
 
 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 
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Приложение № 5 
към публична покана 

 
 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
По прецедура за избор на изпълнител с „Публична покана“ по реда на ПМС 
№160/01.07.2017г. с предмет „Закупуване на ЛПС и специално работно облекло за 
служители на „Оптикс“ АД“ във връзка с изпълнението на проект: „Инвестиции за 
осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД“ с Договор 
№ BG05M9OP001-1.008-0885-C01 / 22.05.2017, финансиран по процедура „ДОБРИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 – 2020г. 

 
 
                                                                   Предмет на поръчката: 
„Закупуване на ЛПС и специално работно облекло за служители на „Оптикс“ АД“ във 
връзка с изпълнението на проект: „Инвестиции за осигуряване на по-здравословни и по-
безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД“ с Договор № BG05M9OP001-1.008-0885-C01 / 
22.05.2017, финансиран по процедура „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. 
 
Описание: 
Предвидените за закупуване по дейността специално работно облекло и лични предпазни 
средства са със следните технически параметри: 
 
 

№ Наименование Минимални изисквания Мерна 
единица Количество 

1 
 

Ръкавици Бели антистатични ръкавици от памучно трико. Бр 254 

2 Ръкавели Ръкавели за многократна употреба. Материал: 
PVC. 

Бр 2 

3 Предпазна 
маска 

Респираторна предпазна маска с активен въглен 
и клапа за издишване срещу  нетоксични твърди 
и течни аерозоли. 

Бр 20 

4 Ръкавици за 
миене 

Материал: нитрил. Вътрешна повърхност без 
пудра. Външна повърност: релеф на пръстите. 
Дебелина най-малко 0,11 мм. 

Бр 202 

5 Ръкавици 
брезент 

Материал: цепена телешка кожа и плат, 
подсилени длан, палец и показалец. 

Бр 141 

6 Ръкавици Противосрезни ръкавици. Материал: 
индустриална прежда и стъклени фибри. 
Покритие: пясъчен нитрил или еквивалент.   

Бр 50 
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7 Тениска Висококачествена тениска с къс ръкав. Деколте с 
прибавен еластан за стабилност, подходяща за 
ситопечат и бродерия. Материал: 100% памук. 
Мин. 190 гр./м2. 

Бр 23 
 

8 Ръкавици без 
пръсти 

Ръкавици без пръсти с кевларени нишки или 
еквивалент, устойчиви на абразия, подсилена 
долна част, велкро затваряне. Материал: 
висококачествена естествена кожа. 

Бр 17 

9 Ръкавици за 
стрелба 

Ръкавици за стрелба размер 12. Бр 4 

10 Предпазни 
очила 

Функционални очила с обръщащи се лещи. 
Гумирани части на скулите и регулируеми меки 
накрайници на носа. Допълнителна устойчивост 
на удар в екстремни температури. Покритие 
против замъгляване и надраскване. УВ филтър: 
99,9%. Цвят на лещите за приложение на закрито 
и открито. 

Бр 302 

11 Предна 
престилка 

Гумирана предна престилка устойчива на 
различни киселини, основи, масла и мазнини. 

Бр 2 

12 Лицев щит Предпазен прозрачен лицев щит от поликарбонат 
или еквивалент с регулируема околожка, пълна 
защита на лицето и брадата. 

Бр 2 

13 Предпазни 
очила 

Неизпотяеми и ненадраскаеми предпазни очила. Бр 23 

14 Предпазна каска Предпазна каска от полиетилен или еквивалент с 
висока плътност с дюзи за вентилиране. 
Текстилна околожка и абсорираща потта лента. 
Механизъм за регулиране на размера. 

Бр 14 

15 Ръкавици за 
заварчик 

Топлоустойчиви ръкавици за заварчик от цепена 
телешка кожа с кевларни конци или еквивалент. 

Бр 1 
 

16 Работна шуба Работна шуба с обемни джобове, водо и 
студозащитна, свалящи се ръкави, качулка 
поместена в яката, светлоотразителни 
ленти/кантове. 

Бр 23 

17 Работни обувки Обувки половинки. Материал: естествена кожа. 
Подплата: естествена фодра или еквивалент, 
антиалергична, абсрбираща потта. Подвижна 
стелка, абсорбираща влагата. Ходило: масло-
киселинно устойчиво, антистатично, 
противохлъзгащо. 

Бр 119 

18 Чехли Чехли от естествена кожа. Анатомична стелка. 
Ходило: полиуретан, антистатично, 
противохлъзгащо. 

Бр 273 

19 Ниски работни 
обувки 

Ниски работни обувки от телешки велур или 
еквивалент, каучуково ходило, топлоустойчива 
подметка, бомбе и ходило от кевлар. Олекотени. 

Бр 23 

20 Яке Работно яке с обемни джобове, подсилени лакти 
и закопчаване с цип. Материя: 100% памук. 

Бр 42 
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Светлоотразителни кантове. 
21 Работен 

полугащеризон 
Летен работен полугащеризон с обемни джобове 
и подсилени колена. Джоб за наколенка. Широка 
предна платка с нагръдни джобове и регулиращи 
се презрамки. Антистатичен със 
светоотразителни кантове. Материал: 100% 
памук. 

Бр 29 

22 Яке Ватирано яке със светлоотразителни кантове Бр 30 
23 Обувки Цели обувки от естествена кожа. Подплата: 

естествена фодра или еквивалент, антиалергична, 
абсорбираща потта. Стелка: подвижна, 
абсорбираща влагата. Ходило: масло-киселинно 
устойчиво, антистатично, противохлъзгащо. 

Бр 5 

24 Работни обувки Високи работни обувки от висококачествена 
лицева кожа и текстил. Дишаща подплата. 
Ходило: подсилено, подходящо за всякакви 
повърхности. Олекотени ходило и бомбе от 
кевлар или еквивалент. 

Бр 23 

25 Шлем за 
заваряване 

Шлем за заваряване с околожка, изработен от 
олекотен термоустойчив полиамид, повдигащ се 
екран. 

Бр 1 

26 Работен костюм 
за заварчик 

Работен костюм за заварчик. Материал: 100% 
памук в комбинация с естествена кожа. 

Бр 1 

27 Макара Високоефективна макара, предназначена за 
използване в комбинация със самозатягащ се 
възел. Алуминиева ролка с голям диаметър. 
Херметични сачмени лагери. Възможност за 
едновременто включване на поне три 
карабинера. 
Стандарт CE EN 12278, NFPA 1983 G или 
еквивалентен. 

Бр 4 

28 Макара мини Лека макара, предназначена за използване в 
комбинация със самозатягащ се възел. 
Странични планки и ролка от алуминий. 
Херметични сачмени лагери. 
Стандарт CE EN 12278 или еквивалентен. 

Бр 4 

29 Малка ролка Малка ролка с интегриран блокиращ елемент. 
Възможност за използване като обикновена 
макара или самохват. Блокиращ палец със 
зъбчета. Водоустойчиви сачмени лагери. 
Функционираща върху кално или обледено въже. 
Работно натоварване на блокиращото устройство 
– мин. 2,5 kN. 
Стандарт CE EN 567, UIAA или еквивалентен. 

Бр 12 

30 Карабинер Симетричен карабинер с автоматична муфа. Бр 8 
31 Карабинер Овален симетричен карабинер с муфа. Бр 20 
32 Карабинер Карабинер с автоматична муфа. Бр 6 
33 Ремък Ремък 20 см. С интегриран поглъщател на Бр 10 
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енергия. 
34 Осигурителен 

ремък 
Y-образен лентов осигурителен ремък с два 
големи карабинера. 

Бр 6 

35 Позициониращ 
ремък 

Регулируем позициониращ ремък с подвижна 
ролка с ръкохватка. Дължина 2 м. 

Бр 6 

36 Сбруя Предпазен колан с позициониращ колан и колан 
за седнало положение. Х-образна конструкция на 
горната част. Подплатени презрамки, кръстен 
колан и бедрени ленти.  

Бр 6 

37 Спирачно 
устройство 

Спирачно устрийство. 
Стандарт CE EN 353-2 или еквивалентен 

Бр 6 

38 Водещ самохват Водещ самохват с ергономична ръкохватка, 
горен и долен отвор за включване на карабинер. 

Бр 10 

39 Десандьор Автоматично блокиращ десандьор с функция 
анти-паника. 
Стандарт CE EN 341 A, CE EN 12841 C, NFPA 
1983 L или еквивалентен. 

Бр 10 

40 Педал Регулируем лентов педал, подсилена степенка, 
ластична лента към степенката. Материал: 
полиестер и стомана или еквивалент. 

Бр 10 

41 Подиум Подиум за работа с две странични катарами, 
инвентарници с капацитет мин 40 кг. 

Бр 6 

42 Нож Отварящ се нож с отвор за карабинер. Бр 12 
43 Кънки Кънки за железни и бетонни стълбове. Бр 4 
44 Блокаторно 

устройство 
Самонавиващо се блокаторно устройство. 
Минимална дължина 30 м. 

Бр 4 

45 Протриваща 
осмица 

Универсално протриващо за осигуряване и 
рапел. Възможност за функциониране върху 
единични и двойни въжета с диаметър от 8 до 12 
мм. 

Бр 12 

46 Карабинер с 
муфа 

Ергономична форма, бързо заключване. Бр 12 

47 Карабинер Автоматичен кукообразен карабинер с отвор 100 
мм. 

Бр 12 

48 Карабинер Автоматичен кукообразен карабинер с отвор 16 
мм. 

Бр 12 

49 Стъпка Котвена примка от галванизирана стомана, 
обвита с прозрачен шлаух. Отвори за карабини. 

Бр 12 

50 Статично въже Статично въже 11 мм. Дължина 65 метра Бр 4 
51 Статично въже Статично въже 11 мм. Дължина 100 метра Бр 12 
52 Торба за въже Торба за съхранение на въже 11 мм. с дължина 

65 метра. Материал кордура или еквивалент. 
Бр 4 

53 Торба за въже Торба за съхранение на въже 11 мм. с дължина 
100 метра. Материал кордура или еквивалент. 

Бр 12 

54 Торба Торба 300х300х600 мм. Бр 6 
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55 Джоб за 
инструменти 

Джоб за инструменти от синтетична материя с 
колан. 

Бр 12 

56 Примка ринг Примка ринг от плоска лента 80 см Бр 12 
57 Примка ринг Примка ринг от плоска лента 150 см Бр 12 
58 Челник Челник с литиево – йонна батерия, индикатор за 

батерията, заключване. 
Бр 12 

59 Работен 
гащеризон 

Работен гащеризон от брезентов плат с усукани 
нишки. Джобове, обшивки от износоустойчив 
плат и светлоотразителе материал. 

Бр 12 

60 Работно яке Водоустойчиво, ветроустойчиво и термозащитно 
яке. Дишаща материя. 

Бр 12 

61 Дъждобран Дъждобран със ситема вентилация, качулка и 
цип. Воден стълб 2000 мм. Лепени шевове 

Бр 12 

62 Маска шлем Изолираща маска шлем от Termolite или 
еквивалентен. 

Бр 12 

63 Наколенки Предпазни наколенки за височинна работа. Бр 12 
64 Устройство за 

безжична 
комуникация 

Устройство за безжична комуникация. Бр 12 

65 Ролка Блокираща макара с интегриран блокиращ 
елемент. Възможност за използване като 
обикновена макара или самохват. Водоустойчиви 
сачмени лагери. Функционираща върху кално 
или обледено въже. Работно натоварване на 
блокиращото устройство – мин. 5 kN. 
Стандарт CE EN 567, EN 12278 или 
еквивалентен. 

Бр 12 

 
 
Участници с оферти, които не са спазили горепосочените минимални технически 
характеристики и изискванията на поръчката ще бъдат отстранени от участие. 
 


