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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ОБОРУДВАНЕ 

ЗА  

 

Изработка по поръчка и доставка на: 

 

Антропоморфен робот с 4 степени на свобода за зареждане  материали и 

спомагателни компоненти на съществуващa  транспортна лента за целите на 

технологична линия «Система за буфериране на ларви» според зададена 

техническа спецификация от идеен проект, предоставен от Възложителя   

 

Антропоморфен робот с 6 степени на свобода за манипулиране на касетки с ларви 

и фрас за технологична линия «Система за вътрешна логистика на ларви с 

охлаждане» спрямо зададена техническа спецификация от идеен проект 

предоставен от Възложителя.  

 

Автономен роботизиран транспорт за «Система за вътрешна логистика с 

охлаждане» на суровини и биологичен материал между поточни линии за 

индустриално отглеждане на ларви на насекоми по зададена техническа 

спецификация от идеен проект, предоставен от Възложителя.  

 

Антропоморфен робот с 6 степени на свобода по зададена техническа 

спецификация от идеен проект за обслужване на технологична линия «Система 

за администриране на ларви в хранителен субстрат“, предоставен от възложителя 

 

 

 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“ 
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Въведение:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма „Насекомо“ е биотехнологична 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, черна муха-войник (Black Soldier 

Fly, Hermetia illucens). 

 

Като част от интензивната си развойна дейност, „Насекомо“ цели да 

надгради изследователските си усилия чрез настоящата процедура, за да 

разработи техническо решение за индустриално приложение. 

 

Предмет на настоящата покана е: 

 Изработване на специални роботи за нуждите на четири прототипни 

технологични линии за индустриално отглеждане на насекоми, 

изграждащи се от възложителя в рамките на проекта „Увеличаване на 

зеленото въздействие на индустриалното отглеждане на насекоми чрез 

внедряване на промишлени технологии“ по договор на възлагащата 

страна с Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 

Програма “развитие на бизнеса, иновации и МСП в българия” 

Приоритетна област „Зелени индустрии“ с номер 2020/ 551661 от 

16.07.2021, като освен изработката се включват всички необходими 

настройки, адаптации, модификации и тестване, необходими за 

интеграцията на роботите към горепосочените технологични линии 

спрямо идейния проект и технически спецификации, предоставени от 

Възложителя.  

За целите на изпълнението на идейния проект, изпълнителя ще 

взаимодейства с доставчиците на инженерна услуга „Проектиране, 

прототипиране, техническа изработка, монтаж, отстраняване на грешки и 

модификаци, тестване и инсталиране на:  система за буфериране на 

ларви; система за вътрешна логистика с охлаждане на ларви; система за 

администриране на ларви в хранителен субстрат, и  цялостна 

интеграрация на гореизброените системи, включително интеграция с 

роботизиращи компоненти, механизирани компоненти, системи 

„Квалификатор на ларви“ и  “AirBnB“, възложена на друг изпълнител в 

рамките на същия проект „Увеличаване на зеленото въздействие на 

индустриалното отглеждане на насекоми чрез внедряване на промишлени 

технологии“. 

 

 

Интеграция на роботите.  

Настоящата поръчка е част от комплексна развойна задача за създаване на 

4 (четири) технологични линии за индустриално отглеждане на ларви на  

насекомото "Черна муха войник“, в които  ще функционират свързано и 

съгласувано различни механизирани и електрически устройства, елементи 

за автоматизация и физически компоненти по специлално разработена 

технологична схема. Проектирането и изграждането на тези технологични 

линии е обект на отделен договор на възложителя с консорциум от 

изпълнители. Роботите ще представляват неразделна част от общата 
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система, което ще бъде постигнато чрез дейности по интеграцията им към 

останалите компоненти.  

За целта, като неразделна част от настоящото Техническо задание, 

Насекомо предоставя Идеен проект и Техническа спецификация, на база на 

които роботите ще бъдат изработени.  

Къстамизации като модификации, адаптации и други дейности по 

експолатация на роботите, които ще са необходими за инсталиране на 

оборудването в цялостна интеграцията на  технологичните линии, ще се 

извършват от изпълнителя на настоящата поръчка в тясна координация 

между страната-контрагент по настоящия договор и съответните 

изпълнител и/или подизпълнители по договора на Насекомо за интеграция 

на 4-те технологични линии, като и давата договора се изпълняват в 

рамките на един и същ проект за безвъзмедна помощ с номер 2020/ 551661 

от 16.07.2021. В това число, ако е необходимо дейностите по подготовка за 

интеграция ще се осъществяват за Насекомо на територията на изпълнителя 

при условия на отговорно ползване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификации 

 

Горепосочените роботи са необходими за обслужване на следните 

прoтотипни технологични линии за различни етапи от индустриалното 

отглеждане на ларви от насекомото „Черна муха войник“ 

 

1. 

 

Линия 2  - Система за буфериране на ларви 

Системата служи за поемане на потокa новородени ларви от изхода на 

Центъра за размножаване към зоните за отглеждане – прилагане на 

технологии и процедури за хладилно съхранение на млади ларви.  

Решението ще позволи да се контролира количеството на ларвите чрез 

хладилна камера, където развитието на ларвите може да се забави. 

 

Задачата е да се изработи и подготви за интеграция Антропоморфен 

робот  с 4 степени на свобода който подготвя Линия 2 за 

интегрирана автоматизирана работас останалите 3 линии.  За целта 

роботът поема  необходимите материали и спомагателни 

компоненти на изхода на Линия 1 - Квалификатор на ларви. 

 

Линия 1 e технологична линия, предхождаща като процеси Линия 2 

и осъществява разграничаване и класифициране на ларвите по 

размер и цвят. След идентифициране и оценка на специфични 

параметри и здраве на ларвите, линията разпределя  новородените 

класифицирани ларви в касетки с равномерна плътност. 

 

 

 

Роботът ще се позиционира до съществуващ транспортна лента по 

зададени от възложителя технически характеристики с цел.  Роботът 
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трябва да бъде снабден със специални накрайници, за да изпълнява 

следните операции: 

 

1.1.Операция 1: захваща празни касетки от стак с касетки, 

поставен до него, на изход на Линия 1, и 

 

1.2Операция 2: Поставя касетка на транпортната лента на изход 

на Линия 1 с цел напълвънето и с класифицирани ларви и 

подаване за буфериране на Линия2.  

 

1.3. Стаковете с касетки се поставят за извозване от автономен 

мобилен робот от Линия 3 

 

2. 

 

Линия 3 - Система за вътрешна логистика с охлаждане на ларви 

Системата покрива всички транспортни операции, като се започне от 

получаването на касетки от квалификатора, преминава през системата за 

буфериране, осъществява управление на складирането на касетки с ларви 

в охладителната зона и транспортира касетки с ларви до системата за 

администриране на ларви в хранителен субстрат, както и поема транспорта 

на празните касетки към помещението за измиване. 

За да се осъществява това разпределение на материали и операции, е 

необходим синхрон с Линия 2 за манипулиране на пълни и празни касетки 

в стакове и транспортирането им по различни маршрутии.   

Към тази технологична линия се изисква изработка и подготовка за обща 

интеграция на Антропоморфен робот  с 6 степени на свобода, който е 

позициониран до Линия 2 и опосредства логистиката на касетките с 

ларви със следните функции: 

 

2.1. взема пълни касетки с ларви и фрас от Линия 2 една по една,  

 

2.2. обръща касетката,  

 

2.3.разклаща я върху сито с цел изпразване на съдържанието и, 4. 

след което подрежда касетките една след друга в стак. 

 

Полученият стак от празни мръсни касетки се транспортира с 

помощта на автономен мобилен робот и се разтоварва до 

помещение – миялно и доставя касетки с ларви до Линия 3.  

 

Антропоморфен робот с 4 степени на свобода който подготвя Линия 

2 и Антропоморфен робот с 6 степени на свобода към Линия 3 в 

интеграция осъществяват автоматизация на всички операции по 

подреждане в стакове на касетките, обработвани от Линия 2. 

Работата им синхрон ярави възможна автоматизирана вътрешна 

логистика на обработваните касетки от 4-те технологични линии. 
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Критични параметри на системата: 

Линията ще работи с максимум 200 касетки 600x400x125 на ден, 200 000 

пет-дневни ларви във всяка касетка, касетките наредени по 14 на височина 

върху количка/платформа, максимум по 15 стака.  

Товар на една касетка, пълна  - максимално тегло 10 кг (касетка и субстрат)  

Размери на касетка - 600x400x125 мм,  

Капацитет на подреждане в стакове: 20 касетки във височина, 4 стака на 

ден  

 

4.  

Към Линия 3 се интегрира Автономен мобилен робот, който да 

комуникира с Антропоморфен робот  с 4 степени на свобода от 

Линия 2 и ще получава сигнали за стартиране на цикъл подготовка 

на суровини, осигуряващи хранителна среда за ларвите, 

подреждане на биологичния материал в необходимите за 

отглеждането им съдове и подготовка за транспорт до изолирано 

помещение.    

 

Ключови операции, които роботът трябва да осъществява: 

1. Автономен мобилен робот  взема новородените ларви от квалификатора 

и ги транспортира до определеното за отглеждане на ларви на от 0 до 5 дни 

място в зоната с ларвите. 

2. Автономен мобилен робот  транспортира сложените една върху друга 

празни буферни касетки до изхода на машината за охлаждане и полагане 

на гел, част от Линия 2. 

3. Автономен мобилен робот  транспортира касетките с пет-дневни ларви 

от зоната с ларвите до мястото, където се пресяват пет-дневните ларви от 

Линия 2.  

4. Автономен мобилен робот транспортира празните касетки за пет-дневни 

ларви след пресяването, за да бъдат измити. 

5. Автономен мобилен робот транспортира буферните касетки от изхода 

на машината за полагане на охлаждащо покритие до буферната камера на 

Линия 3. 

6. Автономен мобилен робот вади от съхранение в буферната камера 

касетки и ги транспортира до мястото, където трябва да бъдат взети за 

засяване, Линия 4 

7. Автономен мобилен робот взема празни буферни касетки от мястото, 

където се оставят, и ги занася до мястото, където да бъдат измити.  

 

Критични параметри на системата: 
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За операция 3: Максимум 200 касетки 600х400х125 на ден, 200 000 пет-

дневни ларви във всяка касетка, касетките натрупани по 14 на височина 

върху количка или платформа, максимум по 15 колони (стакове). 

За операция 8: 80 буферни касетки 600х400х75, подредени по 20 на 

височина, 4 купчини на ден  

За операция 9: 80 буферни касетки 600х400х75, подредени по 20 на 

височина, по 4 купчини на ден  

За операция 10: 80 буферни касетки 600х400х75, подредени по 20 на 

височина, по 4 купчини на ден  

 

 

4. 

Линия 4 – Система за администриране на ларви в хранителен 

субстрат 

Антропоморфен робот с 6 степени на свобода ще обслужва Линия 4 и ще 

изпълнява следните функции:  

4.1.Операция 1. взема пълни касетки с ларви една след друга,  

4.2.Операция 2.обръща я в приемен бункер над транспортна лента, 

изпразва касетките за зареждане на ларвите от тях в хранителен субстрат 

в легла и 

4.3.Операция 3. подрежда празни касети в стакове.  

Автономният мобилен робот от Линия 3 отнася стековете празни касетки 

до помещение – миялно. 

 

Критични параметри на системата: 

За операция 1: Максимум 99 буферни касетки 600х400х75, натрупани по 

20 на височина, по 5 колони (стакове) на ден.   

За операция 2:  Максимум 99 буферни касетки 600х400х75, натрупани по 

20 във височина 

 

 

Общи изисквания 

1. Всички роботи трябва да са специализирани за нуждите на 

„Насекомо“ АД, както ще бъде зададено на изпълнителя чрез 

предоставена му Техническа спецификация – част от идеен проект, 

предоставен от възложителя. 

2. Присъединяване: очаква се присъединяване към стандартни 

индустриални мрежи според необходимостта, включително към 

интернет връзка.   

1. Готовност за интеграция: всички роботи, обект на заданието, 

трябва да бъдат така произведени и къстамизирани, че да могат да се 

интегрират към гореописаните технологични линии. 
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Минимум елементи на 

поръчката: 

 

 

 

1. Изработка на оборудване 

2. Експлоатация с цел модификация, къстамизация и готовност за 

интеграция по Идеен проект на Възложителя 

3. Създаване на техническа документация 

4. Доставка за цялостна интеграция 

5. Монтаж 

6. Отстраняване на грешки 
 

*Прототипиране в този документ се използва съгласно дефиницията, препоръчана от 

Европейската комисия за целите на Рамковата програма за наука и иновации, Horizon 

Europe (h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf (europa.eu)) и обхваща нива на готовност до 8 

(TRL8) включително. 

Очаквани резултати 

1. Изработено специализирано и  оборудване  

2. Извършена доставка 

3. Извършен монтаж за цялостна интеграция 

4. Отстранени грешки 

5. Направен тестов пуск на оборудването 

 

Приложения:  

        

1. Идеен проект за интеграция на 4 технологични линии за 

индустриално отглеждане на ларви от насекоми. 

 
2. Техническа спецификация за оборудването 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf

