ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
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Обособена позиция №1: „Доставка на униформено облекло за нуждите на
служителите от дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“,
отдел „Общофункционален контрол“;
При изпълнение на поръчката е необходимо да се доставят, както следва:
„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от дирекция „Управление
при кризи, обществен ред и сигурност“, отдел „Общофункционален контрол“
Зимно униформено облекло на служителите от отдел „Общофункционален контрол“,
което включва:
Зимно черно яке от плат с подвижна подплата – общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр.
мъжки;
Черна плетена фланела – общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр. мъжки;
Зимен панталон тип „клин“ – общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки;
Риза с дълъг ръкав – общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки;
Лятно униформено облекло на служителите от отдел „Общофункционален контрол“,
което включва:
Лятно черно яке – общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр. мъжки;
Летни панталони – общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки;
Риза-яке с къс ръкав – общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки;
По обособена позиция №2: „Доставка на зимни якета от естествена напа от ДРДярешка кожа, част от униформеното облекло на служителите от дирекция „Управление
при кризи, обществен ред и сигурност“, отдел „Общофункционален контрол“
Зимно яке от естествена напа от ДРД-ярешка кожа – общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и
17 бр. мъжки;
По обособена позиция №3: „Доставка на обувки за нуждите на служителите от
дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“, отдел
„Общофункционален контрол“
Мъжки и дамски летни обувки, половинки – общо 25 чифта, от тях 8 чифта дамски и 17
чифта мъжки;
Мъжки и дамски зимни боти – общо 25 чифта, от тях 8 чифта дамски и 17 чифта мъжки;
Зимно униформено облекло на служителите от отдел „Общофункционален контрол“,
което включва:

1.1.1. Зимно черно яке от плат с подвижна подплата – Модела е прав, като на
колана има поставен частично ластик от ляво и дясно за допълнително пристягане. Якето
се закопчава централно със спирален цип и пластрон, закопчаващ се с 3 броя велкро.
Ципа е до края на яката, а пластрона до началото й. Предни части - конструктивно
срязани с платки от двете страни, които започват от рамото и завършват по средата на
ръкавната извивка. На гърдите има два горни хоризонтални вътрешни джоба с размери
15 х 14 см, закопчаващи се с цип, покрити с капаци. Капаците са под предните платки и
започват от ръкавните извивки и завършват в пластрона на предния цип. На капака на
левия горен джоб, от вътрешната страна има пришито копче за закачване на отличителен
метален знак на Община Бургас. На капака на десния горен джоб е зашита лента с надпис:
„Обществен ред“. Якето има два долни вътрешни джоба, без капаци, със скосени отвори.
Гръб - конструктивно срязан с двойна платка, започваща от рамото и завършваща по
средата на ръкавната извивка. При връзката на яката с гърба, от вътрешна страна има
зашита качулка от тънка непромокаема материя, прибираща се в джоб с разрез от

вътрешната страна на хастара, между хастара и плата. Ръкави – едношевни, прикачени и
завършват с маншет с тик-так копчета за регулиране на ширината. На левият ръкав е
зашита емблема с надпис „Община Бургас и герб“, на десния ръкав – лента с надпис
„Община Бургас“. Дължината на якето стига до ханша. Якето е с хастар, с един вътрешен
хоризонтален джоб от ляво, пришит на хастара и има допълнителна подвижна подплата
с ръкави от двойно капитонирана вата и хастар, която се прикрепва посредством
спирален цип, а в областта на талията с копчета. На подплатата има поставен един джоб
от ляво, външно пришит.
Изисквания към основния материал – лицев плат устойчив на проникване на вода,
да предпазва от вятър, памучен тип хидрофобиран плат със състав: 67/33 ПE/П ± 10% и
специфична площна маса 250 гр./кв.м., цвят черен. Хастар – ПЕ, антистатично обработен
и омекотен. Подвижна подплата – двойно капитонирана, ПЕ вата с тегло 200 гр./кв.м.
Да се доставят общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр. мъжки.
Черен плетен пуловер с бие около врата, с дълъг ръкав, джобове от плат с капаци,
поставени в областта на гърдите, изработен с плетка – английски ластик, с укрепващи
детайли (платки) върху предната част и гърба, в раменната област и лактите на ръкавите,
от прежда вълнен тип, състав: 80 % вълна/20 % полиестер, полиакрилнитрил или памук
± 10%. На левият ръкав е зашита емблема с надпис „Община Бургас и герб“, на десния
ръкав – лента с надпис „Община Бургас“. На дясната предна страна на пуловера е зашита
лента с надпис „Обществен ред“.
Да се доставят общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр. мъжки.
Зимен панталон тип „клин“, завършващ под стъпалото, черен цвят. Предни части –
крачолите са конструктивно срязани в областта на коленете, с пришити допълнителни
платки с трапецовидна форма. С два италиански джоба – странични, вътрешни със
скосени отвори. Панталонът се закопчава отпред, с копчета с илици, покрити с пластрон.
От външните страни на двата крачола, над коленната свивка има външно пришити
обемни джобове, които са покрити с капаци и се закопчават с велкро. В долната си част
крачолите са изработени с маншет с частичен ластик и с възможност за допълнително
пристягане с лента закопчаваща се с велкро, като от вътрешната му страна има поставен
ластик-прашка с ширина 2.5 см. Модела е с по-висок колан на кръста. Коланът е
прикачен с пришити 5 бр. двойни гайки с ширина 5 см. Панталона е с допълнителна
подвижна подплата от капитонирана вата, която се прикрепя посредством копчета от
вътрешната страна на колана и в долната част на крачолите.
Изисквания към основния материал – лицев плат устойчив на проникване на вода, да
предпазва от вятър, памучен тип хидрофобиран плат със състав: 67/33 ПE/П ± 10% и
специфична площна маса 250 гр./кв.м., цвят черен. Подвижна подплата - двойно
капитонирана, ПЕ вата с тегло 200 гр./кв.м.
Да се доставят общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки.
Риза с дълъг ръкав – Класическа риза с дълъг ръкав, син цвят, с канон – широк 3,5 см.
Яката е от две части (горна и долна) и височина на столчето 3 см, с украсителен (лицев)
шев на 6 мм от края на яката, а по цялата обиколка на столчето краен лицев шев на 1 мм.
На предните части на ризата, на гърдите са монтирани два външни джоба с размери 13/15
см с капаци, които се закопчават с копче с илик. Външните джобове са прикачени с лицев
шев на 1 мм от контура. Капаците са по форма с размери 13/5 см и заострени в средата
на капака с размер 6,5 см. Лицевите шевове на капаците са на отстояние 1 мм от контура.
По линия на съединителния шев на прикачване на капаците към предните части се
изминава отгоре лицев укрепващ шев на разстояние 1,5 см. от вътрешния шев. На капака
на левия горен джоб, от вътрешната страна има пришито копче за закачване на
отличителен метален знак на Община Бургас. На капака на десния горен джоб е зашита
лента с надпис: „Обществен ред“. Гърбът е прав, с двойна платка в областта на плещите

и с две симетрично разположени чупки. Лицевите шевове на платката (на предните части
и гърба) са на 1 мм от контура. Подгъвът на ризата е прав двойно пречупен и фиксиран
с лицев шев на отстояние 6 мм от подгъва. Ръкавите са със шлиц, завършващ с маншет,
широк 6 см, закопчаващ се с илик и копче, с украсителен шев на 6 мм. На левият ръкав
е зашита емблема с надпис „Община Бургас и герб“, на десния ръкав – лента с надпис
„Община Бургас“. Страничните шевове и ръкавите (ръкавните извивки) са прикачени с
двоен /френски/ увиващ шев. Лицевите шевове на ръкавните извивки са на 6 мм
отстояние. Канона, капаците на джобовете и щрифелките са подлепени. Яката и столчето
са подлепени с подлепващ ризол, а в ъглите на яката се монтират подложни ъгли за
фиксиране формата на яката.
Изисквания към основния материал - памучен тип плат от 65% до 85% памук,
съответно от 35% до 15% полиестер.
Да се доставят общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр.мъжки.
Лятно униформено облекло на служителите от отдел „Общофункционален
контрол“, което включва:
Лятно черно яке от плат – Модела е прав, като на колана има поставен частично
ластик от ляво и дясно за допълнително пристягане. Якето се закопчава централно със
спирален цип и пластрон, закопчаващ се с 3 броя велкро. Ципа и пластрона са до
началото на яката. Предни части - конструктивно срязани с платки от двете страни, които
започват от рамото и завършват по средата на ръкавната извивка. На гърдите има два
горни хоризонтални вътрешни джоба с размери 15 х 14 см, закопчаващи се с цип,
покрити с капаци. Капаците са под предните платки и започват от ръкавните извивки и
завършват в пластрона на предния цип. На капака на левия горен джоб, от вътрешната
страна има пришито копче за закачване на отличителен метален знак на Община Бургас.
На капака на десния горен джоб е зашита лента с надпис: „Обществен ред“. Якето има
два долни вътрешни джоба, без капаци, със скосени отвори. Гръб - конструктивно срязан
с двойна платка, започваща от рамото и завършваща по средата на ръкавната извивка.
При връзката на яката с гърба, от вътрешна страна има зашита качулка от тънка
непромокаема материя, прибираща се в джоб с разрез от вътрешната страна на хастара,
между хастара и плата. Ръкави – едношевни, прикачени и завършват с маншет с тик-так
копчета за регулиране на ширината. На левият ръкав е зашита емблема с надпис „Община
Бургас и герб“, на десния ръкав – лента с надпис „Община Бургас“. Дължината на якето
стига до ханша. Якето е с хастар, с един вътрешен хоризонтален джоб от ляво,
закопчаващ се с цип.
Изисквания към основния материал – лицев плат устойчив на проникване на вода,
да предпазва от вятър, памучен тип хидрофобиран плат със състав: 67/33 ПE/П ± 10% и
специфична площна маса 250 гр./кв.м., цвят черен. Хастар – ПЕ, антистатично обработен
и омекотен.
Да се доставят общо 25 бр., от тях 8 бр.дамски и 17 бр. мъжки.
Летен панталон – прав модел без басти, с два предни джобове тип „италиански“
– странични, вътрешни със скосени отвори, един заден джоб, хастар на предната част до
под коляното. Закопчаването е предно с копче и спирален цип покрит с пластрон.
Коланът е прикачен с пришити 5 бр. гайки с ширина 5 см.
Изисквания към основния материал – лицев плат черен габардин, състав - 65%
вискоза или памук/35% полиестер ± 10%; хастар черен 100% полиестер, антистатично
обработен и омекотен, цвят черен. Хастар – ПЕ
Да се доставят общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки.
Риза-яке с къс ръкав, син цвят, с широчина на канона – 3.5 см. Яка от две части
(горна и долна) и височина на столчето – 3 см. с украсителен (лицев) шев на 6 мм. от края
на яката, а по цялата обиколка на столчето краен лицев шев на 1 мм. На предните части

на ризата-яке са монтирани два външни джоба с размери 13/15 см. с капаци, които се
закопчават с копче с илик. Капаците са по форма с размери 13/5 см. и заострени в средата
на капака с размер 6,5 см. Лицевите шевове на капаците са на отстояние 1 мм. от контура.
По линия на съединителния шев на прикачване на капаците към предните части се
изминава отгоре лицев укрепващ шев на разстояние 1.5 см. от вътрешния шев. На капака
на левия горен джоб, от вътрешната страна има пришито копче за закачване на
отличителен метален знак на Община Бургас. На капака на десния горен джоб е зашита
лента с надпис: „Обществен ред“. Щрифелки на раменете с размери 4.5/14 см, които се
зашиват в ръкавната извивка в областта на раменния шев, а в другия край към яката се
закопчава посредством илик и копче. Щрифелките са с лицеви шевове, като отстоянието
от контура им е 6 мм. Двойна платка на гърба в областта на плещите с две симетрично
разположени чупки. В долния край на ризата-яке към колана има две симетрични чупки.
В страничните шевове към подгъва има изработени цепки. Ризата-яке завършва в
долната част с колан – широк 5 см., като в страничните шевове е прекъснат с щрифелки
с по две копчета за пристягане. По цялата обиколка (от всички страни) на колана са
изминати лицеви шевове на отстояние 1 мм. Ръкав завършващ с подгъв с украсителен
лицев шев на 2 см. от контура на подгъва. На левият ръкав е зашита емблема с надпис
„Община Бургас и герб“, на десния ръкав – лента с надпис „Община Бургас“.
Страничните шевове, както и ръкавите (ръкавните извивки) са прикачени на пет конечен
оверлог. Канона, капаците на джобовете, щрифелките и колана са подлепени. Яката и
столчето са подлепени с подлепващ материал ризол, а в ъглите на яката се монтират
подложни ъгли за фиксиране формата на яката.
Изисквания към основния материал – памучен тип плат 65% памук или
вискоза/35% полиестер ± 10%.
Да се доставят общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки.
Изисквания към изпълнението:
1.
Всички отличителни знаци се предоставят от Възложителя.
2.
Точните размери на обувките ще бъдат предоставени на Изпълнителя при
подписване на договора за изпълнение на поръчката.
3.
Изпълнителя следва да снеме индивидуалните размери на всеки служител
при изработката на униформените облекла.
4.
След доставка на униформените облекла, изпълнителят следва незабавно
да извършва необходимите корекции за собствена сметка, в случай че такива се налагат.
5.
Предлаганите изделия следва да отговарят на БДС. Да се представи
декларация за съответствие, съгласно БДС, издадена от участника или производителя.
6.
Изделията да са изработени от плат, който да бъде непрозрачен, устойчив
на износване и протриване, обработен против свиване, устойчив при изпиране, както и
да не се мачка.
7.
Изделията да имат необходима конструкция осигуряваща свобода на
движението, да не предизвиква неудобство и дискомфорт, използваните материали да не
предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.
8.
За всичко, което не е изрично посочено в настоящите „Технически
спецификации”, се прави справка с образците на Възложителя.
9.
Производителят да гарантира съответствието на изделията с изискванията
на техническата спецификация и представените от Възложителя образци.
10. Гаранционният срок на изделията да е 2 години, считано от датата на
подписване на приемно-предавателния протокол за съответната доставка, а при
експлоатация – не по-малко от 1 година от получаване на изделието от ползвателя.

11. Предоставянето на изделията се извършва с попълнена и подпечатана от
Изпълнителя гаранционна карта.
12. Рекламации по количествата на доставените изделия могат да се правят
само в момента на получаването им.
13. Рекламации относно качеството, несъответствие с размера и скрити
дефекти се правят в гаранционният срок. Рекламациите се извършват в 15 (петнадесет)
дневен срок от откриването им. Рекламациите се уреждат чрез отстраняване на дефекта
или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на Изпълнителя.
Обособена позиция № 2:„Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел
„Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда“,
Дирекция „Околна среда“ при Община Бургас, съгласно списъка на стоките по чл.
12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
ЛЯТНА УНИФОРМА включва:
- риза с къс ръкав
класически модел, цвят светло син, на ляв ръкав – зашит герб на Община Бургас, на
лявата предна страна на ризата- зашити ленти с надпис „Община Бургас“ и „Екоинспектори“. Изработена от плат 65% памук и 35% полиестер./срок на износване 1 год./
- летен панталон/пола
класически– черен цвят. Изработени от плат 65% памук и 35% полиестер. /срок на
износване 1 год./
- яке пролет/лято
Хидрофобизиран плат, състав памук 65% и полиестер 35%, цвят черен, с лека подплата,
с джобове, на ляв ръкав – зашит герб на Община Бургас, на лявата предна страна на
връхната дреха - зашити ленти с надпис „Община Бургас“ и „Еко-инспектори“. /срок на
износване 2 год./
ЗИМНА УНИФОРМА включва:
- риза с дълъг ръкав
класически модел, цвят светло син, на ляв ръкав – зашит герб на Община Бургас, на
лявата предна страна на ризата- зашити ленти с надпис „Община Бургас“ и „Екоинспектори“. Изработена от плат 65% памук и 35% полиестер. /срок на износване 1 год./
- зимно яке/шуба
хидрофобизиран плат, памук 65% и полиестер 35%, цвят черен, с ватирана подплата , с
джобове, на ляв ръкав – зашит герб на Община Бургас, на лявата предна страна на
връхната дреха - зашити ленти с надпис „Община Бургас“ и „Еко-инспектори“.
Изработен от плат 65% памук и 35% полиестер. /срок на износване 2 год./
- зимен панталон/ пола
класически– черен цвят, изработен от плат 65% памук и 35% полиестер. /срок на
износване 1 год./
- плетени черни фанели
с джобове от плат – състав 100% акрил., цвят черен с джоб, на ляв ръкав – зашит герб на
Община Бургас, на лявата предна страна на джоба - зашити ленти с надпис „Община
Бургас“ и „Еко-инспектори“. /срок на износване 1 год./
Обособена позиция №3:„Доставка на униформено облекло за нуждите на ОП
„Спортни имоти“, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“
Спортен комплект анцуг долнище + горница. Изработен от 100 % полиестер или /
памук и ликра / с лого на община Бургас 47бр. зелен, сини, черни. Шорти с
бандаж, материал на бандажа 100 % полиестер, материал на външната част 100 %
полиестер и микрофибър, бързо съхнещи за плувен басейн с лого на БЧК- 19бр.

червени. Тениска цвят жълт, изработена от 100 % памук, къс ръкав с лого на БЧК 4бр. цвят – жълт. Тениска
с къс ръкав, изработена от 100 % памук с
надпис на ОП "Спортни имоти" и лого на община Бургас
-117бр.
бели,
жълти,
зелени и сини. Моряшки тениски с къс ръкав, изработена от 100 % памук с надпис на
ОП "Спортни имоти" и лого на община Бургас – 32бр. синьо и бяло; шапка с козирка,
изработена от памук надпис на ОП "Спортни имоти" и лого на община Бургас – 4бр. цвят
– бял. ПуловерСтудозащитен пуловер, изработен от 70% акрил 30% вълна - 8бр.
син, черен и зелен. Спортна долницаизработен от 100 % полиестер
(подходящ за летен сезон) 2бр. синя, черна и зелена.
Обособена позиция № 4: „Доставка на униформено облекло и лични предпазни
средства за нуждите на ОП „Транспорт“, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал.
1, т. 1 от ЗОП“;
1
Черен плетен пуловер
с бие около врата, с дълъг ръкав, джобове от плат с
капаци, поставени в областта на гърдите, изработен с плетка – английски ластик, с
укрепващи детайли (платки) върху предната част и гърба, в раменната област и лактите
на ръкавите, от прежда вълнен тип, състав: 80 % вълна/20 % полиестер, полиакрилнитрил
или памук ± 10%. На левият ръкав е зашита емблема с надпис „Община Бургас и герб“,
на десния ръкав – лента с надпис „Община Бургас“. На дясната предна страна на
пуловера е зашита лента с надпис „Обществен ред“ - 7бр. Цвят - черен.
2.
Зимен панталон тип „клин“ завършващ под стъпалото, черен цвят. Предни части
– крачолите са конструктивно срязани в областта на коленете, с пришити допълнителни
платки с трапецовидна форма. С два италиански джоба – странични, вътрешни със
скосени отвори. Панталонът се закопчава отпред, с копчета с илици, покрити с пластрон.
От външните страни на двата крачола, над коленната свивка има външно пришити
обемни джобове, които са покрити с капаци и се закопчават с велкро. В долната си част
крачолите са изработени с маншет с частичен ластик и с възможност за допълнително
пристягане с лента закопчаваща се с велкро, като от вътрешната му страна има поставен
ластик-прашка с ширина 2.5 см. Модела е с по-висок колан на кръста. Коланът е
прикачен с пришити 5 бр. двойни гайки с ширина 5 см. Панталона е с допълнителна
подвижна подплата от капитонирана вата, която се прикрепя посредством копчета от
вътрешната страна на колана и в долната част на крачолите.
Изисквания към основния материал – лицев плат устойчив на проникване на вода, да
предпазва от вятър, памучен тип хидрофобиран плат със състав: 67/33 ПE/П ± 10% и
специфична площна маса 250 гр./кв.м., цвят черен. Подвижна подплата - двойно
капитонирана, ПЕ вата с тегло 200 гр./кв.м.
14бр. Цвят - черен.
3
Риза с дълъг ръкав. Класическа риза с дълъг ръкав, син цвят, с канон – широк 3,5
см. Яката е от две части (горна и долна) и височина на столчето 3 см, с украсителен
(лицев) шев на 6 мм от края на яката, а по цялата обиколка на столчето краен лицев шев
на 1 мм. На предните части на ризата, на гърдите са монтирани два външни джоба с
размери 13/15 см с капаци, които се закопчават с копче с илик. Външните джобове са
прикачени с лицев шев на 1 мм от контура. Капаците са по форма с размери 13/5 см и
заострени в средата на капака с размер 6,5 см. Лицевите шевове на капаците са на
отстояние 1 мм от контура. По линия на съединителния шев на прикачване на капаците
към предните части се изминава отгоре лицев укрепващ шев на разстояние 1,5 см. от
вътрешния шев. На капака на левия горен джоб, от вътрешната страна има пришито
копче за закачване на отличителен метален знак на Община Бургас. На капака на десния
горен джоб е зашита лента с надпис: „Обществен ред“. Гърбът е прав, с двойна платка в
областта на плещите и с две симетрично разположени чупки. Лицевите шевове на

платката (на предните части и гърба) са на 1 мм от контура. Подгъвът на ризата е прав
двойно пречупен и фиксиран с лицев шев на отстояние 6 мм от подгъва. Ръкавите са със
шлиц, завършващ с маншет, широк 6 см, закопчаващ се с илик и копче, с украсителен
шев на 6 мм. На левият ръкав е зашита емблема с надпис „Община Бургас и герб“, на
десния ръкав – лента с надпис „Община Бургас“. Страничните шевове и ръкавите
(ръкавните извивки) са прикачени с двоен /френски/ увиващ шев. Лицевите шевове на
ръкавните извивки са на 6 мм отстояние. Канона, капаците на джобовете и щрифелките
са подлепени. Яката и столчето са подлепени с подлепващ ризол, а в ъглите на яката се
монтират подложни ъгли за фиксиране формата на яката. Изисквания към основния
материал - памучен тип плат от 65% до 85% памук, съответно от 35% до 15% полиестер.
14 бр. цвят -син
4
Летен панталон
прав модел без басти, с два предни джобове тип
„италиански“ – странични, вътрешни със скосени отвори, един заден джоб, хастар на
предната част до под коляното. Закопчаването е предно с копче и спирален цип покрит с
пластрон. Коланът е прикачен с пришити 5 бр. гайки с ширина 5 см.Изисквания към
основния материал – лицев плат черен габардин, състав - 65% вискоза или памук/35%
полиестер ± 10%; хастар черен 100% полиестер, антистатично обработен и омекотен,
цвят черен. Хастар – ПЕ. 14 бр.цвят -черен.
5. Риза-яке с къс ръкав
с широчина на канона – 3.5 см. Яка от две части (горна и
долна) и височина на столчето – 3 см. с украсителен (лицев) шев на 6 мм. от края на
яката, а по цялата обиколка на столчето краен лицев шев на 1 мм. На предните части на
ризата-яке са монтирани два външни джоба с размери 13/15 см. с капаци, които се
закопчават с копче с илик. Капаците са по форма с размери 13/5 см. и заострени в средата
на капака с размер 6,5 см. Лицевите шевове на капаците са на отстояние 1 мм. от контура.
По линия на съединителния шев на прикачване на капаците към предните части се
изминава отгоре лицев укрепващ шев на разстояние 1.5 см. от вътрешния шев. На капака
на левия горен джоб, от вътрешната страна има пришито копче за закачване на
отличителен метален знак на Община Бургас. На капака на десния горен джоб е зашита
лента с надпис: „Обществен ред“. Щрифелки на раменете с размери 4.5/14 см, които се
зашиват в ръкавната извивка в областта на раменния шев, а в другия край към яката се
закопчава посредством илик и копче. Щрифелките са с лицеви шевове, като отстоянието
от контура им е 6 мм. Двойна платка на гърба в областта на плещите с две симетрично
разположени чупки. В долния край на ризата-яке към колана има две симетрични чупки.
В страничните шевове към подгъва има изработени цепки. Ризата-яке завършва в
долната част с колан – широк 5 см., като в страничните шевове е прекъснат с щрифелки
с по две копчета за пристягане. По цялата обиколка (от всички страни) на колана са
изминати лицеви шевове на отстояние 1 мм. Ръкав завършващ с подгъв с украсителен
лицев шев на 2 см. от контура на подгъва. На левият ръкав е зашита емблема с надпис
„Община Бургас и герб“, на десния ръкав – лента с надпис „Община Бургас“.
Страничните шевове, както и ръкавите (ръкавните извивки) са прикачени на пет конечен
оверлог. Канона, капаците на джобовете, щрифелките и колана са подлепени. Яката и
столчето са подлепени с подлепващ материал ризол, а в ъглите на яката се монтират
подложни ъгли за фиксиране формата на яката. Изисквания към основния материал –
памучен тип плат 65% памук или вискоза/35% полиестер ± 10%.
14
бр. цвят син
6
Зимно черно яке от плат с подвижна подплата Моделът е прав, като на колана
има поставен частично ластик от ляво и дясно за допълнително пристягане. Якето се
закопчава централно със спирален цип и пластрон, закопчаващ се с 3 броя велкро. Ципа
е до края на яката, а пластрона до началото й. Предни части - конструктивно срязани с
платки от двете страни, които започват от рамото и завършват по средата на ръкавната

извивка. На гърдите има два горни хоризонтални вътрешни джоба с размери 15 х 14 см,
закопчаващи се с цип, покрити с капаци. Капаците са под предните платки и започват от
ръкавните извивки и завършват в пластрона на предния цип. На капака на левия горен
джоб, от вътрешната страна има пришито копче за закачване на отличителен метален
знак на Община Бургас. На капака на десния горен джоб е зашита лента с надпис:
„Обществен ред“. Якето има два долни вътрешни джоба, без капаци, със скосени отвори.
Гръб - конструктивно срязан с двойна платка, започваща от рамото и завършваща по
средата на ръкавната извивка. При връзката на яката с гърба, от вътрешна страна има
зашита качулка от тънка непромокаема материя, прибираща се в джоб с разрез от
вътрешната страна на хастара, между хастара и плата. Ръкави – едношевни, прикачени и
завършват с маншет с тик-так копчета за регулиране на ширината. На левият ръкав е
зашита емблема с надпис „Община Бургас и герб“, на десния ръкав – лента с надпис
„Община Бургас“. Дължината на якето стига до ханша. Якето е с хастар, с един вътрешен
хоризонтален джоб от ляво, пришит на хастара и има допълнителна подвижна подплата
с ръкави от двойно капитонирана вата и хастар, която се прикрепва посредством
спирален цип, а в областта на талията с копчета. На подплатата има поставен един джоб
от ляво, външно пришит. Изисквания към основния материал – лицев плат устойчив на
проникване на вода, да предпазва от вятър, памучен тип хидрофобиран плат със състав:
67/33 ПE/П ± 10% и специфична площна маса 250 гр./кв.м., цвят черен. Хастар – ПЕ,
антистатично обработен и омекотен. Подвижна подплата – двойно капитонирана, ПЕ
вата с тегло 200 гр./кв.м. 7 бр. цвят. черен
7. Лятно черно яке от плат Моделът е прав, като на колана има поставен частично
ластик от ляво и дясно за допълнително пристягане. Якето се закопчава централно със
спирален цип и пластрон, закопчаващ се с 3 броя велкро. Ципа и пластрона са до
началото на яката. Предни части - конструктивно срязани с платки от двете страни, които
започват от рамото и завършват по средата на ръкавната извивка. На гърдите има два
горни хоризонтални вътрешни джоба с размери 15 х 14 см, закопчаващи се с цип,
покрити с капаци. Капаците са под предните платки и започват от ръкавните извивки и
завършват в пластрона на предния цип. На капака на левия горен джоб, от вътрешната
страна има пришито копче за закачване на отличителен метален знак на Община Бургас.
На капака на десния горен джоб е зашита лента с надпис: „Обществен ред“. Якето има
два долни вътрешни джоба, без капаци, със скосени отвори. Гръб - конструктивно срязан
с двойна платка, започваща от рамото и завършваща по средата на ръкавната извивка.
При връзката на яката с гърба, от вътрешна страна има зашита качулка от тънка
непромокаема материя, прибираща се в джоб с разрез от вътрешната страна на хастара,
между хастара и плата. Ръкави – едношевни, прикачени и завършват с маншет с тик-так
копчета за регулиране на ширината. На левият ръкав е зашита емблема с надпис „Община
Бургас и герб“, на десния ръкав – лента с надпис „Община Бургас“. Дължината на якето
стига до ханша. Якето е с хастар, с един вътрешен хоризонтален джоб от ляво,
закопчаващ се с цип.Изисквания към основния материал – лицев плат устойчив на
проникване на вода, да предпазва от вятър, памучен тип хидрофобиран плат със състав:
67/33 ПE/П ± 10% и специфична площна маса 250 гр./кв.м., цвят черен. Хастар – ПЕ,
антистатично обработен и омекотен. 7 бр. цвят – черен.
8. Тениска 100% памук и специфична площна маса 150 гр./кв.м. с надпис ситопечат
110бр. цвят - Оранжев30/ син 80
9.Дъждобран Водозащитно наметало с качулка изработено от материал с PVC покритие,
със светлоотразителна лента и с възможност за поставяне на надпис/ситопечат 1 цвят/
62 бр. цвят - син
10
дамски панталон за хигиенистка изработен от памук/полиестер, 160 гр./м2 . 7
бр. цвят – зелен.

Обособена позиция № 5: „Доставка на работно облекло и предпазни средства за
нуждите на ОП „Чистота еко“, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от
ЗОП“;
Летен работен костюм на служителите от ОП “ЧИСТОТА ЕКО“, което включва:
Работно яке 100% памук, закопчаващо се централно с цип, два горни джоба с капаци и
два долни джоба, с голям надпис ситопечат на гръб в жълт цвят ;
летен работен полугащеризон от 100% памук с един горен джоб, два италиански, един
инструментален и един заден джоб - общо 150 бр.
Зимен работен костюм на служителите от ОП “ЧИСТОТА ЕКО“, което включва:
Зимно ватирано яке, закопчаващо се централно със спирален цип от плат 100%
полиестер, цвят: тъмносин, с два долни джоба и един горен затварящ се с цип, със
сваляща се качулка, маншет на ръкави завършващ с тик-так копче, колана е частично с
ластик, с голям надпис ситопечат на гръб в жълт цвят ; Ватиран зимен полугащеризон,
от плат 100% полиестер, цвят: тъмносин с кралско сини елементи, със светло
отражателни фитили, с един горен джоб затварящ се с цип, два италиански и един заден
джоба – общо 150 бр.
1.1 Дамски костюм - туника с къс ръкав с яка с един горен джоб и два долни и панталон
с два външни пришити джоба, П/ПЕ поплин – общо 3 бр.
1.2 Тениска с къс ръкав с кръгло деколте от плат, 100% Памук, 155 гр/м², цветна – общо 150
бр.
1.3 Водоустойчиво яке - сигнална водоустойчива шуба - 3 в 1: яке, вътрешно яке със
свалящи се ръкави с цип, елек, качулка прибираща се в яката (регулируема с шнур), 3М
рефлексни ленти, вътрешен джоб за мобилен телефон, подлепени шевове, елек със
светлоотражателни ленти, поларено яке, материя: дишаща 100% полиестер Oxford, цвят:
сигнално жълт с тъмносини елементи – общо 2 бр.
1.4 Водоустойчив и студоустойчив, сигнален, ватиран панталон с 3 М рефлекторни
ленти– общо 2 бр.
1.5 Работно яке, лукс Canvas, 65%ПЕ-35%П, 270 гр/м², цвят: черно и сигнално жълто общо 5 бр.
1.6 Работен панталон, лукс Canvas, 65%ПЕ-35%П, 270 гр/м², цвят: черно и сигнално жълто
- общо 5 бр.
1.7 Светлоотразителен елек - общо 100 бр.
1.8 Шапка с козирка, тип "бейзболна", 100% П, цвят: бял/ жълт/ оранжев/ червен/ зелен/
кралско син/ тъмносин/ черен – общо 150 бр.
1.9 Ръкавици работни – общо 1500 бр.
1.10 Очила - поликарбонатни - общо 50 бр.
1.11 Предпазна работна каска – общо 50 бр.
1.12 Полумаска с 1 филтърно гнездо – общо 50 бр.
1.13 PVC мушама с качулка – общо 100 бр.
1.14 Предпазител за слуха 3 MPELTOR - общо 20 бр.
Лятно работно яке изработено от 100% Памук, 240 гр/м², закопчаващо се
централно със спирален цип до началото на яката, отпред има два горни джоба с капаци,
затварящи се с тик-так копче и два долни джоба, маншет на ръкави завършващ с тик-так
копче, колана е частично с ластик цвят: кралско син с жълти гарнитури, с голям надпис
ситопечат на гръб в жълт цвят Материя:01- 100% памук, 240 гр/м², 02- памук/полиестер,
240 гр/², цвят – кралско син - 505, размер – 46-64; Летен работен полугащеризон
изработен от плат 100% Памук, 240 гр/м² с един горен джоб затварящ се с цип, два

италиански, един инструментален и един заден джоба, цвят: кралско син с жълти
гарнитури, с малък надпис ситопечат на преден джоб в жълт цвят.Материя:01- 100%
памук, 240 гр/м², 02- памук/полиестер, 240 гр/², цвят – кралско син - 505, размер – 46-64
Зимно работно облекло на служителите от ОП „ ЧИСТОТА ЕКО“ което
включва:
Зимно ватирано яке, закопчаващо се централно със спирален цип от плат 100%
полиестер, цвят: тъмносин с кралско сини елементи със светло отражателни фитили, с
два долни джоба и един горен затварящ се с цип, със сваляща се качулка, маншет на
ръкави завършващ с тик-так копче, колана е частично с ластик, с голям надпис ситопечат
на гръб в жълт цвят. Изисквания към основния материал – лицев плат устойчив на
проникване на вода, да предпазва от вятър. Материя: 100% полиестер, Цвят: тъмносин с
кралско сини елементи, размер: S- 3XL; Ватиран зимен полугащеризон, от плат 100%
полиестер, цвят: тъмносин с кралско сини елементи, със светло отражателни фитили, с
един горен джоб затварящ се с цип, два италиански и един заден джоба. Материя: 100%
полиестер, Цвят: тъмносин с рефлексни филтри, размер: S- 3XL
1.3. Дамски костюм - туника с къс ръкав с яка с един горен джоб и два
долни и
панталон с два външни пришити джоба, П/ПЕ поплин.
1.4. Тениска с къс ръкав с кръгло деколте от плат, 100% Памук, 155 гр/м², цветнажълта.
1.5. Водоустойчиво яке - Сигнална водоустойчива шуба - 3 в 1: яке, вътрешно яке
със свалящи се ръкави с цип, елек, качулка прибираща се в яката (регулируема с шнур),
3М рефлексни ленти, вътрешен джоб за мобилен телефон, подлепени шевове, елек със
светло отражателни ленти, поларено яке, материя: дишаща 100% полиестер Oxford,
Хастар: 100% полиестер, Вътрешно яке : 100% полиестер Oxford, свалящи се ръкави –
100% полар, Вата: 100% полиестер цвят: сигнално жълт / тъмносини елементи, размер :
XL
1.6. Водоустойчив и студоустойчив, сигнален, ватиран панталон с 3 М
рефлекторни ленти, размер : XL
1.7. Работно яке, лукс Canvas, 65%ПЕ-35%П, 270 гр/м², цвят: черно и сигнално
жълто, размер : L
1.8. Работен панталон, лукс Canvas, 65%ПЕ-35%П, 270 гр/м², цвят: черно и
сигнално жълто, размер : L
1.9. Светлоотразителен елек, размер : L
1.10. Шапка с козирка, тип "бейзболна", 100% П, цвят: бял/ жълт/ оранжев/ червен/
зелен/ кралско син/ тъмносин/ черен
1.11. Ръкавици работни –плетени памучни ръкавици, потопени в нитрил, ластичен
маншет.
1.12. Очила - поликарбонатни, защитни, поликарбонатни лещи против
изпотяване.
1.13. Предпазна работна каска, полиетиленова, защита срещу UV лъчи.
1.14.
Полумаска с 1 филтърно гнездо.
1.15.
PVC мушама с качулка – общо 100 бр.
1.16.
Предпазител за слуха - над 27 dB
Обособена позиция № 6: Доставка на специализирано медицинско работно
облекло за медицинските специалисти в „Детско и училищно здравеопазване“ и
работно облекло за здравни медиатори“
Костюм - туника дълъг ръкав с панталон 100% полиестер
119бр.; Панталон в
права свободна кройка с ластик в кръста и туника с джоб на гърдите и два странични
джоба. закопчаване с копчета. Кройка на туниката тип „принцес“.; Престилка с къс ръкав
плат 65% памук и 35 % полиестер 119бр. Мантата да е с яка и ревер, три джоба, с

дължина под коляното; Летни обувки профилактични Сая: бели, от естествена кожа,
покрита с полиуретан, ходило: PU, антистатично 119бр.
бели;
Зимни
обувки профилактични
Сая: бели, перфорирани от естествена кожа; подплата:
текстилна, абсорбираща потта; стелка: естествена кожа; ходило PU, антистатично,
противоплъзгащо - 119бр.
бели; Панталон (здравни медиатори) 2 мъжки + 1
дамски
3бр. черен; Риза/блуза (здравни медиатори)
3 бр. Светло
синьо рае; Обувки (здравни медиатори) Естествена кожа
- мъжки № 42 - 1 бр. и 1
бр. № 41 – 2бр. черни; Обувки (здравни медиатори) - Естествена кожа - дамски
№
38 -1бр. черни;
Осигуряването на специализирано медицинско облекло от страна на работодателя –
Община Бургас е в съответствие с разпоредбите на Наредба за безплатното работно и
униформено облекло, приета с ПМС № 10/20.01.2011 г. /ДВ брой № 9/28.01.2011 г/ и
КТД с регистрационен № 17000438/30.03.2017 г., между община Бургас и Федерацията
на Синдикатите в здравеопазването към Конфедерация на независимите синдикати в
България.
Технически спецификации и изисквания.
1. Предлаганите облекло и обувки следва да отговарят на:
2. БДС и специфичните изисквания за качество на материалите, доказано със сертификати
от акредитирани институции или агенции за управление на качеството;
3. Работното облекло с дълъг ръкав (зимен вариант) да е изработено от плат полиестер
120g/m2, който да бъде придружен със сертификат за:
- устойчивост на износване и претриване;
- устойчивост при изпиране;
- обработен против свиване;
- да е не прозрачен.
1.3. Работното облекло с къс ръкав (летен вариант) да е изработено от плат памукполиестер 65/35 120g/m2, който да бъде придружен със сертификат за:
- устойчивост на износване и претриване;
- устойчивост при изпиране;
- обработен против свиване;
- да е не прозрачен.
1.4. Предлаганите обувки да са от естествена кожа и с естествена подплата.
2. Изисквания към Изпълнителя на обществената поръчка:
2.1. Да предостави на Възложителя мостри на материалите, от които ще се изработват
облеклата и каталог за избор на моделите на облеклата и обувките.
2.2. Да има готовност да вземе размери до десет работни дни срок от предоставяне на
поименен списък на служителите, за които ще се изработва медицинското облекло.
Вземането на размери да се извърши в база, офис или друго определено от Изпълнителя
помещение на територията на гр. Бургас.
2.3. Срокът за доставка следва да е до 30 работни дни, след подписване на Приемопредавателен протокол с уточнени размери за работно облекло/обувки от страна на
Община Бургас.
2.4. Изпълнителят да гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение в качеството,
удостоверено с нарочна декларация
2.5. Изработеното и доставено работно облекло да се получава срещу подпис лично от
всеки служител в база, офис или друго определено от Изпълнителя помещение на
територията на гр. Бургас.
Обособена позиция № 7: "Избор на изпълнител за доставка на работно облекло и
консумативи за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните
семейства, включително с тежки множествени увреждания по проект „Развитие на

нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания
на територията на община Бургас", ДБФП №: BG05M9OP001-2.008-0002-C01.,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Костюм - туника дълъг ръкав с панталон.Изработен от плат памук-полиестер 65/35
120g/m2- 19бр. Панталон в права свободна кройка с ластик в кръста и туника с джоб на
гърдите и два странични джоба. закопчаване с копчета. Кройка на туниката тип
„принцес“. Ватиран двулицев елек, лицева част: вътрешна част: полар.
100%
полиестер - 19бр. Елека да е с яка, два джоба с цип, с дължина под кръста. Летни обувки
профилактични Сая: бели, перфорирани от естествена кожа; подплата: текстилна,
абсорбираща потта; стелка: естествена кожа; ходило PU, антистатично,
противоплъзгащо - 19бр.
бели; Зимни обувки профилактични
Сая: бели,
от естествена кожа, покрита с полиуретан, ходило: PU, антистатично
- 19бр. бели;
Костюм – лятна туника с къс ръкав с панталон Изработен от плат памукполиестер 65/35 120g/m2 - 19 бр.; Панталон в права свободна кройка с ластик в
кръста и туника с джоб на гърдите и два странични джоба. закопчаване с копчета. Кройка
на туниката тип „принцес“. Ръкавици от латекс с талк нестерилни Латекс с талк 100
бр. в опаковка Общо: 450 опаковки;
Различни размери; Еднократни маски за лице;
Санитарна предпазна маска за лице.Трислойна (трипластова) Изработена от нетъкан
текстил с ластик- 50 бр. в опаковка. Общо: 400 бр. опаковки
Син, зелен, розов;
Технически спецификации и изисквания.
1. Предлаганите облекло и обувки следва да отговарят на:
1.1. БДС и специфичните изисквания за качество на материалите, доказано със
сертификати от акредитирани институции или агенции за управление на качеството;
1.2. Работното облекло с дълъг ръкав (зимен вариант) да е изработено от плат полиестер
120g/m2, който да бъде придружен със сертификат за:
- устойчивост на износване и претриване;
- устойчивост при изпиране;
- обработен против свиване;
- да е не прозрачен.
1.3. Работното облекло с къс ръкав (летен вариант) да е изработено от плат памукполиестер 65/35 120g/m2, който да бъде придружен със сертификат за:
- устойчивост на износване и претриване;
- устойчивост при изпиране;
- обработен против свиване;
- да е не прозрачен.
1.4. Предлаганите обувки да са от естествена кожа и с естествена подплата.
2. Изисквания към Изпълнителя на обществената поръчка:
2.1. Да предостави на Възложителя мостри на материалите, от които ще се изработват
облеклата и каталог за избор на моделите на облеклата и обувките. 2.2. Да има готовност
да вземе размери до десет работни дни срок от предоставяне на поименен списък на
служителите, за които ще се изработва медицинското облекло. Вземането на размери да
се извърши в база, офис или друго определено от Изпълнителя помещение на
територията на гр. Бургас.
2.3. Изпълнителят да гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение в качеството,
удостоверено с нарочна декларация
2.4. Изработеното и доставено работно облекло да се получава срещу подпис лично от
всеки служител в база, офис или друго определено от Изпълнителя помещение на
територията на гр. Бургас.

