще  има графичен символ на програмата и логото на   “Геострой-инженеринг” ЕООД 

 Към офертата си кандидатите представят по една мостра  в съответствие с изискванията на Възложителя; 

 Съответствието със стандарта се удостоверява със съответните документи, неразделна част от офертата на кандидата; 

 На всяка мостра да има прикачено: 

o На кои сертификати съответства артикула; 

o Името на компанията; 

o Името на продукта съгласно Техническата спецификация; 

o Името на продукта съгласно доставката – каталожен номер или име 

o цена 


