
 
 

Лични предпазни средства и защитно облекло 

Equipments de protection individuelle 
   

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  

 
за ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО ЗА ПОЖАРНИКАРИ В ОТКРИТА МЕСТНОСТ  

 

КОСТЮМ – КУРТКА И ПАНТАЛОН 
 (наименование и особени качества на изделието) 

 

скица /снимка/ на модел:    

куртка мод.№2013-54 

панталон мод.2013-55 

(фирмени знаци) 

1. Предназначение, код и 

наименование на вредностите и 

опасностите по ДВ. 

бр. 46/2001г.; наредба № 3, 

приложение 3  

Защитното облекло е предназначено 

за защита на тялото на 

пожарникари при продължителни 

операции за борба с пожари на 

открит терен и свързаните с това 

дейности. 

Куртката защитава торса, шията, 

ръцете до китките, краката до 

средата на бедрото; панталонът 

защитава торса над талията и 

краката до глезените от топлина и 

пламък. 

2. Използвани материали: 

наименование и номер на 

нормативния документ, по който се 

произвеждат – БДС EN 

тъкан 60% Nomex Antistatic/40% 

Viscose FR 

специфична площна маса 220 g/m2,  

БДС EN 15614:2007 (А1,А2); БДС EN 

1149-3:2006;  

БДС EN 1149-5:2008;  

БДС EN ISO 11612:2008 

(А1,А2,B1,C1) 

трудногорима светлоотразяваща 

лента 3М, трудногоримо велкро, трудногорими конци 
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3.Конструкция: 

а) описание на модела, нормативен документ по който се изработва 

изделието  

БДС EN 15614:2007; БДС EN 340:2006 (EN ISO 13688:2012);  

Куртката е с прави предници и гръб, прав прикачен ръкав с щрифелка, 

за пристягане в областта на китката; затварянето е отпред с цип, 

покрит с канон, който се затваря с велкро; яката е тип „столче” с 

щрифелка(пластрон) за по сигурна защита на шията; джобовете са: един 

от ляво на нивото на гърдите за радиостанция – външен (с мех) с 

капак, който се затваря с велкро, един от дясно на нивото на гърдите 

– външен с капак, който се затваря с велкро и два долни – външни 

обемни (с мех) с капак, които се затварят с велкро; капаците на 

всички джобове са по-широки от джобовете с 20 mm., което не позволява 

капаците да бъдат пъхнати в отвора на джоба; на предните части и 

гърба на нивото на гърдите, по  цялата обиколка в долната част на 

куртката хоризонтално e пришита по един ред светлоотразяваща лента с 

ширина 5 cm.; по цялата обиколка на ръкавите хоризонтално e пришита 

два реда светлотразяваща лента с ширина 5 cm.; 

Панталонът е с прави крачоли, широк колан, висока талия, частично с 

ластик от двете страни и ластични презрамки, които се регулират с 

катарами; затварянето е отпред с цип, покрит с канон, който частично 

се затваря с велкро, в горната част при колана се затваря с плоско 

метално копче-кука; в областта на коленете крачолите са усилени; 

джобовете са два странични обемни(с мех) с капаци, които се затварят 

с велкро; капаците на всички джобове са по-широки от джобовете с 20 

mm., което не позволява капаците да бъдат пъхнати в отвора на джоба; 

в долната част на крачолите на панталона хоризонтално е пришита два 

реда светлоотразяваща лента с ширина 5 cm. 

б) размери, по които ще се произвеждат (внасят) 

всички размери съгласно БДС ЕN 340:2006, БДС EN 13402-3:2013 

4. Технология на изработване: 

скрояване и ушиване 

5. Условия на ползване: 

а) Указания за начина на ползване  

по предназначение  

(попълва се само за тези ЛПС, които имат по-специален начин на 

ползване) 

б) При какви работни условия не следва да се ползват 

при вредности и опасности различни от посочените на стр.1 

(попълва се само за тези ЛПС, за които има по-специални изисквания за 

условията на ползване) 

в)Начин и срок на почистване 

Пере се в перални машини при температури до 40оС с неутрални перилни 

препарати на обикновена програма без центрoфугиране. Глади се на две 

точки (150оС), не се избелва. Може да се пере на ръка. Може да се 

чисти химически.  

г) Срок на годност при съхранение 

10 години при стандартни условия  
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д) Срок на годност при ползване 

до годност 

6. Контролируеми показатели от производителя: 

Размери, качество на изработката 

7. Показатели и срок на изпитание на контролираните по време на 

експлоатация ЛПС 

8. Стандартизация 

Защитното облекло е в съответствие с Директива 89/686/ЕЕС и с модела 

на лично предпазно средство, което кореспондира на сертификат СЕ за 

тип с номер: 0161/3385/14, издаден от AITEX, нотифициращ орган 0161, 

маркировка СЕ 

   

 

 

 

 

                                    Утвърдил:..............           

                                              /Управител/ 

 

                                    

 


