
 
РАЗДЕЛ 1. 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Наименование на обекта на поръчката: „Доставка на професионално 

кухненско оборудване, обзавеждане и посуда за Домашен социален патронаж и Детска 

млечна кухня“. 

2. Описание на предмета на поръчката: 

Стоките, които ще се доставят, трябва да отговарят на задължителните 

характеристики и функционални изисквания посочени в настоящата Техническа 

спецификация.  

Доставката трябва да е на фабрично ново оборудване, обзавеждане и посуда без 

рециклирани части и/или компоненти, оборудването да притежава СЕ-маркировка в 

съответствие с европейските директиви, приложими към съответната стока. 

Доставеното оборудване, обзавеждане и посуда трябва да бъде придружено от: 

1. Гаранционни карти, за всеки един артикул, удотоверяващи продължителността на 

гаранционния срок и инструкции за експлоатация на всяко изделие с превод на български 

език, съгласно чл. 119 от Закона за защита на потребителя. Гаранционния срок на 

предлаганото оборудване, обзавеждане и посуда е съгласно фабричния гаранционен срок, 

предлаган от производителя, но не по-кратък от 24 месеца, съгласно чл. 115, ал. 1 от Закона 

за защита на потребителите. 

2. В случай, че в гаранционния срок, ремонтът ще отнеме повече от 3 работни дни, 

избраният изпълнител трябва да замени стоката с друга, съответстваща на договореното. 

3. Оборудването, обзавеждането и посудата следва да бъдат доставени до съответната 

сграда, в която се намират двете услуги; 

4. Професионалното кухненско оборудване и обзавеждане трябва да бъде монтирано, 

съгласувано с възложителя. 

 

3. Минимални технически изисквания: 

Детска млечна кухня 

 

№ Вид 

оборудване/обзавеждане

/посуда 

Технически и функционални 

характеристики 

Бр. Габарити 

д/ш/в в см. 

 ПРИЕМНО 

ПРОДУКТИ 

   

1 Количка платформена  Товароносимост до 100 кг. 1 40х60х100 

2 Маса помощна Изработена от неръждаема стомана 

в цвят „метално сиво”. 

1 80х50х85 

3 Търговски кантар/везна Платформен електронен, до 100 кг. 1 50х35х70 

 ДНЕВНА ДАЖБА  

И АМБАЛАЖ 

   

4 Среднотемпературен Вертикален с 1 плътна врата. 1 60х60х210 



 

2 

хладилен шкаф – 500 л. 

 

Диапазон  -2 до 8 
0
 С. Изцяло 

неръждаем, отвън и отвътре върху 

иноксови регулируеми крака. 

Електронно управление с цифрово 

визуализация на температурата по 

НАССР. Компресор. Изцяло медна 

охладителна система, динамично 

охлаждане, автоматично 

обезледяване на изпарителя. Обем 

500 л. Енергиен клас „А”. Мощност 

0,4 kW/220 V. 

5 Метален складов стелаж  С 5 плътни рафта, изработен от 

неръждаема стомана, със заварена 

конструкция. 

1 90х60х200 

 ХЛАДИЛНО 

СЪХРАНЕНИЕ 

   

6 Среднотемпературен 

хладилен шкаф–500 л. 

Вертикален с 1 плътна врата. 

Диапазон  -2 до 8 
0
 С. Изцяло 

неръждаем, отвън и отвътре върху 

иноксови регулируеми крака. 

Електронно управление с цифрово 

визуализация на температурата по 

НАССР. Компресор. Изцяло медна 

охладителна система, динамично 

охлаждане, автоматично 

обезледяване на изпарителя. Обем 

500 л. Енергиен клас „А”. Мощност 

0,4 KW/220 V. 

1 60х60х210 

 СКЛАД СУХИ 

ПРОДУКТИ 

   

7 Метален складов стелаж  С 5 плътни рафта, изработен от 

неръждаема стомана, със заварена 

конструкция. 

1 120х60х200 

8 Метален складов стелаж 

 

С 5 плътни рафта, изработен от 

неръждаема стомана, със заварена 

конструкция. 

1 150х50х200 

 ПОДГОТОВКА  

ЗЕЛЕНЧУК 

   

9 Картофобелачна машина С носеща рампа. С абразив  на 

стените на машината, въртящ се 

диск на дъното от неръждаема 

стомана и абразив. Устройство за 

впръскване на вода в работната 

камера, връзка на машината с 

мръсен канал с диаметър на тръбата 

ф.50 мм. Стоп-бутон за спиране при 

авария или край на цикъла. 

Капацитет на едно зареждане – 4 кг. 

Производителност 120 кг/ч. 

Мощност 0,26 kW/220 V. 

1 40х67х87 

 ПОДГОТОВКА ЯЙЦА    

10 Хладилник – 120 л. Вертикален с 1 плътна врата. 

Диапазон  -2 до 8 
0
 С. Изцяло 

1 60х60х85 



 

3 

неръждаем, отвън и отвътре върху 

иноксови регулируеми крака. 

Електронно управление с цифрово 

визуализация на температурата по 

НАССР. Компресор. Изцяло медна 

охладителна система, динамично 

охлаждане, автоматично 

обезледяване на изпарителя. Обем 

120 л. Енергиен клас „А”. Мощност 

0,2 kW/220 V. 

 ОТПАДЪЦИ    

11 Нискотемпературен 

хладилен шкаф – 200 л. 

Диапазон -22 до -17
0
 С.  Изцяло 

неръждаем, отвън и отвътре. 

Изцяло медна охладителна система, 

динамично охлаждане, автоматично 

обезледяване на изпарителя. Обем 

200 л. Енергиен клас „А”. Мощност 

0,06 kW/220 V. 

1 60х68х84 

 МИАЛНО КУХНЯ    

12 Шкаф с работен плот Изработен от неръждаема стомана, 

крака от неръждаем профил, в цвят 

„метално сиво”. 

1 100х40х85 

13 Кофа с капак Изработена от неръждаема стомана, 

обем 10 л. 

1  

14 Шкаф на стена Със заварена конструкция, на 5 

нива. Изработен от неръждаема 

стомана, с плътни рафтове, 

подсилен, в цвят „метално сиво”. 

1 140х30х85 

 МИАЛНО 

ТРАНСПОРТНИ 

СЪДОВЕ 

   

15 Кофа с капак Изработена от неръждаема стомана, 

обем 10 л. 

1  

 РАЗЛИВНА ХРАНА    

16 Шкаф с работен плот Изработен от неръждаема стомана, 

крака от неръждаем профил, в цвят 

„метално сиво”. 

2 100х60х85 

 ТОПЛА  КУХНЯ    

17 Шкаф с работен плот С долен и междинен плот. 

Изработен от неръждаема стомана, 

крака от неръждаем профил, в цвят 

„метално сиво”. 

1 130х60х85 

18 Ел. пароконвектомат  За 6 тави с размери GN 1/1. 

Електронно управление, два 

реверсивни мотора. С 5 режима на 

работа: 1.пара, 2. варираща пара, 

3.горещ въздух, 4. комбинация от 

пара и горещ въздух, 5. охлаждане. 

Канал ф.50 и вход за чиста вода ¾”. 

Таймер за времето на готвене от 0-

120 мин. Температура на готвене 

50-270 градуса. Осветление на 

камерите. Таймер за подаване на 

1 90х68х70 



 

4 

парата. Корпус и камера от 

неръждаема стомана. Мощност 9,2 

kW/380 V.  Комплект от 6 тави: 

GN 1/1 - 53х33х20 – 4 броя 

и 2 тави 60х40х20.  

С включена стойка. 

19 Шкаф с работен плот С долен и междинен плот. 

Изработен от неръждаема стомана, 

крака от неръждаем профил, в цвят 

„метално сиво”. 

1 110х70х85 

20 Островна маса с плот Изработена от неръждаема стомана, 

крака от неръждаем профил, в цвят 

„метално сиво”. 

1 120х70х85 

 

Домашен социален патронаж 
 

№ Вид 

оборудване/обзавеждане

/посуда 

Технически и функционални 

характеристики 

бр Габарити 

д/ш/в в см. 

 ПРИЕМНО 

ПРОДУКТИ 

   

1 Количка платформена   Товароносимост до 100 кг. 1 40х60х100 

2 Маса помощна Изработена от неръждаема стомана в 

цвят „метално сиво”. 

1 80х50х85 

3 Търговски кантар/везна Платформен електронен, до 100 кг. 1 50х35х70 

 ДНЕВНА ДАЖБА  

И АМБАЛАЖ 

   

4 Среднотемпературен 

хладилен шкаф – 640 л. 

 

Вертикален с 1 плътна врата. 

Диапазон  -2 до 8 
0
 С. Изцяло 

неръждаем, отвън и отвътре върху 

иноксови регулируеми крака. 

Електронно управление с цифрово 

визуализация на температурата по 

НАССР. Компресор. Изцяло медна 

охладителна система, динамично 

охлаждане, автоматично 

обезледяване на изпарителя. Обем 

640 л. Енергиен клас „А”. Мощност 

0,4 kW/220 V. 

1 72х82х210 

5 Метален складов стелаж  С 5 плътни рафта, изработен от 

неръждаема стомана, със заварена 

конструкция. 

1 150х50х200 

6 Маса помощна Изработена от неръждаема стомана в 

цвят „метално сиво”, със заден борд 

1 60х80х85 

 ХЛАДИЛНО 

СЪХРАНЕНИЕ 

   

7 Среднотемпературен 

хладилен шкаф–500 л. 

Вертикален с 1 плътна врата. 

Диапазон  -2 до 8 
0
 С. Изцяло 

неръждаем, отвън и отвътре върху 

иноксови регулируеми крака. 

Електронно управление с цифрово 

визуализация на температурата по 

НАССР. Компресор. Изцяло медна 

1 60х60х210 



 

5 

охладителна система, динамично 

охлаждане, автоматично 

обезледяване на изпарителя. Обем 

500 л. Енергиен клас „А”. Мощност 

0,3 KW/220 V. 

     

 СКЛАД СУХИ 

ПРОДУКТИ 

   

8 Метален складов стелаж  С 5 плътни рафта, изработен от 

неръждаема стомана, със заварена 

конструкция. 

2 140х60х200 

9 Метален складов стелаж 

 

С 5 плътни рафта, изработен от 

неръждаема стомана, със заварена 

конструкция. 

2 120х60х200 

 ПОДГОТОВКА 

ПТИЦИ 

   

10 Шкаф с работен плот Изработен от неръждаема стомана, 

крака от неръждаем профил, в цвят 

„метално сиво”.  

1 140х60х85 

 ПОДГОТОВКА 

ЗЕЛЕНЧУК 

   

11 Шкаф с работен плот Изработен от неръждаема стомана, 

крака от неръждаем профил, в цвят 

„метално сиво”. 

1 70х70х85 

 ПОДГОТОВКА МЕСО    

14 Шкаф с работен плот Изработен от неръждаема стомана, 

крака от неръждаем профил, в цвят 

„метално сиво”. 

1 140х60х85 

15 Търговски кантар/везна. Електронен, до 10 кг. 1  

 ПОДГОТОВКА ЯЙЦА    

16 Хладилник – 120 л. Вертикален с 1 плътна врата. 

Диапазон  -2 до 8 
0
 С. Изцяло 

неръждаем, отвън и отвътре върху 

иноксови регулируеми крака. 

Електронно управление с цифрово 

визуализация на температурата по 

НАССР. Компресор. Изцяло медна 

охладителна система, динамично 

охлаждане, автоматично 

обезледяване на изпарителя. Обем 

120 л. Енергиен клас „А”. Мощност 

0,2 kW/220 V. 

 

1 60х60х85 

 ОТПАДЪЦИ    

17 Нискотемпературен 

хладилен шкаф. 

Диапазон -22 до -17
0
 С.  Изцяло 

неръждаем, отвън и отвътре. 

Вътрешна камера от бяла пластмаса. 

Изцяло медна охладителна система, 

статично охлаждане, автоматично 

обезледяване на изпарителя. Обем 

200 л. Енергиен клас „А”. Мощност 

0,06 kW/220 V. 

1 60х68х84 

 МИАЛНО КУХНЯ    



 

6 

18 Шкаф с работен плот Изработен от неръждаема стомана, 

крака от неръждаем профил, в цвят 

„метално сиво”. 

1 160х60х85 

19 Кофа с капак Изработена от неръждаема стомана, 

обем 10 л. 

1  

20 Шкаф на стена Със заварена конструкция, на 5 нива. 

Изработен от неръждаема стомана, с 

плътни рафтове, подсилен, в цвят 

„метално сиво”. 

1 160х30х85 

 МИАЛНО 

ТРАНСПОРТНИ 

СЪДОВЕ 

   

21 Кофа с капак Изработена от неръждаема стомана, 

обем 10 л. 

  

22 Шкаф с работен плот Изработен от неръждаема стомана, 

крака от неръждаем профил, в цвят 

„метално сиво”. 

1 60х60х85 

 РАЗЛИВНА ХРАНА    

23 Шкаф с работен плот Изработен от неръждаема стомана, 

крака от неръждаем профил, в цвят 

„метално сиво”. 

2 140х70х85 

 ТОПЛА  КУХНЯ    

24 Шкаф с работен плот С долен и междинен плот. Изработен 

от неръждаема стомана, крака от 

неръждаем профил, в цвят „метално 

сиво”. 

1 130х60х85 

25 Ел.печка с шест котлона  Изработена от неръждаема стомана с 

шест обединени електрически 

квадратни котлона тип плоча. С 

размери на плочите 300х300 мм, с 

вграден протектор. Общ полезен 

размер на работната площ 900/600 

мм. Мощност 6х3 kW/380 V.  

1 120х80х85 

26 Ел.пароконвектомат  За 11 тави с разстояние 75 мм , с 5 

режима на работа: 1.пара, 2. 

варираща пара, 3.горещ въздух, 4. 

комбинация от пара и горещ въздух, 

5. охлаждане. Канал ф.50 и вход за 

чиста вода ¾”. Таймер за времето на 

готвене от 0-120 мин. Температура на 

готвене чрез терморегулатор от 50-

270 градуса. Врата с двойно стъкло за 

лесно почистване. Осветление на 

камерата. Таймер за подаване на 

парата. Корпус и камера от 

неръждаема стомана. Дренаж на 

оттока от камерата. Сваляеми водачи 

за тавите за лесно почистване на 

камерата. Мощност 15,4 kW/380 V. 

Комплект от 11 тави: 

GN 2/1 - 65х53х20 – 6 броя и   

GN 1/1 - 53х33х20 – 5 броя. 

С включена стойка. 

1 93х82х112 
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27 Шкаф с работен плот С долен и междинен плот. Изработен 

от неръждаема стомана, крака от 

неръждаем профил, в цвят „метално 

сиво”. 

1 110х70х85 

28 Шкаф с работен плот С долен и междинен плот. Изработен 

от неръждаема стомана, крака от 

неръждаем профил, в цвят „метално 

сиво”. 

3 110х70х85 

29 Островна маса с плот Изработена от неръждаема стомана, 

крака от неръждаем профил, в цвят 

„метално сиво”. 

1 220х80х85 

30 Тави алпака   4 60/40/12 
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