
ДОГОВОР 

Днес, 5?.?.:.?^.:..2020 Г., в „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, на основание чл. 112 от Закона за 
обществените поръчки и Решение № 19184-2/ 12.02.2020 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ 
Марица изток 2" ЕАД за определяне на изпълнител по дванадесета обособена позиция на 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за 
участие с perJV® 19184 и предмет: „Среден ремонт на КА-1 и КА-2", се сключи настоящият 
Договор за възлагане на обществена поръчка между: 

„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община 
Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: 
tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в Търговския регистър и 
регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 123531939; ДДС №BG 
123531939,представлявано от инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор, наричано 
за краткост Възложител, от една страна, 

и 

„РУДИН" ООД, със седалище и адрес на управление: 6000 гр. Стара Загора, ул. „Свети княз 
Борис" №136, ет.2; телефон: 042 644664; факс: 042 641014; регистрирано в Търговския регистър 
и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК: 202714798; ДДС №BG 202714798, 
Електронна поща: office@rudin-bg.com; Интернет страница: www.rudin-bg.com; представляван 
от Динко Драгиев Динев - Управител, наричано за краткост Изпълнител, от друга страна, 

за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение и при 
условията на този Договор, следните дейности „Среден ремонт на арматура и тръбопроводи 
на КА-2", наричани по-нататък „Услугите". По всички въпроси, възникнали при 
изпълнението на настоящия Договор, Изпълнителят се обръща към отговорника по договора, 
указан по-долу. 
Чл. 2. Изпълнителят се задължава да предостави Услугите в съответствие с Приложение № 1 
- Обем за изпълнение и Приложение № 2 Технически условия за изпълнение към Договора 
(„Приложенията"), представляващи неразделна част от него. 
Чл. 3. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената 
информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 7 дни от настъпване на съответното 
обстоятелство. 

II. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на сключването му. 
Чл. 5. Срок за изпълнение на договора: 
(1.) Срокът за изпълнение на договора е до подписване на протокол за проведени на 72-часови 
проби, но не повече от 70 дни от датата на сключването му. 
(2.) Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за времето 
на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ 
Марица изток 2" ЕАД за 2020 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 4). Блок №1 (КА-1, 
КА-2 и ТГ-1) е в среден ремонт за срок от 40 дни в периода 01.03.-Ю9.04.2020г. 
(3.) При технологична необходимост от изменение на съгласувания срок за ремонт и/или за 
провеждане на 72-часови проби и на база одобрена от ЕСО ЕАД заявка, изпълнителят се 
уведомява писмено и се сключва допълнително споразумение на основание чл. 116, ар. 1, т. 1 
от ЗОП. 

mailto:tec2@tpp2.com
http://www.tpp2.com
mailto:office@rudin-bg.com
http://www.rudin-bg.com


(4.) Междинните срокове за изпълнение на всички ремонтни дейности за съответния 
котлоагрегат се определят в протокол от оперативка на Дирекция „Ремонти" и са 
задължителни за Изпълнителя. 
Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е Котелен цех, „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД. 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 
Чл. 7. (1) За изпълнението предмета на договора, Възложителят се задължава да заплати на 
Изпълнителя обща цена в размер на 116 000.00 лв. без ДДС (сто и шестнадесет хиляди лв., 0 
ст.) съгласно Приложение № 1 (наричана по-нататък „Цената" или „Стойността на Договора"). 
(2) Цената включва стойностите за труд, материали, консумативи по заложения обем и всички 
други дейности, необходими за извършване на ремонтните работи, с изключение на 
осигурените от Възложителя такива. 
Чл. 8 Възложителят плаща на Изпълнителя 100 % от цената по този Договор до 60 дни след 
представяне на приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите и фактура, издадена 
съгласно чл. 113 от ЗДДС, като срокът за плащане тече от датата на последно представения 
документ. 
Чл. 9 Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 
банкова сметка на Изпълнителя: 
Банка: „Първа Инвестиционна Банка" - гр. Стара Загора 
BIC: FINVBGSF 
IB AN: BG98FINV 9150 10UB 0188 89 
Чл. 10 Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 
извършени. 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 11 Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една 
от формите определени в чл.111, ал.5 на ЗОП /парична сума, банкова гаранция или 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя/ 
в размер на 5 800.00 лв., представляващи 5% от стойността му, обезпечаваща изпълнението и 
гаранционната отговорност на Изпълнителя за 12 месеца от гаранционния период на 
изделията. 
Чл. 12 (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 
приложимото право, Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите действия за 
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в 
срок до 10 (десет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 
условия на Договора могат да включват, по избор на Изпълнителя: 
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя, при спазване 
на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или; 
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или 
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, 
при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора. 
Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
следната банкова сметка на Възложителя: 
Банка: „Експресбанк" АД 
BIC: BG22TTBB94001526680953 
ТВ AN: TTBBBG22, 
Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, Изпълнителят 
предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 
Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания: 



1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана 
с Възложителя, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо 
писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 
Изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор; 
2. да бъде със срок на валидност 16 месеца от датата на сключване на договора, като при 
необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.. 
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, 
при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя. 
Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят 
предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза 
на Възложителя, в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 
която трябва да отговаря на следните изисквания: 
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
Изпълнителя; 
2. да бъде със срок на валидност 16 месеца от датата на сключване на договора . 
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността 
на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 
обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на 
Изпълнителя. 
Чл. 16 (1) Възложителят освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 
след изтичане на 12 месеца от гаранционния срок. Тази гаранция се връща на Изпълнителя 
след отправено писмено искане, при добросъвестно изпълнение и липса на претенции и 
основания за задържането от страна на Възложителя на каквато и да е сума по нея. 
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 
Изпълнителя, посочена в чл. 9 (1) от Договора; 
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на представител 
на Изпълнителя или упълномощено от него лице; 
3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на застрахователната 
полица на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице или чрез изпращане 
на писмено уведомление до застраховате ля. 
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на 
изпълнение на Договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на 
спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 
Чл. 17 Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията 
за изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по Договора, 
както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на 
Изпълнителя, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на 
уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение. 
Чл. 18 Възложителят има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 
следните случаи: 
1. при пълно неизпълнение в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на Възложителя, 
и разваляне на Договора от страна на Възложителя на това основание; 
2. при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в несъстоятелност. 
Чл. 19 Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, Възложителят уведомява 
Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 
изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям 
размер. 
Чл. 20 Когато Възложителят се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 
продължава да е в сила, Изпълнителят се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни 
Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметката на 
Възложителя или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 
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нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 
Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора. 
Чл. 21 Възложителят не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 22 Изпълнителят има право: 
(1) да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на Договора; 
(2) да иска и да получава от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на 
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 
пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

Чл. 23 Изпълнителят се задължава: 
(1) да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените 

срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
(2) да определи техническо лице, отговорно за изпълнението на договора; 
(3) да информира своевременно Възложителя за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
Възложителя указания и/или съдействие за отстраняването им; 
(4) предварително да съгласува по телефон, факс или e-mail с Възложителя за осигуряване 
на достъп до съоръженията; 
(5). Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на Вътрешни правила за здраве и 
безопасност при работа при изпълнение на ремонта на територията на Възложителя; 
Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения; 
Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по електрически мрежи; Наредба №9/09.06.2004г за 
техническата експлоатация на електрически централи и мрежи Наредба № 8121з-
647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в 
експлоатация. 
(6). Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с 
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право 
съгласно приложение № 10 от ЗОП. 
(7). Изпълнителят се задължава да участва съвместно с Възложителя в отдефектоването на 
съоръжението и резултатите се отразяват в двустранно подписан дефектовъчен документ. 
(8). Изпълнителят се задължава да разработи технологичен график за ремонта на 
съоръжението в срока и при условията, определени в протокол от първа оперативка на 
Дирекция „Ремонти" за ремонта на блока, и да го съгласува с Възложителя и с останалите 
изпълнители, с които има съвместна работа на обекта. 
(9). Изпълнителят се задължава да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри 
ремонтните работи в съответствие с обемите, сроковете и техническите условия, посочени в 
Приложения № 1, 2 и 3, както и в съответствие с предоставената от Възложителя техническа 
документация. 
(10). Изпълнителят се задължава при извършване на ремонта да не назначава хора, които са в 
трудово правни отношения с Възложителя. Същото се отнася и при договаряне с 
подизпълнителите. 
(11). Изпълнителят се задължава да осигури своя персонал, МПС, инструментални шкафове и 
сандъци с отличителни знаци на фирмата. 
(12). Изпълнителят се задължава да спазва всички срокове за изпълнение на ремонта, 
включително определените в Протокол от оперативка на Дирекция „Ремонти". 
(13). Изпълнителят заявява писмено в журнала на КЦ необходимите за ремонта материали, 
резервни части и консумативи, предоставяни от Възложителя, не по-късно от 2 дни преди 



тяхното получаване. Същите се получават от склада въз основа на одобрена заявка съобразно 
установения в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД ред. 
(14). При изпълнение на ремонтните дейности Изпълнителят се задължава: 
- да опазва и експлоатира предадените му стационарни повдигателни съоръжения в 
съответствие с нормативните изисквания; 
- да опазва от повреди и замърсявания предадения му обект и останалите съоръжения на 
територията на Възложителя; 
- да не посещава други съоръжения, които не са му предадени като обект на настоящия 
договор; 
- да почиства работната площадка ежедневно и да не допуска разхвърляне на материали, 
резервни части или отпадъци; 
- да транспортира отпадъците до определените за целта места и да подписва приемо-
предавателен протокол за транспортираните отпадъци с представител на Възложителя. 
(15). При констатиране на причинени от Изпълнителя повреди, се съставя протокол от 
Възложителя и същите се отстраняват както следва: 
- за повдигателни съоръжения и съоръжения в експлоатация повредите се отстраняват от 
Възложителя за сметка на Изпълнителя; 
- за съоръжения, изведени в ремонт, повредите се отстраняват от Изпълнителя за негова 
сметка. В случай че Изпълнителят не отстрани повредите след отправена покана, 
Възложителят ги отстранява за сметка на Изпълнителя. 
(16). При технологична необходимост от демонтаж на елементи от конструкции и съоръжения, 
направа на технологични отвори и други дейности при изпълнение на договора, същите се 
извършват на база писмено искане от Изпълнителя, съгласувано с представител на 
Възложителя, и се възстановяват от Изпълнителя за негова сметка. 
(17). Изпълнителят се задължава да изготвя и представя на Възложителя съответните 
документи (актове, протоколи и формуляри) съгласно определените в Приложение № 2 
срокове. 
(18). Изпълнителят се задължава при извършване на ремонтните дейности да използва 
материали, отговарящи на действащите български стандарти за качество, за което представя 
съответните сертификати. 
(19) да уведомява три дни предварително отговорника по договора и техническите лица на 

централата за изпълнение на всички предвидени в техническите условия дейности. 
(20) да бъде на разположение ежедневно от датата на сключване на договора до неговото 
приключване; 
(21) да спазва изискванията на Системата за управление на качеството /СУК/ и Системата за 
управление на здраве и безопасност при работа /СУЗБР/ на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД; 
(22) при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията на чл. 113 от 
ЗДДС и чл. 4 от Закона за счетоводството; 
(23) да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за 
допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, 
публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, Профил на купувача) и 
да изпълни изискванията им; 
(24) в еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по 
договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели 
„Сигурност и управление при кризи", „Безопасност и здраве при работа", „Технически 
контрол и качество" и „Екология", както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на 
документи за допускане до работа на територията на дружеството. Компетентните лица 
съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват 
Протокол за проверка на документи за допускане до работа. 
(25) в случай че Териториална дирекция "Национална сигурност", гр. Стара Загора не издаде 
разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице - работник или 
служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на 
Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също 
подлежи на проучване по горния ред; ^ 

http://www.tpp2.com


Чл. 24 Възложителят има право: 
(1) да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество; 
(2) да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения, в т.ч. да иска и да 
получава информация от Изпълнителя през целия Срок на Договора, или да извършва 
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи 
на изпълнението; 
(3) да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на Изпълнителя на 
изпълнените от него дейности или съответна част от тях, както и свързаните с тях документи; 
(4) да изисква от Изпълнителя преработване или доработване на всяка една от дейностите, в 
съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора; 
(5) да не приеме някои от дейностите, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора; 

Чл. 25 Възложителят се задължава: 
(1). Да определи лице или група от своя персонал, отговорен за решаването на всички въпроси, 
възникнали в процеса на ремонта, както и приемането с протоколи на отделните подобекти. 
(2). Да предаде с двустранен протокол обекта на Изпълнителя, съгласно изискванията на: 
2.1. Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи; 
2.2. Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения; 
2.3. Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна 
безопасност на обектите в експлоатация. 
(3). Да предаде на Изпълнителя необходимите за ремонта стационарни повдигателни 
съоръжения и да приеме същите след завършване на ремонта и след извършване на проверка 
за техническото им състояние. 
(4). Да предостави на Изпълнителя: 
- необходимата конструктивна и техническа документация (формуляри, актове, протоколи); 
- необходимите за ремонта резервни части, метали (профили, ламарина и тръби), уплътнителни 
материали, скрепителни елементи, масло, грес и лагери; 
- захранването с електроенергия, сгъстен въздух на работната площадка, както и ползването 
на техническата и противопожарна вода. 
(5). Да определи местата: 
- за складиране на демонтирано оборудване, подлежащо на повторно влагане в употреба, и 
- за временно съхранение и изхвърляне на различните видове отпадъци. 
(6). Да допуска Изпълнителя до работа само след: 
- проведен инструктаж по безопасност и здраве при работа на работното място в Котелен цех 
и 
- издаден наряд по определения ред и правила за осигуряване на безопасността на работещите 
при допускане до работното място, изпълнение и завършване на определената работа. 
(7). Да съгласува технологичните графици на Изпълнителя. 
(8). Да организира приемането на съоръженията от ремонт, като осигури извършването на не 
повече от 2 изпитания от съответните видове съгласно Приложение № 2. 
(9). В срок до 30 (тридесет) дни след извършване на 72-часовата проба, да организира 
следремонтни изпитания на съоръженията за оценка състоянието на ремонтираното 
съоръжение, за определяне качеството на извършения ремонт и постигането на технически 
показатели. 
(10). да заплати на Изпълнителя Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 
Договор. 
(11) да освободи представената от Изпълнителя Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите 
на Договора; 



VI. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК 
Чл. 25. Гаранционният срок е 7000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов 
ремонт, като за заваръчните съединения по нагревни повърхности, арматура и тръбопроводи 
гаранционния срок е 20 000 работни часа. Гаранцията започва да тече след приемане на 
съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба. 
Чл. 26. По време на гаранционния срок Възложителят отстранява всички възникнали 
неизправности и повреди, като причините за тях се установяват от комисия на възложителя. 
Комисията съставя констативен протокол, в който се описват неизправностите и дефектите, 
причините, които са ги породили, както и разходите за отстраняването им. 
Чл. 27. В случай, че неизправностите и повредите се дължат на Изпълнителя, същият се кани 
писмено за получаване на констативния протокол по т. 3. Ако в тридневен срок от датата на 
уведомяване Изпълнителят не изпрати свой представител, същият се счита за уведомен и 
протоколът става задължителен за страните. 
Чл. 28. В случаите по чл. 24, т. 4 установените с протокола разходи за отстраняване на 
неизправности и дефекти са за сметка на Изпълнителя. 

VII. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА ОТ РЕМОНТ 
Чл. 29. След завършване на ремонтните дейности по договора, се извършва приемане на 
обекта от ремонт със съставяне и подписване на документите, описани в Приложение № 2, в 
посочените срокове. По заявка на Възложителя се извършват съвместно необходимите пробни 
изпитания на съоръженията съгласно Приложение №2. Възложителят осигурява възможност 
за негова сметка да бъдат проведени не повече от 2 броя изпитания от вид. 
Чл. 30. След извършване действията по предходната точка, всички наряди за работа се 
закриват от Изпълнителя и отчетната документация за проведения ремонт се предава на 
Възложителя. Изпълнителят удостоверява годността за въвеждане в експлоатация на 
ремонтираните от него съоръжения чрез подписване на Заявка за пуск след планов ремонт. 
Чл. 31. При поява на дефекти и неизправности при първо пускане на ремонтираното 
съоръжение, дължащи се на некачествен ремонт, същите се описват в констативен протокол и 
се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка. 
Чл. 32. Възложителят организира и провежда изпълнението на 72-часови проби на 
съоръженията. Изпълнителят участва със свой персонал при провеждането им, като отстранява 
за своя сметка появилите се дефекти и неизправности, чието отстраняване е възможно и/ или 
наложително. 
Чл. 33. Съоръжението се счита за прието със съставянето на протокол за успешно извършени 
72-часови проби при достигнати номинални параметри на работа. 

VIII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 34. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, 
върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % 
от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на 
това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора към 
датата на сключването му. 
Чл. 35. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху 
стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора. 
Чл. 36. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1 % от стойността 
на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение. 
Чл. 37. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи 
неустойка в размер на 20% от стойността на договора. 
Чл. 38. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да изтегли 
гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия договор. 
Чл. 39. Изпълнителят дължи неустойки за забава, както следва: 
1. При неспазване на междинните срокове за ремонтните дейности от страна на Изпълнителя, 
определени в технологичния график и/ или в протокол от оперативка на Дирекция „Ремонти" 
- санкция в размер на 0,5% от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 5% 
от стойността на договора. 



2. При неспазване на крайния срок за ремонта на обекта от страна на Изпълнителя, отразено в 
Акт за завършена работа от Приложение №2 - санкция в размер на 10 % на ден върху 
стойността на договора за всеки започнат 24-часов период забава. Максималният размер на 
тази неустойка е не повече от 30 % от стойността на договора. 
Чл. 40. На Изпълнителя се налага санкция в размер до 500 лв. за всяко отделно нарушение, 
установено с констативен протокол на Възложителя, както следва: 

- замърсявания, непочистени работни площадки, неизвозени отпадъци от обекта; 
- неспазване разпоредбите на приложимите нормативни актове и вътрешни правила на 

Възложителя; Вътрешни правила за здраве и безопасност при работа; Правилник за 
безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни 
централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения ;Правилник за 
безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни 
централи и по електрически мрежи; Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на 
ел. централи и мрежи; Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
и аварийна безопасност на обектите в експлоатация). 
Чл. 41. За всяко следващо нарушение по чл. 45 се налага санкция в двоен размер. 
Чл. 42. На Изпълнителя се налага санкция в размер на 100 лв. за всяко отделно нарушение, 
както следва: 
- отсъствие от оперативка за планов ремонт на блока, констатирано в протокол от оперативка; 
- неполучаване на протокол от оперативка до края на деня, следващ деня на оперативката, 
констатирано в лист за разпространение; 
- неподписване на заявка за извършване на пробни изпитания или за пуск на съоръженията в 
определения от Възложителя срок, констатирано от ДИС в дневник за пускане на съоръжение 
след ремонт. 
Чл. 43. При извършване на допълнителни изпитания за приемане на обекта, описани в 
Приложение № 2, извън осигурените от Възложителя, на Изпълнителя се налага санкция в 
размер на 1000 лв. за всяко допълнително пробно изпитание, съгласно констативен протокол. 
Чл. 44. При спиране на блок по време на първия пуск и/ или на провеждане на 72-часовите 
проби поради възникнали дефекти и неизправности, дължащи се на действия и/ или 
бездействия на Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 5000 лв. за всеки отделен 
случай, съгласно протокол на ОТИЕ. 
Чл. 45. При констатирано с протокол на ПТО отклонение с повече от 10% от стойността на 
технологичен показател в Приложение №3 след проведени изпитания за оценка качеството на 
ремонта, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 500 лв. за всеки показател. 
Чл. 46. За всеки отделен случай на друго неточно изпълнение Възложителят може да наложи 
на Изпълнителя неустойка в размер на 1 % от стойността на договора. 
Чл. 47. Всички други преки или косвени щети върху имущество на Възложителя (напр. 
повредено имущество, инфраструктура, вследствие на действия/ бездействия на Изпълнителя, 
причинен пожар и др.), констатирани в съответен документ, се възстановяват от Изпълнителя 
в пълен размер. 
Чл. 48. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да 
търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 
Чл. 49. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен 
по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия, не 
налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период. 
Чл. 50. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане 
на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият 
договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено 
Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер. 
Чл. 51. В случаите на т.15 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между 
двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата 
произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, 
еднородни, заместими и изискуеми вземания. 



IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 52 (1) Този Договор се прекратява: 
1. с изтичане на Срока на Договора; 
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него; 
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 
засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване 
на невъзможността и да представи доказателства; 
4. при прекратяване на юридическо лице - страна по Договора без правоприемство, по смисъла 
на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 
118, ал. 1 отЗОП. 
(2) Договорът може да бъде прекратен 
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация - по 
искане на всяка от страните. 
3. при наличие на "непреодолима сила", или друго събитие - по искане на всяка от страните. 
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, 
Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по 
остават дължими. 
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП 
Чл. 53 (1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението 
е незначителна с оглед на интереса на изправната страна. 
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 
задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи: 
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката 
съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение. 
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и 
без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е 
станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното 
време. 
Чл. 54 Възложителят прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи 
обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 
прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на 
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при 
непостигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 
Чл. 55 (1) Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице - страна по Договора без правоприемство: 
1. Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършената към момента 
на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 
2. Изпълнителят се задължава: 
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито 
може да бъдат необходими и поискани от Възложителя; 
б) да предаде на Възложителя всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 
датата на прекратяването; и 
в) да върне на Възложителя всички документи и материали, които са собственост на 
Възложителя и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на Договора. 
(2) При отказ на Изпълнителя да участва при изготвянето на протокола по предходната 
разпоредба или при отказ да подпише същия, документът се изготвя и подписва от 
представителите на Възложителя и е задължителен за Изпълнителя. f ^ 



Чл. 56 При предсрочно прекратяване на Договора, Възложителят е длъжен да заплати на 
Изпълнителя реално изпълнените и приети по установения ред Услуги. 

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
Чл. 57 Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от 
лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на 
законово основание съгласно чл. 112 във връзка чл. 58 от ЗОП. 
Чл. 58 Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор 
за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „ТЕЦ Марица 
изток 2" ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и 
при спазване Указания за реда и последователността при подготовка на документи за 
допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД. 
Чл. 59 Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в 
съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, 
грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за 
сигурност на данните. 
Чл. 60 Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на 
трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение 
на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-
специално член 25 и 26 на ОРЗД. 
Чл. 61 Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните 
информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно 
настоящия договор. Получателят на данни незабавно уведомява разкриващата данни страна 
относно всякакви искания, възражения или всякакви други запитвания от субектите на 
данните по силата на приложимите закони относно обработването на лични данни, които 
могат да породят правно задължение или отговорност, или да засегнат по друг начин 
законните интереси на разкриващата данните страна. 
Чл. 62 страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на 
сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други 
трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може 
да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните 
интереси на другата страна. 

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Дефинирани понятия и тълкуване 
Чл. 63 (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия - според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 
Приложенията, се прилагат следните правила: 
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 
Спазване на приложими норми 
Чл. 64 При изпълнението на Договора, Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими 
нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на 
Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на 
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение 
№ 10 към чл. 115 от ЗОП. 
Конфиденциалност 
Чл. 65 (1) Всяка от страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 
разкрива или разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по 
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация"). Конфиденциална 

~ 10 



информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или 
друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други 
материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата страна, от каквото и да 
е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, 
пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, 
договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с 
документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, 
модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други 
материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или 
съдържаща се на компютърен диск или друго устройство. Не се смята за конфиденциална 
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 
Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от Изпълнителя и 
отчитане изпълнението на поръчката от страна на Възложителя. 
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална информация 
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като 
това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато: 
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от 
която и да е от страните; 
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; 
или 
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 
съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване; 
В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата страна по Договора. 
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни поделения, 
контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически 
или юридически лица, като съответната страна отговаря за изпълнението на тези задължения 
от страна на такива лица. 
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 

Публични изявления 
Чл. 66 Изпълнителят няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 
разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, 
предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на Възложителя 
или на резултати от работата на Изпълнителя, без предварителното писмено съгласие на 
Възложителя, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 
Чл. 67 (1) страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и 
сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви 
други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на 
Договора, принадлежат изцяло на Възложителя в същия обем, в който биха принадлежали на 
автора. Изпълнителят декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху 
изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат 
обект на авторско право. 
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
Възложителят и/или Изпълнителят установят, че с изготвянето, въвеждането и използването 
на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено 
авторско право на трето лице, Изпълнителят се задължава да направи възможно за 
Възложителя използването им: 
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 
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2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 
функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права 
са нарушени. 
(3) Възложителят уведомява Изпълнителя за претенциите за нарушени авторски права от 
страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица 
предявят основателни претенции, Изпълнителят носи пълната отговорност и понася всички 
щети, произтичащи от това. Възложителят привлича Изпълнителя в евентуален спор за 
нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 
(4) Изпълнителят заплаща на Възложителя обезщетение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на 
трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
Чл. 68 Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по 
Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право. 
Изменения 
Чл. 69 Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 
писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията 
на ЗОП. 

Непреодолима сила 
Чл. 70. (1) Страните не отговарят за частично или пълно неизпълнение на задължение по този 
Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. 
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила" има значението на това понятие по 
смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон, страните се съгласяват, че за непреодолима сила 
ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и 
възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с 
Договора задължения. 
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия 
и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 
другата страна в срок до 7 (седем) дни от възникването на събитието, независимо от характера 
на събитието. Това уведомяване трябва да е потвърдено от Българската търговско-
промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. Към уведомлението се 
прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и 
естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и 
невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението. 
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата 
страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява тази част 
от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила. 
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила страна: 
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила; 
2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или 
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнение на Договора. 
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

Нищожност на отделни клаузи 
Чл. 71 В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, 
това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от 
повелителна правна норма, ако има такава. 



Подизпълнители 
Чл. 72 Клаузите отнасящи се за подизпълнител са приложими в случаите, когато е 
декларирано участие на подизпълнител в изпълнението на договора. 
Уведомления 
Чл. 73 (1) Всички уведомления между страните във връзка с този Договор се извършват в 
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 
електронна поща. 
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва: 
1. За Възложителя: 
Адрес за кореспонденция: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265 
Тел.: 042/662214 
Факс: 042/662000 
e-mail: delovodstvo@tpp2.com 
Лице за контакт: инж. Живко Динчев - Изпълнителен директор 

2. За Изпълнителя: 
Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Свети княз Борис" №136, ет.2; 
Тел.: 042 644664 
Факс: 042 641014 
e-mail: office@rudin-bg.com 
Лице за контакт: Динко Динев 
(3) За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер; 
3. датата на приемането - при изпращане по факс; 
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща. 
(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони 
и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок 
до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко 
уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, 
чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият 
се задължава да уведоми Възложителя за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването й в 
съответния регистър. 

Приложимо право 
Чл. 74 Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани 
с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и 
ще се тълкуват съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 
Чл. 75 Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 
или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез 
преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще се отнася за решаване от компетентния 
български съд. 

Екземпляри 

mailto:delovodstvo@tpp2.com
mailto:office@rudin-bg.com
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Приложение 1 

ОБЕМ 

за извършване на среден ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-2 

Сваляне и монтиране, проверка и ремонт на арматура, включващо: Разглобяване на 
арматурата , почистване и проверка на частите. Извършване на всички замервания, 
съгласно ремонтният формуляр /нанасяне на данните/. Ремонт на детайлите и подмяна на 
негодните за ремонт детайли. Възстановяване на уплътнителните повърхности чрез 
шлайфане до отстраняване на дефектите. Ревизия и ремонт на редуктори и ел. приводи, 
подмяна на негодните за ремонт детайли. Прогонване резбата на шпилки и подмяна на 
дефектни такива. Подмяна на салникови уплътнения. Спазване на луфтове, хлабини и 
настройки при сглобяването на арматурата. Извършване на всички следремонтни 
замервания и записване в ремонтен дневник състоянието на арматурата след извършените 
ревизия и ремонт/записване на подменените елементи, вида на монтираните салникови 
уплътнения и всички извършени замери на отделните елементи на арматурата/. Участие в 
настройката на арматурата съвместно с представители от цех "КИП и А" и в хидравличното 
изпитание на пробно налягане. Почистването от смазочни материали и боядисване на 
корпуси, волани, редуктори и приводи на арматурата се извършва с материали на 
Изпълнителя. 

Подмяна на арматура, участъци от тръбопроводи, тройници и колена: Подготовка и 
поставяне на такелажни приспособления, монтаж на скеле. Укрепване на арматура, 
тройник, коляно или прав участък от тръбопровод. Изрязване с ъглошлайф на арматура, 
тройник, коляно или прав участък от тръбопровод, сваляне ръчно или с помощта на 
такелажни приспособления до • 0 и транспортиране до мястото за ремонт или изхвърляне 
на изрязания участък в склад "Втора употреба" и транспортиране на новият елемент. 
Обработка краищата на елемента за заваряване /арматура, тройник, коляно или прав 
участък от тръбопровод/, подготовка на подложни пръстени, прихващане и заваряване на 
елемента /арматура, тройник, коляно или прав участък от тръбопровод/. Термообработка 
/в зависимост от вида на материала на елемента за монтаж/, зачистване на заварките за 
контрол. Възстановяване на опорите и подвеските от ООС. Демонтаж на укрепването, 
скелето и такелажните приспособления. Участие в хидравличното изпитание на пробно 
налягане. Грундирането на новите елементи е с материали на Изпълнителя. 

№ 
по 
ред 

Наименование на ремонтната 
дейност Мярка Кол-во 

Единична 
стойност 

лв. без 
ДДС 

Обща 
стойност 

лв. без ДДС 

I. Арматура 

1 Проверка и ремонт 2ВП-5 Ду225 ел. бр. 1 2256.0 2256.00 

2 Проверка и ремонт 2ВП-6 Ду225 ел. бр. 1 2256.0 2256.00 

3 Проверка и ремонт 2БРОУ-1 Ду 100 ел. бр. 1 1436.0 1436.00 

4 Проверка и ремонт 2БРОУ-2 Ду200 ел. бР . 1 1828.0 1828.00 

5 Проверка и ремонт 2РК-4 Ду50 ел. бр. 1 527.0 527.00 



6 Проверка и ремонт 2РК-5 Ду50 ел. бр. 1 527.0 527.00 

7 Проверка и ремонт горещ резерв БРОУ-
1 и БРОУ-2 -Ду20 ел. бр. 2 251.0 502.00 

8 Проверка и ремонт горещ резерв БРОУ-
1 и БРОУ-2 -Ду20 р. бр. 2 218.0 436.00 

9 Проверка и ремонт дренажи БРОУ-1 и 
БРОУ-2 Ду20 р. бр. 4 218.0 872.00 

10 Проверка и ремонт 2ДФР Ду225 ел. бр. 1 2256.0 2256.00 

11 Проверка и ремонт на 2РПК ДУ200 ел. бр. 1 1828.0 1828.00 

12 Проверка и ремонт 2ВГ1-7 Ду50 ел. бр. 1 527.0 527.00 

13 Проверка и ремонт 2ВП-8 ел. Ду50 бр. 1 527.0 527.00 

14 Проверка и ремонт на 2ВП-8 ръчна 
ДУ50 

бр. 1 457.0 457.00 

15 Проверка и ремонт 2ВП-9 ел. Ду50 бр. 1 527.0 527.00 

16 Проверка и ремонт 2ВП-9 ръчна Ду50 бр. 1 457.0 457.00 

17 Проверка и ремонт 23В-1 ДУ-50 ел. бр. 1 527.0 527.00 

18 Проверка и ремонт 23В-2 ДУ-50 ел. бр. 1 527.0 527.00 

19 Проверка и ремонт 23В-А ДУ-50 ел. бр. 1 527.0 527.00 

20 Проверка и ремонт 2РВ-1 Ду50 бр. 1 457.0 457.00 

21 Проверка и ремонт 2РВ-2 Ду50 бр. 1 457.0 457.00 

22 Проверка и ремонт 2РВ-А1 Ду50 бр. 1 457.0 457.00 

23 Проверка и ремонт 2РВ-А2 Ду50 бр. 1 457.0 457.00 

24 Проверка и ремонт 2ГПЗ-1 Ду200 ел. бр. 1 1828.0 1828.00 

25 Проверка и ремонт 2РЗ-1 Ду200 ел. бр. 1 1828.0 1828.00 

26 Проверка и ремонт 2ППГ-1. Ду450 ел. бр. 1 3630.0 3630.00 

27 Проверка и ремонт 2ППХ-2 Ду400 ел. бр. 1 2609.0 2609.00 

28 Проверка и ремонт 2ПЗ-А и 1ПЗ-Б Ду 
150 ел. бр. 2 1202.0 2404.00 

29 Проверка и ремонт 2СЗ-1 Ду 175 ел. бр. 1 1617.0 1617.00 

30 Проверка и ремонт 2СЗ-5 ел. Ду 150 бр. 1 1195.0 1195.00 

31 Проверка и ремонт 2СЗ-5 р. Ду 150 бр. 1 1195.0 1195.00 

32 Проверка и ремонт 2Д-1 Ду 100 ел. бр. 1 1436.0 1436.00 

33 Проверка и ремонт 2Д-2 Ду 100 ел. бр. 1 1436.0 1436.00 



34 Проверка и ремонт 2АС-1 ел. Ду50 бр. 1 527.0 527.00 

35 Проверка и ремонт 2АС-2 ел. Ду50 бр. 1 527.0 527.00 

36 Проверка и ремонт байпас на 2ВГ1-5 
Ду20 ел. бр. 1 251.0 251.00 

37 Проверка и ремонт байпас на 2ВП-5 
Ду 20 р. бр. 1 218.0 218.00 

38 Проверка и ремонт байпас на 2ВП-6. 
Ду20р. 

бр. 2 218.0 436.00 

39 Проверка и ремонт байпас на 2ГПЗ-1. 
Ду 20 ел. бр. 2 251.0 502.00 

40 Проверка и ремонт байпас на 2РЗ-1. 
Ду20 ел. 

бр. 2 251.0 502.00 

41 Проверка и ремонт байпас на 2ППГ-1. 
Ду20 ел. бр. 1 251.0 251.00 

42 Проверка и ремонт байпас на 2ППГ-1. 
Ду20 р. бр. 1 218.0 218.00 

43 Проверка и ремонт байпас на 2ППХ-2 
Ду20 р. бр. 2 33.0 66.00 

44 Проверка и ремонт дренажи, ДРЧ -
преден и заден -Ду50 р. бр. 4 457.0 1828.00 

45 Проверка и ремонт дренаж - ПВ- Ду50 
р. бр. 1 457.0 457.00 

46 Проверка и ремонт дренаж - BE- Ду50 
р. бр. 2 457.0 914.00 

47 Проверка и ремонт дренаж 2ППХ -
Ду50р. бр. 1 457.0 457.00 

48 Проверка и ремонт дренаж 2ППХ -
Ду20 р. бр. 1 218.0 218.00 

49 Проверка и ремонт дренаж МФ - Ду20 
Р-

бр. 2 218.0 436.00 

50 Проверка и ремонт дренажи ГРЧ; и 
МПП-Пст - Ду20 бр. 4 251.0 1004.00 

51 Проверка и ремонт графитна набивка 
2КРБ-1 бр. 5 59.0 295.00 

52 Проверка и ремонт графитна набивка 
2КРБ-2 бр. 5 59.0 295.00 

53 
Пренабиване салници и добавяне 
графитна набивка на арматури 
неподлежащи на ревизия. 

% 100 40.0 4000.00 

54 Участие при настройка на електр. 
арматури. бр. 30 81.0 2430.00 

55 Подмяна износена арматура Ду450 
(след дефектовка) бр. 1 3810.0 3810.00 

56 Подмяна износена арматура Ду200 
(след дефектовка) бр. 1 2910.0 2910.00 

57 Подмяна износена арматура Ду 150 
(след дефектовка) бр. 1 1737.0 1737.00 

58 Подмяна износена арматура Ду 100 
(след дефектовка) бр. 1 1469.0 1469.00 

59 Подмяна износена арматура Ду50 (след 
дефектовка) бр. 2 541.0 1082.00 



60 Подмяна износена арматура Ду20 (след 
дефектовка) бр. 2 196.0 392.00 

61 Подмяна коляно 032x4 и 032x6 (след 
дефектовка) 

бр. 4 153.0 612.00 

62 Подмяна щуцер Ду20 (след дефектовка) бр. 2 181.0 362.00 

63 Подмяна щуцер Ду 10 (след 
дефектовка) бр. 1 151.28 151.28 

64 

Зачистване за контрол колена, прави 
участъци и ъглови заваръчни 
съединения на байпаси и дренажни 
линии (032x4; 032x5, 032x6, 0 50x5 и 
0 76x10) 

м2 1.2 690.0 828.00 

65 

Зачистване за контрол корпуси по 
вътрешната и външна повърхност; упл. 
втулки; стержени и кръстачки на 
арматурата с Ду>100 мм. 

м2 3.5 575.0 2012.50 

66 Водна опресовка и отстраняване на 
пропуски бр. 2 1240.0 2480.00 

67 
Почисване съоръженията от метални, 
неметални отпадъци, резервни части и 
материали. 

% 100 10.0 1000.00 

68 Доставка на набивка Chesterton-1600 
4.7x4.7 мм. 1 кутия х 0.91 кг. кг. 0.91 1112.0 1011.92 

69 Доставка на набивка Chesterton-1600 
6x6 мм. 1 кутия х 0.91 кг. кг. 0.91 1112.0 1011.92 

70 Доставка на набивка Chesterton-1600 
8x8 мм. 2 кутии х 0.91 кг. кг. 1.82 1112.0 2023.84 

71 Доставка на набивка Chesterton-1600 
12.7x12.7 мм. 5 кутии х 2.3 кг. кг. 11.5 1112.0 12788.00 

72 Доставка на набивка Chesterton-1600 
14x14 мм. 1 кутия х 2.3 кг. кг. 2.3 1112.0 2557.60 

73 Доставка на набивка Chesterton-1600 
15.9x15.9 мм. 2 кутии х4.54 кг. кг. 9.08 1112.0 10096.96 

74 Доставка на набивка Chesterton-1600 
19x19 мм. 1 кутия х 4.54 кг. кг. 4.54 1112.0 5048.48 

75 Доставка на противокорозионна смазка 
тип Chesterton 772-0.5 кг. бр. 2 250.0 500.00 

Доставка на противозаклинваща смазка 
тип Chesterton 785-0.5 кг. бр. 2 100.0 200.00 

Доставка на почистител за ръжда тип 
Chesterton 338-0.5 л. бр. 3 50.0 150.00 

Обща стойност за Арматура: 109872.50 

II. Тръбопроводи 

1 
Зачистване за контрол на челни 
заваръчни съединения 0 273 х 11 на тр-
д баланс ППГ - ляво и дясно. 

м2 0.5 575.0 287.50 

2 Зачистване на прави участъци след 
регулираща и дроселираща арматура. м2 4 575.0 2300.00 — 





Приложение 2 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 
за извършване на среден ремонт на арматура и 

тръбопроводи на КА-2 

1. Ремонтът трябва да осигури надеждна и икономична работа на ремонтираните 
съоръжения в определения период от време, съгласно договора. 

2. Качеството на извършената ремонтна работа се определя, като се изхожда от 
изискванията на Наредба №9/09.06.2004г за техническата експлоатация на електрически 
централи и мрежи и техническата документация. Окончателната оценка за качеството на 
ремонта се определя на база следремонтните изпитания, извършени до 30 /тридесет/ дни след 
72 часовата проба. 

3. Изпълнителят е длъжен да осигури поддържането и експлоатацията на подемно-
транспортните средства и стационарното осветление на ремонтните площадки и изправното 
им предаване на Възложителя след завършване на ремонта. 

4. Изпълнителят е длъжен да поддържа работните места и районите чисти от метални и 
неметални отпадъци, както и всекидневното им транспортиране до определените за това 
площадки. 

5. Независимо от доказаната квалификация на персонала извършващ заваротехнически 
дейности по арматура и тръбопроводи, същият изготвя допускни проби, съгласно WPS~H 

(предоставени от ОКМ) на територията на Дружеството в присъствие на специалист от ОКМ. 
До работа се допускат само заварчици, чиито проби отговарят на изискванията, посочени в 
съответният WPS. 

6. Изисквания, относно извършването на заваръчните дейности: 
• Заваръчните дейности по арматура и тръбопроводи да се извършват по одобрени от 

нотифициран орган процедури (WPQR) придружени с процедури за заваряване (WPS), 
съгласувани с „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД; 

Забележка: За челни заварени съединения (за тръби с диаметър <51 mm и дебелини 
<6mm) - кореновия шев - задължително да бъде изпълнен по метод "ВИГ" (141), а останалите 
слоеве по методи "ВИГ" (141) или "РЕД" (111). 

• След завършване на заваръчните дейности по обекта, Изпълнителя предоставя на 
инженера координатор по заваряване на „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД,, Дневник за извършване 
на заваръчни дейности". 

7. Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя списък с ръководния персонал, 
който ще има право да: 

• присъства на оперативките за среден ремонт на Бл.-1 и да получава 
своевременно протоколите от тях. 

• да подписва заявките за предремонтните изпитания на съоръженията 
• да контактува с отговорниците по ремонта на КА-1 за разрешаване на 

възникнали проблеми във връзка с ремонтната програма. 
8. Възложителят осигурява на Изпълнителя за предаване на съоръженията с подписан 

акт за водна плътност две водни опресовки. 
9. Подготовката за контрол на метала (съгласно обем и обхват определени в 

техническата документация) да се извършва единствено с ламелни шайби. При констатирани 
нарушения по тази точка, отразени в констативен протокол на Възложителя, на фирмата 
нарушител се налага глоба в размер на 500 лева. 

10. Спомагателните приспособления за достигане на труднодостъпни места по 
ремонтираните съоръжения са задължение на Изпълнителя. 

11. При подмяна на елементи от тръбопроводи Изпълнителя изготвя необходимите 
документи за съставяне на техническо досие на тръбопровода. л 






