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Приложение № 2 

към заповед № РД -383/01.04.2022 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  
за доставка на кухненска техника във ВФ 28000 

 
1. Електрически конвектомат – 1 бр.  

Конвектомат с универсални водачи за тави с размер GN1/1 и 60х40см. 

Изработен изцяло от неръждаема стомана AISI 304, двойно изолиращо стъкло 

направено в пакет, електронен контрол чрез капацитивни бутони, халогенно 

осветление, два реверсивни вентилатора с възможност за регулиране на три 

степени на скоростта им. Възможност за предварително загряване на готварската 

камера до 260°C. Система за дренаж на водата, интегрирана в готварската камера. 

Система за автоматично измиване с три степени на интензивност и една програма 

за изплакване. Възможност за запаметяване на до 99 програми, всяка с по 5 

готварски фази. Гаранционен срок не по-малко от 2 г. При извършване на 

доставката да бъде включен монтаж и обучение на персонала.   

 

2. Професионална електрическа скара – 1 бр.  

Плот електрическа скара плътна стомана. Рамка от неръждаема стомана. 

Загряване чрез нагреватели, монтирани на дъното. Две различни готварски 

области, всяка с температурни контроли. Оборудвана с термостат за регулиране на 

температурата. Ръчно ре-активиране на защитния термостат. Заварена работна 

повърхност с наклон към дренажа за мазнина, който е свързан с чекмедже за 

събиране. Оборудвана с чекмедже за събиране на мазнината. Гаранционен срок не 

по-малко от 2 г. При извършване на доставката да бъде включен монтаж и 

обучение на персонала.   

 

3. Печка електрическа с 6 квадратни плочи – 1 бр.  

Печка електрическа с 6 квадратни плочи (6х300х300)x3 kw, разположени 

една до друга с което се пести ел. енергия при използването на по-големи съдове и 

електрическа фурна 5,25 kW с горно и долно нагряване, оптимално използване на 

ел. енергия чрез термостатно управление на нагревателите от 50° до 300° С - по 

отделно за горно и долно нагряване, вътрешен размер на фурната – 560 х 680 х 

260, окомплектовка на фурната - 1 решетка. Изцяло от неръждаема стомана. 

Гаранционен срок не по-малко от 2 г. При извършване на доставката да бъде 

включен монтаж и обучение на персонала.   
 

 

ЗА ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР ПО ЛОГИСТИКА НА ВФ 28000 

КОМАНДИРЪТ НА еЛТБО НА ВФ 28000 

    

МАЙОР                                   ДИМИТЪР ПОПМИХАЙЛОВ 

                      ___.04.2022 г. 


