
Списък на необходимите артикули                                        Приложение № 1 

Пор. 

№ 
АРТИКУЛ ХАРАКТЕРИСТИКА Брой 

артикули-  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

ИЗИСКВАНИЯ 

1 Куртка синя 

гащеризон-

зимен;устойчив 

на химични 

въздействия                               

Да отговарят на 

Европейски стандарт 

ЕN 13688, EN342 или 

еквивалент, 

ветрозащитен и 

термоустойчив плат 

56 Поставяне  със 

ситопечат на 

фирменото лого на 

ДАМТН.  На гърба 

височина 8.5 см. 

:десен ръкав надпис 

2 см и лого 4.5 см: 

предно ляво надпис 

2 см и лого 4.5 см:  

2 Куртка синя 

гащеризон-

летен;устойчив 

на химични 

въздействия                               

Да отговарят на 

Европейски стандарт 

EN 13688, EN342 или 

еквивалент, 

термозащитен, 

ветрозащитен и 

термоустойчив плат 

78 Поставяне  със 

ситопечат на 

фирменото лого на 

ДАМТН.  На гърба 

височина 8.5 см. 

:десен ръкав надпис 

2 см и лого 4.5 см: 

предно ляво надпис 

2 см и лого 4.5 см:  

3 Яке зимно, тип 

грейка с ръкави 

Да отговарят на 

Европейски стандарт 

EN342, 

термозащитен, 

ветрозащитен и 

термоустойчив плат. 

Сваляща се качулка. 

Светлоотразителни 

ивици - 5 см. 

Закопчаване с цип и 

велкро. Три джоба, 2 

със закопчаване с тик 

так копчета и 1 с цип. 

59 Поставяне  със 

ситопечат на 

фирменото лого на 

ДАМТН.  На гърба 

височина 8.5 см. 

:десен ръкав надпис 

2 см и лого 4.5 см: 

предно ляво надпис 

2 см и лого 4.5 см:  

4 Яке зимно, тип 

грейка с ръкави- 

антистатично 

Да отговарят на 

Европейски стандарт 

EN342, 

термозащитен, 

ветрозащитен и 

термоустойчив плат. 

Сваляща се качулка. 

Светлоотразителни 

ивици - 5 см. 

Закопчаване с цип и 

велкро. Три джоба, 2 

със закопчаване с тик 

так копчета и 1 с цип. 

16 Поставяне  със 

ситопечат на 

фирменото лого на 

ДАМТН.  На гърба 

височина 8.5 см. 

:десен ръкав надпис 

2 см и лого 4.5 см: 

предно ляво надпис 

2 см и лого 4.5 см:  
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5 Престилка 

зимна, устойчива 

на химични 

вещества, бяла 

EN 13688 или 

еквивалент 

18   

6 Престилка лятна, 

устойчива на 

химични 

вещества, бяла 

EN 13688 или 

еквивалент 

17   

7 Шапка с козирка С козирка и 

регулиране на 

обиколката 

45 Поставяне  със 

ситопечат на 

фирменото лого на 

ДАМТН отпред 

надпис 2 см и лого 

4.5 см:  

8 Ръкавици зимни 

с пет пръста, 

устойчиви на 

хим.реагенти 

Стандарт EN420 

EN388 или 

еквивалент, ниски 

температури, 

подсилена длан и 

шевове, полиестерна 

подплата 

     220    

9 Ръкавици 

латексови/кутия 

от 100 бр. 

EN 420, EN 388 или 

еквивалент 

44   

10 Респираторни 

маска със 

сменяем филтър 

EN 140, филтри EN 

14387 или еквивалент 

45   

11 Филтър за 

респираторна 

маска 

EN 14387или 

еквивалент 

41   

12 Защитни очила, 

предпазни 

EN 166 или 

еквивалент 

поликарбонат, 

странична защита 

105   

13 Каска 

противоударна 

Стандарт EN397 или 

еквивалент, начелник, 

регулиране, 

вентилация 

46   

  АРТИКУЛ Характеристика Брой 

артикули-  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

ИЗИСКВАНИЯ 

14 Ботуши гумени с 

противоплъзгащо 

ходило 

EN 20347 или 

еквивалент 

93   

15 Обувки 

половинки 

удароустойчиви 

противоплъзгащо 

устойчиви, 

EN 20345 или 

еквивалент 

10   
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киселинно и 

маслоустойчиви 

16 Обувки цели 

удароустойчиви 

противоплъзгащо 

ходило, 

киселинно и 

масло устойчиви 

EN 20345 или 

еквивалент 

95   

17 Чехли, 

ортопедични 

бели - дамски 

EN 20347 или 

еквивалент 

14   

18 Чехли, 

ортопедични 

бели - мъжки 

EN 20347 или 

еквивалент 

4   

19 Престилка, 

предпазна, 

устойчива на 

химични 

вещества-

органични 

разтворители 

EN 13688 или 

еквивалент 

3   

20 Дъждобран с 

ръкави 

ПВХ/ПВЕ. Двойно 

закопчаване и 

копчета 

EN 13688, EN 343 или 

еквивалент 

86   

 


