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І. Общи положения 

 Заданието обхваща „Доставка на работно облекло и други консумативи по 

ЗБУТ”, съгласно план графика на договор BG 051PO001-5.1.04–0087-С0001 между 

Община Малко Търново  и Агенция за социално подпомагане към МТСП,  във връзка с  

изпълнение на Проект „Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен 

социален патронаж” в община Малко Търново”,   договор за безвъзмездна финансова 

помощ: BG051PO001-5.1.04-0087-С0001 , финансиран по Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд 

 

ІІ.  Описание 

1. Техническо задание за доставка на работно облекло. Описание на артикулите:   

 

Работно облекло 

№ Наименование  Характеристика: 
Единица 

мярка  
количество 

    

1 туника с панталон -  летни  

 
туника с къс ръкав и едноредно 

закопчаване; панталон 7/8, размери  

38 – 60 по БДС. 

Бр. 17 

 

2 
 

санитарни работни  чехли  

 

 
Тип сабо; Размери от № 35 до № 46 

по БДС 
Бр. 17 

 

3 
 

туника с панталон -  зимни 

 

 
туника с дълъг ръкав  и панталон 

(прав модел, с ластик в талията) 

размери 38 – 60 по БДС 

Бр. 17 

 

 

 

 

4 
 

работни обувки  

 

 

Обувки цели- (зимни) –тип бота Бр. 17 

 

5 
 

работен елек  

 

 
Ватиран, тип грейка, закопчаване с 

цип, джобове – два долни странични 

и един вътрешен,  размери от 42 до 

58 по БДС 

Бр. 17 

 

6 
 

тениски   

 

 
материал: трико, размер: S-XXL,  Бр. 17 

 

 

2. Техническо задание за доставка на лични предпазни средства. Описание на 

артикулите: 
   

Лични предпазни средства 

№ Наименование  Описание  
Единица 

мярка  
количество 
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1 
ръкавици 

 

Латексови, нестерилни, без пудра 

за еднократна употреба – 100 бр. 

в кутия  

кутия 17 

 

2 
маски 

 

Санитарна маска с връзки за 

еднократна употреба, по 100 бр. в 

кутия  
кутия 17 

 

 

 Артикулите следва да отговарят на БДС. 

 

            Качеството на предлаганото от участниците работно облекло и съответствието на 

неговите характеристики с посочените в таблицата изисквания на Възложителя при 

необходимост трябва да могат да  бъдат доказани със сертификат за съответствие, произход 

и качество. 

 Означаването на размера на работното облекло да се извърши съгласно БДС EN 

13402-3:2005. Облеклото задължително да е  с етикети, съдържащи: производител, състав на 

основния материал, размер, символика на поддържане на изделието. 

 

Опаковка, транспорт и съхранение - Доставчикът е отговорен за натоварването, 

транспортирането, доставката и разтоварването на облеклото, като трябва да осигури 

подходяща опаковка на облеклото срещу повреда по време на транспортирането му до 

адреса на Възложителя. 
 

ІІІ. Срок за изпълнение  
         Изпълнителят се задължава да достави посочените в т.1 и т. 2 артикули от настоящето 

техническо задание, в срок до 30 /тридесет/  календарни дни от датата на подписване на 

договора за изпълнение. 

         Разходите за доставката и транспортирането на работното облекло  и личните 

предпазни средства, обект на настоящата обществена поръчка се извършва от и е за сметка 

на Изпълнителя. 
 

Изпълнителят трябва да включва във всички изготвени разходооправдателни 

документи изречението “Разходът е по проект „Създаване на звено за грижа в домашна 

среда към „Домашен социален патронаж” в община Малко Търново”,  договор за 

безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04-0087-С0001 по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 
 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Ирина Апостолова  

Ръководител проект 

 


