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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
 

 
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ 

ЗА  
 

ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОТОТИПИРАНЕ, ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКИ И 
МОДИФИКАЦИИ НА КВАЛИФИКАТОР ЗА НОВОРОДЕНИ ЛАРВИ ОТ НАСЕКОМИ 

 
 ИЗПЪЛНЯВАНА В РАМКИТЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ №2020/ 551661 от 16.07.2021 
 
 

„УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗЕЛЕНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНДУСТРИАЛНОТО 
ОТГЛЕЖДАНЕ НА НАСЕКОМИ ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ 

ТЕХНОЛОГИИ“, 
 

изпълняван в рамките на 

 
 

НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 
ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, ИНОВАЦИИ И МСП В БЪЛГАРИЯ” 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ „ЗЕЛЕНИ ИНДУСТРИИ“ 
 
 
 

 
 
 
 

Въведение:  
 
 
 
 
 
 
 

„Насекомо“ АД е био-технологична компания, базирана в 
България, която има за предмет на дейност преработката на 
отпадни продукти от земеделието до висококачествени 
протеинови продукти за фуражната индустрия, както и за 
индустрията на почвени торове чрез индустриално отглеждане 
на насекоми (и по-точно, мухата „Черен войник“ - МЧВ). 
 
Като част от интензивната си развойна дейност, „Насекомо“ 
изследва технология за компютъризирано визуално решение за 
преброяване на насекоми, управляващо излюпването и 
дозиращо новоизлюпени ларви на черна муха войник в касетки 
за първоначално отглеждане. Чрез настоящата процедура, 
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компанията цели да надгради изследователските си усилия, за 
да разработи техническо решение за индустриално 
приложение. 
 
Предмет на настоящата покана е проектирането и 
разработването на готов за внедряване в производството на 
Насекомо АД прототип на квалификатор за новородени ларви 
на насекомо. 
В рамките на инженерната задача, от Изпълнителя се очаква да 
изпълни следните 2 (две) основни дейности: 

1) Проектиране и разработване на прототип, с 
функционалност и капацитет според Техническата 
спецификация на Възложителя; 

2) Отстраняване на грешки и извършване на необходимите 
модификации, след тестване на Прототипа от 
Възложителя; предаване на окончателен модел на 
прототипа, готов за внедряване в индустриалното 
производство на Възложителя. 
 

 
Технически характеристики  
 
Доставяне на техническо решение за оразмеряване, дизайн, 
прототипиране и интеграция на технологична линия, която: 

1. Осигурява оптимална климатизирана среда за 
излюпване на яйцата на мухата „Черен войник“;  
 

2. Осигурява ефективно събиране на новоизлюпените 
ларви на мухата „Черен войник“, точното им 
преброяване и определяне на размера и цвета чрез 
компютърна обработка на изображения; 

 
3. Разпределя равномерно новородените ларви в 

касетки с хранителен субстрат. 
 

Реализирането на настоящото техническо решение ще 
допринесе за постигане на целите на „Насекомо“ АД за 
реализиране на непрекъсната и автоматизирана система за 
управление на манипулирането на новоизлюпени ларви. 
Решението е част от осигуряването на критичен ключов стадий 
от развитието на производствения процес 
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Спецификации 
 
 
 
 
 
 

Създаване, оразмеряване, прототипиране и интеграция на 
4 технологични модула 

 

1. Инкубационно отделение 
Климатизирана зона за зреене и излюпване на яйца на МЧВ. 
Дневен капацитет: 50 млн. минимум новоизлюпени ларви.  
Поддържане на постоянна температура от 28 градуса по 
Целзий (допустимо отклонение до 7%)  
Поддържана относителна влажност: 80 % 
 
2. Модул за инспекция и класификация 

Като минимум, модулът транспортира новоизлюпените 
ларви до зоната за визуална инспекция, извършва 
заснемане и обработка на изображенията чрез интеграция 
към специализиран софтуер. 

Функции на модула:  

- Преброяване на ларви в реално време. 

- Миниум дневен капацитет: 50,000,000.00 бр.;  

- Компютърна обработка и анализ на изображенията с 
цел класифициране в предварително зададени от 
Насекомо класове и признаци за класиране по размер 
и цвят. 

Визуалната апаратура трябва да е защитена от външната 
среда и замърсявания, предизвикани от насекомите и 
производствените процеси. 

3. Почистващ модул 

Осигурява неинвазивно евакуиране на ларвите от модула за 
инспекция, след тяхното преброяване, към системата за 
дистрибуция в касетки с хранителен субстрат. 

Прецизност: поне 99% от ларвите да се евакуират и попадат 
в касетките с хранителен субстрат. 

Дневен капацитет: 50,000,000.00 ларви на ден.  

 
4. Дистрибутираща система за зареждане/разпределение на 

ларвите в касетки с хранителен субстрат. 
 
Системата осигурява в реално време анализ на потока ларви 
и управление на зареждането по касетки спрямо 
класификацията. Проследява характеристиките на 
заредените в касетките ларви според зададените класове 
чрез оперативен интерфейс.  



 

Supported by the Norway Grants 2014-2021,  

in the frame of the Programme Business Development, Innovation and SMEs, Bulgaria 

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма  

“Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България” 

Договор № 2020/ 551661 от 16.07.2021 

                              
 

4 

Системата да може да съхранява данните локално и да 
разполага с функционалност за експортиране към външни 
системи. 
 
Изисквания към модула: обработка на минимум 
50,000,000.00 ларви дневнo. 

Общи изисквания 

✓ Четирите модула трябва да работят синхронизирано и 
интегрирано.  

 
Присъединяване: към стандартни индустриални мрежи 
според необходимостта, включително към интернет 
връзка.  
 

Минимум елементи 
на услугата 

 
 

✓ Идеен дизайн 
✓ Заснемане на съществуващите елементи, към които ще се 

интегрира прототипа 
✓ Технически проект 
✓ Прототип  
✓ Техническа документация за интегриране в технологичния 

процес на фабриката на „Насекомо“ 
✓ Итерации и модификации 
✓ Тестов пуск на елементите 

 

Очаквани резултати 

✓ Изработен идеен дизайн 
✓ Заснети съществуващите елементи, към които ще се 

интегрира прототипа 
✓ Разработен технически проект 
✓ Прототип  
✓ Подготвена интеграция в технологичния процес на 

фабриката на „Насекомо“ 
✓ Извършени необходимия брой итерации и модификации 
✓ Направен тестов пуск на елементите 

 

 
Предлаганият от кандидатите начин на изпълнение, дейности и резултати трябва да 
са съобразени с настоящата Техническа спецификация и да отговаря минимум на 
техническите изисквания и характеристики, заложени в нея.   
 
 


