
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ И ОБОРУДВАНЕ 

 

Инвестиция 

вид 

 

Описание бр. 

Ел. / 

ВиК / 

др 

забележка 

ПОДОБЕКТ – СМР по Наредба № 44 /съгл технологичен чертеж/ 

Вход с 

пропускателен 

пункт 

единственият вход/изход за обекта, непозволяващ 

свободния достъп на животни и хора  
1 

Ел 

 

Стаята за охрана и регистрация на посетители Комбиниран кабел за 

видеонаблюдение 

Дезинфекцион-на 

площадка 1 
за дезинфекция на транспортни средства и животни 1 

съгл 

КС 

дължина не по-малко от 7 m  

дълбочина на ваната не по-малка от 0,3 m 

Бариера 

Дезинфекцион-на 

площадка 2 

дезинфекционна площадка за хора, дезинфекционна 

пътека, умивалник с приспособления за измиване и 

дезинфекция на ръцете 

1 вода дължина не по-малка от 0,80 m 

Ограда на обекта 

височина мин 1,50 м 

- комбинация плътна и ажурна ограда 

- или ажурна 

- или дървена ограда 

1 
съгл 

КС 

Оградата граничеща с дворовете се комбинира с едностранни хранилки/ясли 

за груб фураж 

Трупосъбирателен 

пункт 

трупосъбирателен пункт с хладилен шкаф за 

съхранение на трупове от умрели животни 
1  непозволяващ достъпа на други животни, не се използва за други цели 

 

 

ПОДОБЕКТ: ОБОР КРАВИ /съгл технологичен чертеж и КС/ 

Обор крави 

сграда 
Сграда овчарник съгл технологичен чертеж и разрези 1 

Ел захранване 

Вода 

Комбиниран кабел за 

видеонаблюдение 

външните стени над височината на 

дълбоката постеля / 60-80 см/ са 

масивни/тухла не бетон 

Дежурно осветление 

Настилка обор - зона крави - водоплътен сулфатоустойчив бетон  Съгл. Техн чертеж Наклон и тороотводни шахти  

 
- Зона хранителна пътека водоплътен 

сулфатоустойчив бетон 
 

Съгл. разрез към Техн 

чертеж 

ивичен бетонов фундамент 

съгл Детайл хранителна пътека 

хранителна пътека с дълж 27,70 м, и 20 м 2  Тръбни ограничители 

Поилки 

крави 
емайлирани единични поилки 20 вода 

позиционирани едностаранно  на 

хранителната яса- съгл технологичен 

чертеж и разрез 

 

 

СЕНОВАЛ 

Площадка за фуражи 
За осигуряване на 2 мес биообезпеченост 

Площ …… м2 
1   



 

 

ПОМЕЩЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛЯКОТО: 

помещение за 

съхранение и реализация 

на млякото 

Съгл технологичен чертеж 1 

Ел захранване 

Студена, топла вода 

Канал 

Комбиниран кабел за 

видеонаблюдение 

Интернет 

Помещение млечен танк 

млечен танк с капацитет 500/700 литра  

р-ри ширина със система за автоматично миене  

Мивка неръждаема, размери мин. 0,80 х 0,50 м 

1 Ел захранване 

12 kW, 380V 

Студена, топла вода 

Канал 

Комбиниран кабел за 

видеонаблюдение 

настилка, позволяваща почистване и 

дезинфекция. 

Стените са с покритие позволяващо 

почистване и дезинфекция. 

Врата 3,30 /3,50 м 

вакуум помпа 

Описание към доилна зала виж вакуум линия 1 Ел захранване настилка, позволяваща почистване и 

дезинфекция. 

Врозорец с кип функция 

Врата с шир 1,20 м 

 

ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И РЕПРОДУКТИВНИЯТ ПРОЦЕС,  

ВЕТЕРИНАРНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Офис вет лекар 

WC 
Офис обзавеждане ветеринарен лекар 1 

Ел захранване, 

Топла и студена вода, 

Канал 

интернет 

настилка, позволяваща почистване и 

дезинфекция. 

Прозорец неотварящ се , едностранен към 

доилната зала 

     

Зона за съхранение на 

ВМП 

За съхранение на ветеринаро медицински препарати, 

материали и пр.,  

стелажи и хладилник 150 л 

1 Ел захранване 

Настилка и стени позволяваща почистване 

и дезинфекция. 

1 бр врата с прозорче, 

 

ОБОРУДВАНЕ  

 

Видео наблюдателна 

система 

Специализирано оборудване 

Професионална с 3 бр монитора за наблюдение / КПП, 

обор, помощение за млечен танк 

1  видеонаблюдение вход, обор, помещение млечен танк 

Компютър  

Специализирано оборудване 

/управител, вет. Лекар, стая гледач, оператор 

фуражна кухня/ 

4  

за видеонаблюдение  

за връзка с доил. зала 

за управление на фермата 

Четец за ел марки и 

микрочипове 
Специализирано оборудване 1   

Ветеринарно 

профилактична 

Комплект специализирано оборудване, състоящо се 

от: 
2   



окомплектовка - нож за копита 2 бр 

- пистолет за осеменяване 1 бр 

- пистолет за обезпаразитяване 1 бр. 

- инжектор 1 бр. 

Везна До 10 кг  1   

Вана за дезинфекция на 

копита  
дезинфекционна вана / пътека 3  

лесни за почистване дезинфекционна вана  

позиционирана при изхода към пасището 

Хладилник с фризер 150-200, хоризонтален тип ракла 1  
Издоената и неизхранена коластра се замръзява дълбоко и се изхранва при 

нужда 

Хладилник с фризер 100 – 150 л 1  За съхранение на лекарства, ваксини и пр. 

Доилен агрегат за 

коластра 

Мобилен агрегат с ведро 

Горещо поцинкована конструкция 

Неръждаем гюм  

Вместимост 22-28 литра 

4  Доилен агрегат с ведро за доене на коластра 

ТОРОВА ЛАГУНА 

БЕЗОПАСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ТОРОВИТЕ МАСИ 

Площадка за цялостна 

торова торова маса 

ТОРИЩЕ 

Подземно торище дбем 250 м3  

 
1  

Водоплаътен сулфатоустойчив бетон.  

Подвижна пера за разбъркване – механична към силоотвод за трактор или 

електическа ? 

 

МОБИЛНА ТЕХНИКА 

трактор с челен товарач  1 Номинална мощност 

Гребло за тор 

Кофа за тор 

Кофа за зърно 

Вилица за бали 

Малогабаритна техника 

Самоходно 

р-ри ширина до 1 м, 

вътрешен радиус на завъртане до 1 м  

1 Двигател с вътрешно горене 
Гребло за тор с шир 1,0 – 1,20 м 

бункер за фураж 

Тороразхвърляща 

цистерна 

Прикачна, вакуумна 

обем 4-5 м3 ,  
1 

За трактор с мощност 70-100 

кс 
борудвано с дозатор за оборски тор,  

 


