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Техническа спецификация 

 

на предвидените за закупуване ДМА по процедура за избор на 

изпълнител с публична покана, с предмет: 

 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за стерилно 

производство на лекарства в течна форма:  

  1.Система за вода за инжекции, включваща апарат за обратна осмоза и 

дестилатор - 1 брой;  

  2.Вакуумен хомогенизатор - 1 брой; 

  3.Двоен микрофилтър - 1 брой;  

  4.Съд за съхранение на чистата продукция - 1 брой; 

  5.Машина за миене на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой; 

  6.Апарат за сушене на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой; 

  7.Машина за пълнене и гумиране на стъклени шишета с ламинарно покритие - 

1 брой;     

  8.Машина за поставяне на алуминиеви капачки с ламинарно покритие - 1 брой;     

  9.Двупроходен вакуумен автоклав - 1 брой;  

10.Машина за пълнене и гумиране на стъклени шишета - 1 брой;  

11.Машина за поставяне на алуминиеви капачки - 1 брой.     

 

Съгласно ДБФП: BG16RFOP002-2.001-0982-C01 “Инвестиции в 

специализирано производство” 

 

 

№ 
Наименование на 

актива 
Количество 

Минимални технически и 

функционални характеристики 

1. Система за вода за 

инжекции, 

включваща апарат 

за обратна осмоза 

и дестилатор  

 

1 брой Капацитет 1000 л/час обратна осмоза 

Капацитет 500 л/час за дестилирана вода 

1000 литра съд пречистена вода след осмоза 

2000 литра съд за дестилирана вода 

Осигурени точки за пробовземане 

2. Вакуумен 

хомогенизатор 

1 брой Материал: неръждаема стомана 

Обем 1000 л, с кожух за охлаждане/затопляне 

Бъркалка с регулируеми обороти 

Визуализация на температурата, 
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хомогенизатора и кожуха; 

Работно налягане 0,2-0,3 MPa 

3. Двоен 

микрофилтър 

1 брой Материал: неръждаема стомана 

Два филтъра с филтрираща мембрана с размер 

0,45 и 0,22 микрона; с пневматична помпа 

Компресорен въздух 120 л/минута; 

0,6-0,8 MPa 

4. Съд за съхранение 

на чистата 

продукция 

1 брой Материал: неръждаема стомана  

Обем 1000 лира 

5. Машина за миене 

на стъклени 

шишета с 

ламинарно 

покритие 

1 брой Клас А 

Материал неръждаема стомана 

Големина на шишетата 50-250 мл. 

Тройно изплакване с вода 

Капацитет: от 40 до 80 шишета в минута 

Обдухване с чист въздух 

Директна връзка с апарат за сушене 

Контрол на скоростта на машината и налягане 

на водата 

Филтри за въздух и вода 

Крайно изплакване с вода за инжекции 

Спиране при ниско водно и въздушно 

налягане 

6. Апарат за сушене 

на стъклени 

шишета с 

ламинарно 

покритие 

1 брой Клас А 

Материал: неръждаема стомана  

Максимална температура 350 градуса по 

Целзий 

Контрол на температурата и скоростта 

Транспортна лента за връзка до машината за 

пълнене 

Трисекционен 

Входяща, стерилна и охлаждаща зона 

регистрация на работни температури 

Стерилизация при 320 градуса по Целзий за 

минимум 5 минути 

 

7. Машина за 

пълнене и 

гумиране на 

стъклени шишета 

с ламинарно 

покритие  

1 брой Клас А 

Материал: неръждаема стомана 

Големина на шишетата от 50 до 250 мл 

Скорост от 40 до 80 шишета в минута с 

възможност за впръскване на азот преди и след 

пълнене 

PLC контролер 
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Реализиране на вливането чрез едновременно 

пълнещи 316L глави с възможност за 

стерилизация 

Влизането и излизането става чрез 

транспортна лента 

Контрол на скоростта на машината и 

количество на пълнене 

Гумирането е автоматично с натиск 

Датчик за бутилка 

Без бутилка да не може да се осъществи 

пълнене 

Точност на пълнене ±2%  

8. Машина за 

поставяне на 

алуминиеви 

капачки с 

ламинарано 

покритие 

1 брой Клас А 

Материал: неръждаема стомана 

Големина на шишетата от 50 до 250 мл 

Скорост от 40 до 80 шишета в минута 

Влизане и излизане на шишетата да се 

осъществява чрез транспортна лента (кръгъл 

захващач) 

Капачките се поставят механично върху 

шишето, след което механично се притискат и 

затягат 

9. Двупроходен 

вакуумен автоклав 

1 брой Обем на камерата 600 литра 

Материал: неръждаема стомана 

Максимална температура 139 градуса по 

Целзий 

Работна температура 105-138 градуса по 

Целзий 

Втора врата за разтоварване в чистото 

помещение 

Работно налягане 0,22 MPa 

Вакуум: - 0,095 MPa 

С пулсов режим 

Монитор на температура и налягане 

Филтруване на подавания въздух 

Фаза за сушене 

Използва чиста пара (от дестилатора) 

Кожух на камерата с възможност за 

подгряване или охлаждане 

10. Машина за 

пълнене и 

гумиране на 

стъклени шишета 

1 брой Материал: неръждаема стомана 

Големина на шишетата от 5 до 20 мл 

Скорост – 30 шишета в минута 

PLC контролер 
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Вливането се реализира чрез една пълнеща 

глава с възможност за стерилизация 

Влизането и излизането става чрез кръгъл 

захващач 

Контрол на количеството на пълнене 

Гумирането е автоматично с натиск 

Датчик за бутилка 

Без бутилка не може да се осъществи пълнене 

Точност на пълнене ±1% 

11. Машина за 

поставяне на 

алуминиеви 

капачки 

1 брой Материал: неръждаема стомана 

Големина на шишетата от 5 до 20 мл 

Скорост от 40 до 80 шишета в минута 

Влизането и излизането на шишетата става 

чрез кръгъл захващач 

Капачките се поставят механично върху 

шишето след което механично се притискат и 

затягат 

    

 

 

 


