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за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за 
участие, рег.№19143 

 
“Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на 

котел ст.№9  в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 
 

№ Наименование 
1. Пълно описание и технически спецификации по предмета на ОП  
2. Указания към кандидатите в обществената поръчка 
3. Заявление 
4. Образец на първоначална оферта 
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Пълно описание и технически изисквания на предмета 
на обществената поръчка 

 
 

I. Предмет на обществената поръчка: “Реконструкция на горивните 
уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№9  в „ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД”ЕАД”, съгласно техническо задание от документацията на поръчката. 
  

1. Срок за изпълнение: до 20 месеца от датата на сключване на договор при 
следните междинни срокове: 

1.1 Изготвяне на идеен и работен проект за реконструкция на 
прахоприготвящите системи и на горивните уредби на котел ст. № 9 – 4 месеца от 
сключване на договора. 

1.2 Изработка и доставка на оборудване, необходимо за реконструкция на 
прахоприготвящите системи и на горивните уредби на котел ст. № 9 – 8 месеца от 
приемане на работния проект на Технически съвет. 

1.3 Демонтаж на съществуващо оборудване и монтаж на ново, свързано с 
реконструкция на прахоприготвящите системи и на горивните уредби на котел ст. 
№ 9 - 2 месеца, по време на планов ремонт. 

1.4 Въвеждане в експлоатация и провеждане на 72-часови проби. 
1.5 Настройка на режима на работа на реконструирания котел и изготвяне на 

режимна карта – до наработване на 2000 работни часа на котела след провеждане 
на 72-часови проби. 

1.6 Провеждане на тестове за определяне ефективността на работа на котела 
– до наработване на 700 работни часа на котела след изготвяне на режимната 
карта по т.1.5. Провеждане на три теста на ефективност при максимален, 
минимален и частичен товар, като се изискват поне 4 часа времетраене. 

1.7 Провеждане на окончателни тестове за доказване на въздействието върху 
околната среда – до наработване на 700 работни часа на котела след провеждане 
на тестовете по т.1.6. Окончателните тестове трябва да траят минимум 120 часа. 

 
2. Място за изпълнение: “ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с.Ковачево, КА-9. 

 
3. Гаранционен срок: Гаранционният срок на оборудването и работите по 

договора е, както следва: 
- за вложеното ново механично оборудване – не по-малко от 8 години след 

провеждане на 72-часови проби при въвеждане в експлоатация на котела; 
- за работа на реконструираният котел при зададените технологични 

параметри съгласно Приложение 1 -  не по-малко от 4 години след провеждане на 
окончателни тестове за доказване въздействието върху околната среда.  

 
4. Условия на фактуриране и плащане: Фактурирането се извършва при 

спазване разпоредбите на чл.113 от ЗДДС. Плащането по договора се извършва в 
срок до 60 дни след решение на ТС, подписан приемо-предавателен протокол за 
извършените дейности и фактура-оригинал и документи по чл. 66, ал.7-10 от ЗОП 



 

ТО/ММ/ПС   19143_Dokumentaciya   3 
 

(в случай, че е приложимо). Срокът за плащане започва да тече от датата на 
последно представения документ. 

Плащанията по договора се извършват по следният начин: 
4.1. 10 % от стойността на договора като авансово плащане, извършено до 

15 дни след предаване от страна на Изпълнителя на оригинал на банкова гаранция 
за същата сума с включен ДДС, ако се начислява, със срок на валидност 21 месеца 
от издаването й. Оригиналът на банковата гаранция се връща на изпълнителя в 
срок до 3 дни след изпълнение на договора; 

4.2. 20 % от стойността на договора – до 60 дни след приемане на работния 
проект на техническия съвет и фактура - оригинал, издадена съгласно чл.113 от 
ЗДДС; 

4.3. 30 % от стойността на договора – до 60 дни от производството и 
доставката на оборудването, изисквано при реконструкцията и фактура - 
оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС; 

4.4. 20 % от стойността на договора – до 60 дни от приключване на 
монтажа, на база двустранно подписан протокол за извършена работа и фактура - 
оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС; 

4.5. 20 % от стойността на договора - до 60 от приключване на работите по 
настройката на работния режим и провеждане на тестове за определяне на 
експлоатационната ефективност на котела, след приемането им на технически 
съвет и фактура - оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС; 

4.6. 10 % от стойността на договора - до 60 дни от провеждането на 
окончателни тестове за доказване на въздействието върху околната среда чрез 
Българска акредитационна служба – акредитирана лаборатория за оценка на 
емисиите на NOx, CO, O2 на изходна точка на котела, въз основа на двустранно 
подписан протокол за извършена работа и фактура - оригинал, издадена съгласно 
чл.113 от ЗДДС.  

4.7 Стойността на авансовото плащане се прихваща пропорционално от 
всяка фактура.  

 
           ІІ. Изисквания към първоначалната оферта на всеки участник: 

1.На основание чл. 39, ал. 3, т.1, буква „ж” ППЗОП към техническото 
предложение, при подаване на първоначална оферта участниците да опишат 
дейностите за изпълнение на поръчката, необходимият персонал, техническо 
оборудване и да представят всички документи изброени в техническото задание – 
Приложение 1 от документацията на поръчката, друго по преценка на кандидата.    

2. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един 
вариант за изпълнение на поръчката; 

3. Изисквания към ценовото предложение: Оферира се обща стойност на 
договора. Ценовото предложение трябва да обхваща всички разходи за 
изпълнение на поръчката в обем, съгласно техническото задание в Приложение 1. 
Основните дейности при изпълнение на поръчката са: 

-запознаване със съществуващото състояние, изготвяне и предаване на 
идеен и работен проект; 

-производство и доставка на оборудването, необходимо за 
реконструкцията съгласно работния проект; 

- демонтаж на съществуващото машинно оборудване; 
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-монтаж на машинното оборудване; 
-настройка на работния режим и провеждане на тестове за определяне на 

експлоатационната ефективност на котела; 
-провеждане на окончателни тестове за доказване на въздействието върху 

околната среда чрез Българска акредитационна служба – акредитирана 
лаборатория за оценка на емисиите на NOx, CO, O2 на изходна точка на котела. 

 
Работите се планират в зависимост от Графика на ремонтите. 

Проектирането, доставките, подготвителни дейности да са съобразени със 
спирането на Блок №5 за основен ремонт. Модификацията на котлоагрегата да се 
осъществи по време на основния ремонта на блока. 
 Промяната на графика не освобождава Изпълнителя от задълженията и 
отговорностите, както не може да бъде и причина за финансови претенции.  
 

III. Особености относно начина на приемане на изпълнението по 
договора: 

1. Приемането става след извършване на работите поетапно, както следва: 
1.1. Идейните и работните проекти се приемат на Технически съвет от 

Възложителя. При наличие на забележки изпълнителят е длъжен да отстрани 
същите в определения от възложителя срок и да внесе проекта за повторно 
разглеждане на Технически съвет. 

1.2. Изработеното и доставено оборудване да отговаря на изискванията, 
заложени в работните проекти и Техническото задание на възложителя. 
Изпълнителят осъществява контрол за качеството на доставеното оборудване и 
съответствието му с работните проекти. Представят се съответните сертификати 
за качество и декларации за съответствие на материалите и оборудването. 

1.3. Демонтажните и монтажните работи по изпълнение на реконструкцията 
се приемат с подписан от двете страни Акт за завършена работа. 

1.4. Въвеждането в експлоатация на котела се осъществява чрез 
провеждането на 72-часови проби, по време на които котела трябва да има 
устойчив горивен процес и да постигне номинално паропроизводство от 680 т/час 
пара със 7 работещи ППС и минимално паропроизводство, представляващо 70% 
от номиналното. За горното се издава Протокол за проведени 72-часови проби от 
Възложителя. 

1.5. Настройката на режима на работа на реконструирания котел се приема с 
изготвяне на подписана от двете страни Режимна карта. 

1.6. Тестове за определяне ефективността на работа на котела – приемат се на 
Технически съвет от Възложителя. 

1.7. Окончателните тестове за доказване на въздействието върху околната 
среда се извършват от акредитирана лаборатория по предварително изготвена 
програма, съгласувана между Възложителя и Изпълнителя. Издават се протоколи 
от Акредитираната лаборатория и отчет за проведените измервания в рамките на 
минимум 120 часа. В случай, че при окончателните тестове за доказване на 
въздействието върху околната среда не се постигнат емисии на NOx и СО, по-
ниски от 200 mg/Nm3, приравнени към О2=6%, Изпълнителят се задължава да 
предприеме необходимите мерки за постигане на параметрите за своя сметка. 
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1.8. Приемането на реконструкцията на котела се извършва с двустранно 
подписан приемо-предавателен протокол. 

2. Проектите и техническата документация се предават на Възложителя на 
български език в три екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на 
магнитен носител - CD. 

3. След изпълнение на реконструкцията, КА-9 трябва да работи с КПД не по-
нисък от 1.5% под коефициента на полезно действие определен след последно 
извършен основен планов ремонт, в целия диапазон на натоварване, без 
интензивно шлаковане на пещта и газозаборните шахти, при всякакви 
технологични режими с емисии на NOx и СО, по-ниски от 200 mg/Nm3, 
приравнени към О2=6% за период не по-малък от 4 години. 
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Приложение №1 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
за извършване на 

 “Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на 
котел ст. №9 в “ТЕЦ  Марица Изток 2” ЕАД“. 

 
В съответствие с политиката на Европейския съюз за подобряване на качеството на 

атмосферния въздух е приета директива 2010/75/ЕО, която задължава производителите да 
намалят съдържанието на NOx под 200 mg/Nm3 от 01.01.2016 г. На котел ст. № 9, беше 
извършена реконструкция с цел достигането на тези норми. Реконструкцията включваше 
основно промени по начина на подаване на организирания въздух за горене, без да включва 
подмяна на елементи от прахоприготвящите системи. Сега работещите прахоприготвящи 
системи и горивните уредби са в екплоатация от 2000 год. и тяхното техническо състояние не е 
задоволително. Това състояние води след себе си предизвикване на сериозни проблеми, като 
шлаковане по изпарителните нагревни повърхности; шлаковане на газозаборни шахти; висока 
степен на просмукване на неорганизиран въздух и др. Всички тези проблеми се отразяват на  
екплоатационната надеждност на работата на котела и затруднения за спазване на екологичните 
норми за азотни оксиди, които се генерират от котела. Още повече, че с Решението за 
изпълнение 2017/1442 от 31 юли 2017 година (публикувано на 17.08.2017), съгласно Директива 
2010/75/ЕС на Европейския парламент, Европейската комисия прие формулираните заключения 
за най-добрите налични техники (НДНТ), относно големите горивни инсталации (ГГИ). Нормите 
на емисионните нива, които трябва да бъдат достигнати, прилагайки НДНТ, за емисии във 
въздуха, посочени в настоящите заключения, са изразени като маса изпускащо вещество за 
единица обем димни газове при следните стандартни условия: 

 сух газ при температура 273,15 К и налягане 101,3 kPa, изразени в mg/Nm3; 
 референтно съдържание на кислород O2

ref  = 6 % обемни. 
 
Средногодишните и среднодневните стойности за нормите за допустими емисии (НДЕ) за 

„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, прилагайки НДНТ,  са посочени в Таблица 1 при следните условия: 
 изгаряне на лигнитни въглища; 
 обща номинална входяща топлинна мощност над 300 MWth; 
 пусната в експлоатация не по-късно от 7 януари 2014 г. 

 
Таблица 1. Норми за допустими емисии съгласно, заключенията от НДНТ 

Замърсител 
Стойност 

Средногодишна Среднодневна 
Азотни оксиди - NOx 175 mg/Nm3 220 mg/Nm3 
 
Към настоящия момент ТЕЦ „Марица Изток 2“ – ЕАД, както и останалите топлоцентрали 

от региона, кандидатстват за получаването на „дерогации“ за допустимите норми на емисии от 
азотни оксиди, пред Изпълнителната агенция за опазване на околната среда т.е. да бъдат 
запазени ПДЕ за азотни оксиди от 200 mg/Nm3. 

За да се изпълнят тези изискванията и да се повиши експлоатационната надеждност на 
работата на котел ст. № 9, е необходимо да се предприемат мерки за реконструиране на 
прахоприготвящите системи и горивните уредби на котлоагрегата. 

Тъй като реконструкцията следва да гарантира топлинното натоварване на нагревните 
повърхности при различните режими на работа, без увеличаване на шлаковането по нагревните 
повърхности на котлоагрегатите и изходящите параметри на парата, прилагаме всички 
необходими общи и специфични параметри на основните съоръжения и на качествата на 
въглищата на настоящите горивни инсталации. 
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Настоящата поръчка има за цел модифициране на 1 брой котлоагрегати тип П-62,                    
ст. № 9. 

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

1.1. Описание на централата  
„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД е разположена на около 280 км от гр. София и 

приблизително на 60 км югоизточно от гр. Стара Загора. Изградена е върху площ от 512 хектара 
в непосредствена близост до с. Радецки, а на изток от нея се намира язовир “Овчарица”. 

Централата има настояща базова мощност от 1620 MW. Условно е разделена на две части 
– част 700 MW и част 920 MW. 

Част 700 MW включва 8 котлоагрегата тип Рамзин (правотокови котлоагрегати) всеки с 
максимално паропроизводство от 260 t/h. Блоковете в тази част са дубъл блокове и са 4 на брой. 

Част 920 MW включва 4 моноблока, всеки с единична мощност от 230 MW.Номерацията 
на тези котлоагрегати, които са еднотипни (тип П-62) е съответно ст. № 9, ст. № 10, ст. № 11 и 
ст. № 12. След реконструкция всеки един от тези блокове (съответно блок 5; блок 6; блок 7 и 
блок 8) е в състояние да произвежда по 230 MW. 

 

1.2 Характеристики на околната среда  
 

Максимална абсолютна температура:  43.0 °C  
Минимална абсолютна температура:  - 22.0 °C  
Средногодишна влажност:  73 %  
Средногодишно количество валежи: 500 ÷ 550 mm/m2 
Атмосферно налягане:   900 ÷ 1020 hPа 
 
1.3 Характеристики на електрическото захранване  
Захранването, което трябва да се използва е 0.4kV три фази. Възможните отклонения са ± 

10% за продължителен режим на работа. За период от 25 s може да се достигне и -25%. 
Честотата на захранващата мрежа е 50Hz с възможни отклонения от 49,5 до 50,5Hz. За кратки 
периоди може да достигне и 47Hz. Cos φ = 0,6 ÷ 1. 

 

1.4 Характеристики и параметри на ЕПГ П-62  
1.4.1 Основно гориво.  
Качествени показатели на въглищата:  
Калоричност 5234 ÷ 7118 kJ/kg 
Влага на работна маса 48 ÷ 54 % 
Пепел на суха маса 28 ÷ 42 % 
Съдържание на летливи вещества на суха 
безпепелна маса 

58 ÷ 62 % 

Съдържание на въглерод (С) на работна маса 18 ÷ 22 % 
Съдържание на водород (Н) на работна маса 1,5 ÷ 1,8 % 
Съдържание на сяра (S) на работна маса 2,1 ÷ 3,6 % 
Съдържание на азот (N) на работна маса 0,2 ÷ 0,4 % 
Съдържание на кислород (O) на работна маса 5,0 ÷ 7,2 % 
 

Елементен състав на минерална маса във въглищата:  
SiO2 41,6 ÷ 46,6 % 

Al2O3 22,6 ÷ 28,8 % 

Fe2O3 13,0 ÷ 18,0 % 

CaO 2,5 ÷ 6,5 % 

MgO 2,5 ÷ 3,3 % 

SO3 2,9 ÷ 6,1 % 
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TiO2 0,6 ÷ 0,9 % 

Na2O+K2O 0,9 ÷ 3,2 % 

Състав на пепелта 
SiО2 = 35÷50 / А12О3 = 16-32/ Fe2О3 = 7÷20 / 
CaO = 2,5÷5 / MgO = l,5÷3,5/Na2О = 0,2 / SО3 = 2,5÷15 / 
 
Температура на топене на пепелта в окислителна среда (Ленц) 
- tA = 1250°С 
- tB = 1280°С 
- tC = 1300°C 

 
Температура на топене на пепелта в полуредукционна среда (Бунте - Баум) 

- tA = 1050÷1150°С  
-  t B =  1150÷1300°С 
- tC = 1200÷1400°С 

 
 1.4.2. Технически параметри на котлоагрегат П-62. 
 Котлоагрегатът работи в моноблок с турбината и е проектиран за изгаряне на въглища с 
калоричност в диапазона 1320÷1600 ккал/кг. 
 Котлоагрегатът е с естествена циркулация, има 2 броя барабани и пароводният тракт е 
съставен от два независими потока. Котлоагрегатът има „Т" образна компановка и газовете се 
отвеждат от две конвенктивни шахти. Димните газове след конвенктивната шахта, постъпват 
във въздухоподгревател, намиращ се вън от котелното помещение, преминават през 
електрофилтър, състоящ се от две паралелни секции и сероочистваща инсталация (СОИ). 
 По-тежките пепелни частици от горивото попадат на дъното на пещна камера в шнекови 
шлакоотделители (3 на брой), оттам в шлакодробилки (по една за всеки от шнековете) и 
посредством водна смивна инсталация по канали, заедно с пепелта, отделена от 
въздухоподгревателя и електрофилтрите попадат в багерна помпена станция, от която с 
помощта на багерни помпи се транспортират до сгуроотвала. 

Инсталирани са 8 броя мелници, като максималния товар при Qд
p =1420 ккал/кг, се 

постига със 7 броя. 
 Котлоагрегатът произвежда пара в диапазона 469÷670 т/ч. Заводските параметри при 
максимален товар и калоричност на въглищата от 1420 ккал/кг са следните: 

- Максимална производителност Wnn = 670 т/ч 

- Температура на прегрята пара tnn = 545°С 
- Налягане на прегрята пара Рпп = 140 ата 
- Температура на изход на вторично прегрята пара t, пара - 545°С 
- Налягане на вторично прегрята пара – Р - 26 ата 
- Разход на вторично прегрята пара - 580 т/ч 
- Разход на въглища - 369,4 т/ч 
- Температура на изходящите газове след ИВП - 173°С   -
- Коефициент на полезно действие - 83,5%  
- Теоретично количество въздух - 1,93 нм3/кг  

- Температура на горещия въздух - 269°С  
- Температура на питателна вода - 242°С 
- Топлинни загуби с изходящи газове q2=11,75% 
- Топлинни загуби с механично неизгоряло q4=2.5% 
- Съдържание на азотни окиси (измерено) NOx=250÷350 mg/Nm3 

 
 Пещна камера 

 Пещната камера е с газоплътни екрани, правоъгълно сечение и включва 2 броя нагревни 
повърхности – ДРЧ, ГРЧ  
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- Широчина - 12,240 м 
- Дълбочина - 14,540 м 
- Височина - 44,6 м 
- Общата повърхност на стените - 2087 м 
- Горивото постъпва в пещта от 8 броя основни и 8 броя бридови горелки разположени 

по две на всяка от стените на пещна камера. 

- Основни горелки I7,500 
- Бридови горелки 23,760 
- Газозабарни шахти 31,500  
- Температура на факела в областта на основните горелки от 1100÷1200°С 
 
 Прахоприготвящи системи (ППС) 

 Котлоагрегатът е оборудван с 8 броя ППС състоящи се от бункер, дозатор, питател за 
въглища, шахта за горещи газове, мелница и горелки. Мелницата тип МВ-3300/800/490 смила 
въглищата и ги транспортира към основните и бридови горелки.  
Параметри на мелницата: 

-     Производителност - 58 т/ч 
- Температура на газовете на вход - 450÷500°С 
- Максимален обем газове при 140 °С е 220,000 м3/ч 
- Максимална вентилация на студено и празен ход  270,000 нм3/ч Пълен напор 
 200 мм воден стълб 
- Температура след мелницата  150÷200°С  

 Мелницата и сепаратора след нея определят едрината на праховите частици, при които 
се поддържа безшлаковия режим в пещта: 

- R1000 1,5÷2 % 
- Р400  20÷15% 
- R240 40÷30 % 
- R90  55÷65 % 

 След сепаратора прахът постъпва в прахоконцентратора, който чрез завихряне на прахо-
газовата смес разпределя количествата към основните и бридови горелки. Въглищният прах и 
въздухът се смесват в пещта на изхода от горелките. Параметри на горелките: 

- Тип – правоструйни 
- Разход на прах в основна горелка - 80% 
- Разход на газ в основна горелка - 20 % 
- Разход прах бридова горелка-20%  
- Разход газ в бридова горелка-80%  
- Скорост на праха в О.Г-17,9м/с  
- Скорост на прах в Бр.Г-25,1 м/с  
- Скорост на въздуха в О.Г-45,6м/с  
- Скорост на въздуха в Бр.Г-45,6м/с  
- Общо сечение на праха в О.Г-1,56м2  

- Общо сечение на въздуха към О.Г-0,79 м2   

- Общо сечение на прах в Бр.Г-1,62м2  
- Общо сечение на въздуха в Бр.Г -0,455м2 
- Количеството на въглищата се регулира с промяна оборотите на питател и 
дозатор. 
 

 Въздушна схема 
 Основните елементи на въздушната схема са смукателните и нагнетателните въздуховоди, 
въздушни вентилатори 2бр., въздухоподгревател /ИВП/, байпасни въздуховоди, 2 бр вентилатори 
за рециркулация на горещ въздух. 
 На изхода от ИВП температурата на въздуха е в границите от 240÷270 °С. След ИВП 
въздуха се подава във въздушен пояс около пещта на Котлоагрегата. От него се подава въздух 
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към осемте основни горелки, и към бридовите и мазутните горелки. Технически параметри на 
въздушния вентилатор /ВВ/ и вентилатора за рециркулация на горещ въздух /ВРГВ/. 
 Има изграден допълнителен въздушен пояс, от който се захранват дюзите за 
надгоривния въздух. Схема на изградените въздуховоди е представена на фиг. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Схема на изградените въздуховоди на КА-9 
 
 Характеристики на въздушните вентилатори на КА-9. 
 

 ВВ ВРГВ 
ТИП ВДН-32Б ВГДН-21М 

Обороти (първа и втора 
скорост) 

740/590 980 

Мощност 1250/725kw 400 kw 
Напрежение 6000 V 6000 V 
Производителност 464. 103 M3/h 157.103 M3/h 

Напор 591 мм Н20 230 мм Н20 

 Температурата на кондензация на водните пари в димните газове е в диапазона от 
139÷141°С. 
  

Общи характеристики на ЕПГ П-62. 

Наименование Дименсия 
70% 

натоварване 
100% 

натоварване 
Паров товар на котлоагрегата т/час 460 ÷ 480 670 ÷ 690 
Електрически товар на блока  MW 150 227 
Разход на питателна вода т/час 430 ÷ 440 630 ÷ 640 
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Температура на питателна вода оС 225 242 

Налягане на питателна вода кг/см2 145 ÷ 146 150 ÷ 155 
Температура на прегрята пара на изход от ГРЧ  оС 376 366 

Температура на прегрята пара на изход от ТПП  оС 412 398 

Температура на прегрята пара на изход от КПП-1 оС 476 458 
Температура на прегрята пара на изход от ШПП оС 493 493 
Температура на прегрята пара на изход от КПП-2 оС 545 545 
Температура след нулев впръск оС 384 ÷ 386 385 ÷ 390 
Температура след първи впръск  оС 414 ÷ 416 415 ÷ 420 
Температура след втори впръск  оС 464 ÷ 466 469 ÷ 470 
Температура на прегрята пара на вход на турбина  оС 545 ± 5 
Налягане на прегрята пара на вход на турбина  кг/см2 140 133 
Температура на прегрята пара на изход от МПП-1  оС 460 ÷ 470 475 ÷ 500 
Температура на прегрята пара на изход от МПП-2  оС 545 545 
Налягане на прегрята пара след МПП-2  кг/см2 19 26 
Разход на студен въздух измерен  Нм3/час 700 000 ÷ 800 000 
Температура горещ въздух  оС 245 ÷ 250 265 ÷ 270 
Съдържание на кислород в зоната на МПП-1  об. %, сух 5 ÷ 6 4 ÷ 5 
Температура изходящи газове  оС 165 ÷ 170 165 ÷ 180 
Разреждане в пещна камера ммH2O -3 ÷ -5 
Температура в газозаборни шахти  оС 850 ÷ 950 950 ÷ 1050 
Температура на изход от мелницата  оС 160 ÷ 200 

 

 Разпалваща горивна уредба  
Разпалването се осъществява с  паромазутни горивни уредби, които се използват за 

първоначално разпалване на котлоагрегата, както за подхващане на факела при спиране или 
аварийни ситуации. 

Изградена е разпалваща мазутна горивна уредба /РМГУ/ с по 8 броя мазутни горелки 
разположени по 4 бр. На 15 и 22., разпалвани с помощта на газови запалки с газ 
пропан‐бутан и контрол на факела. Всяка горелка е с една паро-мазутна форсунка (МФ) с 
автоматично въвеждане и с автоматично парно продухване. Предвидено е в бъдеще 
разпалването на котлоагрегатите да се извършва с природен газ.  

 1.4.3. Описание на елементите и принципа на действие на прахоприготвящата 
система и горивната уредба. 

Котлоагрегат П‐62 е снабден с 8 броя индивидуални прахоприготвящи системи (ППС) с 
пряко вдухване с прахоконцентратори. ППС са предназначени да дозират, транспортират, 
подсушават, смилат и подават смляното гориво към котлоагрегата. 

Подсушаването на въглищата се извършва в газозаборната шахта с помощта на горещи 
газове, засмуквани от пещната камера. 

Всяка прахоприготвяща система има вида показан на фиг. 2:  
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Фиг. 2. ППС 

Дозаторите изземват въглищата от бункерите и ги изсипват в питателите. Оборотите на 
дозаторите и на питателите са синхронизирани, което осигурява равномерно, непрекъснато и 
регулируемо подаване на въглищата през течката към газозаборната шахта. Дозаторът и 
питателят, които работят синхронно, се наричат още комбиниран питател за сурови въглища 
(КПСВ). В ГЗШ, под влияние на високотемпературните сушилни газове, се изпарява известна 
част от влагата на въглищата. Голямата част от влагата се изпарява в мелницата едновременно 
със смилането. Смлените на прах въглища постъпват в сепаратора, където става сепарирането 
им, като най-едрите частици през течката за рециркулация се връщат в мелницата за досмилане, 
а готовият прах постъпва в прахоконцентратора, прахопроводите и от там в горелките. 

Прахогазовата смес на изхода от мелницата се състои от сушилни газове, водни пари, 
просмукан въздух и въглищен прах. Прахоконцентраторът чрез завихряне разделя въглищния 
прах по височина на горелките, като под действие на центробежната сила в долния етаж 
(основната горелка) постъпва прахогазова смес с повече въглищен прах, а в горния етаж 
(бридовата горелка) постъпват главно газове и водни пари и малко количество въглищен прах. 
Към всяка една от горелките се подава горещ въздух, който заедно с просмукванията в 
прахоприготвящата система, осигурява въздуха, необходим за изгаряне на горивото. Горещият 
въздух се нарича още вторичен, а просмукванията на неорганизиран такъв се определят като 
първичен въздух.  

Горелките са насочени под определен ъгъл спрямо центъра на пещта, вследствие на което 
се формира тангенциален факел, който осигурява смесване и изгаряне на горивото. 
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Фиг. 3. Схема на ъглите на горелките спрямо центъра на факела 

 
 

1.4.3.1. Описание на основните елементи на ППС  
1.4.3.1.1 Бункер за сурови въглища /БСВ/. 
 Бункерите за сурови въглища са разположени успоредно от лява и дясна страна на 

Котлоагрегата: по 4 броя на всяка, от кота 22 до кота 40. Предназначението на бункерите е да 
поемат въглищата от транспортьорите и да складират известен запас от въглища. В зависимост 
от зърнометричния състав всеки бункер може да събере до 160÷200 тона въглища (обикновено 
бункерите се запълват до около 90 % от вместимостта им). При напълнени бункери и номинален 
паров товар (работещи 6÷8 бр. ППС), запасът от въглища може да осигури работа на 
котлоагрегата за около 3,5÷4,5 часа в зависимост от характеристиките им. По форма бункерите 
представляват пресечена пирамида, обърната с голямата основа нагоре. С тази форма се цели да 
се избегне задържането на въглища по стените на бункера и неговото засводяване. В долния 
край на фланец бункерът е съединен с дозатора на комбинирания питател за сурови въглища.  

 

1.4.3.1.2. Комбиниран питател за сурови въглища /КПСВ/  
Състои се от дозатор за сурови въглища /ДСВ/ и питател /ПСВ/. Служи за равномерно, 

непрекъснато и регулируемо подаване на въглищата от бункера към газозаборната шахта с 
помощта на скребки, задвижвани от вериги. Дозаторът и питателят се привеждат в движение от 
самостоятелни асинхронни ел. двигатели, оборотите на които се регулират с помощта на 
честотно управление, като по този начин се управлява производителността им. В случай, че 
изменението на производителността с помощта на електродвигателите е недостатъчно, то това 
може да се направи чрез изменение дебелината на слоя гориво в дозатора посредством 
повдигане на регулиращия нож: това се прави при настройка на съоръжението.  
 
Дозатор за сурови въглища /ДСВ/ ‐ Технически характеристики: 
 Максимална производителност 70 т/час 
Диапазон на регулиране на производителността 14 ÷ 70 т/час 
Дебелина на слоя въглища 183 ÷ 240 мм 
Вътрешна широчина 4000 мм 
Въртящ момент 4091 кгс.м 

Електродвигател 
Мощност 15 kW 
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Напрежение 380 V 
Обороти 230 ÷ 1500 об/мин. 

Привод на дозатора 
Редуктор Тип ЦДН-710 
Предавателно число 50 
Редуктор Тип РЦД-400 
Предавателно число 25 
Съединител Тип Втулково-палцев – 1 бр. 
Най-голям въртящ момент 7100 кгс.м 
Обороти 750 об/мин. 
Модул 8 бр. 
Зъби 48 бр. 
Тегло 475 кг 
Съединител Тип Втулково-палцев – 1 бр. 
Най-голям въртящ момент 800 кгс.м 
Обороти 1400 об/мин. 
Тегло 144 кг 
Съединител Тип Втулково-палцев – 1 бр. 
Най-голям въртящ момент 70 кгс.м 
Обороти 3000 об/мин. 
Тегло 16,2 кг 
 
Питател за сурови въглища /ПСВ/ ‐ Технически характеристики: 
 Максимална производителност 70 т/час 
Диапазон на регулиране на производителността 14 ÷ 70 т/час 
Дебелина на слоя въглища 300 мм 
Скорост на скребковото платно 0,089 м/сек. 
Вътрешна широчина 1100 мм 

Електродвигател 
Мощност 22 kW 
Напрежение 380 V 
Обороти 300 ÷ 730 об/мин. 

Дължина на питателите 
ПСВ – А, Г, Д, И 24845 мм 
ПСВ – Б, В, Е, Ж 8600 мм 

Привод на питателя 
Редуктор Тип КЦ2-1000 
Предавателно число 182 
Съединител Тип Предпазен – 1 бр. 
Най-голям въртящ момент 2360 кгс.м 
Обороти 1150 об/мин. 
Тегло 207 кг 
Съединител Тип Втулково-палцев – 1 бр. 
Най-голям въртящ момент 70 кгс.м 
Обороти 3000 об/мин. 
Тегло 17 кг 
Съединител Тип Втулково-палцев – 1 бр. 
Най-голям въртящ момент 70 кгс.м 
Обороти 3000 об/мин. 
Тегло 21,5 кг 
 

 



 

ТО/ММ/ПС   19143_Dokumentaciya   15 
 

1.4.3.1.3. Газозаборна шахта (ГЗШ):  
Газозаборната шахта служи да отведе засмуканите от горната част на пещната камера 

горещи газове към МВ. В нея се осъществява първоначалното подсушаване на въглищата, 
подавани от питателя. Подсушаването се извършва в процеса на съвместното движение на 
горещите газове с температура около 850 ‐950 °С и влажното гориво. 

 1.4.3.1.4. Мелещ вентилатор – Технически характеристики 

Тип МВ/3300/800/490  
Производителност  55÷65 т/час 
Температура пред МВ  500 °С  
Температура след МВ  140÷205 °С  
Обороти на ротора ‐ постоянни   490 об/мин. 
Диаметър на ротора  3300 мм 

Електродвигател 
Мощност  800 kW 
Обороти  490 об/мин. 
Напрежение  6 kV 

 
1.4.3.1.5. Сепаратор  
На фиг. 2. e представена конструкцията на този елемент. 

 
Описание на елементите: 
1 – метална кутия; 2 – корпус на мелещия вентилатор; 3 – неподвижни клапи; 4 – 
регулираща клапа; 5 – сепарационна шахта; 6 – взривен клапан; 7 – работно колело на МВ; 8 
– броня на корпуса; 9 – металоуловител; 10 – мелещи лопатки; 11 – носещи лопатки. 
 
Фиг. 4. МЕЛЕЩ ВЕНТИЛАТОР И СЕПАРАТОР 
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 Настоящата конструкция на сепаратора представлява метален бункер, стените на който 
са бронирани отвътре. В горната част на сепаратора е монтирана регулираща клапа поз. 4., а в 
конусната част – 2 неподвижни клапи поз. 3. Регулиращата клапа се задвижва ръчно. 
Сепараторът е инерционен тип. По-фино смлените частички се отнасят с газовете към изхода на 
сепаратора, а по-едрите (по-тежките) частички, под влияние на инерционните  сили, породени 
от промяната на посоката на движение, падат в бункера на сепаратора и през течката се връщат 
в мелницата за досмилане. 
 

1.4.3.1.6. Прахоконцентратор 
 

 

 
 

Фиг. 3 ПРАХОКОНЦЕНТРАТОР 
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  Прахоконцентраторът (ПК – фиг.3) представлява завихрящ апарат с 8 броя лопатки (поз. 
18), закрепени на обтекаемо тяло (поз. 2). Лопатките са неподвижно закрепени към металния 
цилиндър и към обтекаемото тяло. Ъгълът, който сключват работните лопатки с вертикалната 
повърхност (по посока на обтекаемото тяло) е 45 0  

При движението на прахогазовата смес през прахоконцентратора потокът се завихря. От 
центробежната сила въглищните частички се отклоняват към периферията на прахопровода и 
заедно с малка част от газовете попадат в прахопроводите на основната горелка. Най‐фините 
въглищни частички и голямата част от сушилните газове и изпарената влага (наречени баластни 
газове или бриди), остават в централната част на ПК и постъпват в централната тръба на 
бридовия прахопровод. Така в основната горелка се подава обогатена на гориво прахо‐газова 
смес, а в бридовата горелка ‐ бедна на гориво и богата на инертни газове смес. 
 Основната горелка е разделена на две нива: 

 Горна основна горелка (ГОГ); 
 Долна основна горелка (ДОГ). – виж. Фиг. 2 

 
 1.4.3.2. Въздушна система  

Въздухът, необходим за горивния процес, се засмуква от горната част на котелно 
помещение чрез смукателните въздуховоди на двата въздушни вентилатора. В горните им части 
са разположени клапи, които позволяват въздухът да се засмуква както от котелно помещение, 
така и директно от атмосферата (в зависимост от сезона: през лятото от котелното помещение, а 
през зимата – отвън). От въздушните вентилатори въздухът постъпва в общ въздуховод, от 
който по 4 ръкава се разпределя в четирите ръкава на изнесения въздухоподгревател (ИВП). 
Между втори и трети ръкав е монтирана разделителна клапа, която е затворена при нормалната 
работа на двата ВВ. На входа на всеки от четирите ръкава е монтирана по клапа за 
преразпределянето на студения въздух към ИВП.  
 Непосредствено след всеки ВВ се взема въздух за охлаждане на четири реда носещи 
балки за всяка конвективна шахта, който се връща в смукателната им страна. 
Въздухоподгревателят е каскаден тип с три степени, разположени една над друга, като първата 
степен (студената), разположена най‐ниско е двуходова. Газовете в ИВП се движат отгоре 
надолу вътре в стоманени тръби ∅40х1,6мм, които се охлаждат от напречно обтичащия ги 
въздух. Подгряването на въздуха преди влизането му в ИВП се осъществява чрез смесването му 
с рециркулиращия горещ въздух в първия смесител, разположен в четирите ръкава пред входа 
към студената степен на въздухоподгревателя. За допълнително регулиране на температурата 
на въздуха, постъпващ в кубовете на студената степен на ИВП, са монтирани клапите за 
въздушен байпас, които пренасочват част от горещия въздух направо към вторите смесители. 
Това съчетаване позволява да се поддържат разчетните температурите след първия смесител 
(101 °С) при различни количества на подгрявания въздух. Посредством два въздуховода 
горещият въздух след ИВП (разчетна температура 267 °С) се подава в 2 общи въздушни пояса, 
който обикалят цялата пещна камера. От долния въздушен пояс, който е разположен на кота 
10.700 се захранват с вторичен въздух основните горелки, а от горния пояс, който е разположен 
на кота 23.700 се захранват с вторичен въздух бридови горелки. Подаването на въздух към 
горелките се осъществява по индивидуални въздуховоди. Чрез направляващи апарати, 
разположени непосредствено преди ВВ, се подава необходимото количество въздух в 
зависимост от натоварването и количеството на О2 в димните газове на Котлоагрегата. 
Въздухът при всички режими, освен пусковите, се разпределя равномерно между всички 
работещи и неработещи прахови горелки  
 При разпалване на котлоагрегата, клапите за горещ въздух към мазутните горелки, се 
отварят по реда на включените мазутни горелки. При нормална експлоатация на котлоагрегата 
клапите за въздух на всички мазутни горелки се установяват в положение (определено при 
изпитания), което позволява през тях да преминава определено количество горещ въздух за 
охлаждането им. 
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 1.4.4. Резултати от проведени изпитания на ППС на Котлоагрегат ст. № 11.  
 1.4.4.1. Параметри на котлоагрегата по време на изпитания на котлоагрегат №11 
през 2016г. 

 

№ Номер на опита   1 2 3 4 5 6 
 ППС   11Б 11Е 11Б 11Е 11Е 11Е 
 Дата   17.08.16г. 17.08.16г. 18.08.16г. 18.08.16г. 19.08.16г. 19.08.16г. 
 Час   10:05-

11:30 
11:30-
12:50 

9:54-
11:05 

11:30-
13:00 

9:30-10:45 
11:10-
12:20 

 Величина Означение Размерност       
1. Ел.товар на блока N ел МВ 197.53 201.06 221.84 221.21 221.21 221.28 

ГОРИВО 
2. Влага на раб.маса Wr % 50.7 52.5 51.3 49.6 51.4 51.5 
3. Пепел на суха маса Ad % 34.9 33 35.4 38.7 35.5 35.4 
4. Калоричност на горивото Qd

r kkaл/кг 1612 1632 1583 1547 1582 1575 
5. Брой работещи ППС n мв бр. 6(В;Ж) 6(В;Ж) 7(Ж) 7(Ж) 7(А) 7(А) 

ПАРОВОДЕН ТРАКТ 
6. Разход на прегр.пара привeден Дпп

пр т/ч 586.62 601.23 663.27 667.26 663.38 667.02 
7. Темп. на прегрята пара tпп оC 544.02 543.97 544.01 543.98 544.04 544.17 
8. Темп. на пара пред МПП t'мпп оC 311.85 313.17 319.47 319.10 318.91 319.84 
9. Темп. на пара след МПП t"мпп оC 545.19 544.93 545.16 544.90 545.28 545.37 

10. Темп. на питателна вода t пв оC 234.42 235.59 240.61 240.53 240.42 240.73 
11. Темп.  на парата след ТПП-средна t”ТПП оC 397.06 396.73 401.43 401.91 395.81 396.59 
12. Темп.  на парата след ГРЧ-средна t”ГРЧ оC 366.96 366.92 370.46 370.53 367.45 367.96 
13. Налягане  на прегрята пара Рпп кг/см2 131.84 131.84 132.70 132.50 132.29 132.14 
14. Налягане на пара пред МПП Р'мпп кг/см2 22.84 23.40 25.80 25.70 25.70 25.80 
15. Налягане на пара след МПП Р"мпп кг/см2 20.42 20.93 23.29 23.23 23.10 23.23 
16. Налягане на питателна вода Рпв кг/см2 204.65 202.61 194.06 193.74 194.05 193.54 
17. Разход на нулев впръск Woвпр т/ч 9.42 9.01 17.39 18.63 10.44 11.04 
18. Разход на първи впръск WIвпр т/ч 29.75 30.45 39.18 37.85 34.32 35.51 
19. Разход на втори впръск WIIвпр т/ч 20.85 21.47 26 26.41 23.82 24.53 
20. Разход на авариен впръск Wав.впр т/ч 0 0 0 0 0 0 

ГАЗОВЪЗДУШЕН ТРАКТ 

21. 
Съд. на О2 в газовете пред  МПП 
- I 

О2мппI' % 5.83 5.67 5.93 5.79 5.41 5.60 

22. Коеф. на изл на в-х в газ. пред 
МПП-I мппI - 1.39 1.37 1.39 1.38 1.35 1.36 

23. Съд. на кислород в изх.газ. О2иг % 6.89 6.70 6.89 6.80 6.50 6.60 
24. Коеф. на изл на въздух в 

изх.газове изх.г - 1.49 1.47 1.49 1.48 1.45 1.46 

25. Разход на общ студен въздух Fв-х хнм3/ч 728.22 748.21 827.56 830.62 821.07 828.06 
26. Темп. на студен въздух tст.в-х оC 33.57 35.68 33.54 35.46 30.92 33.65 
27. Темп. на газове в ПК - средна Тпк-ср оC 698.75 702.38 713.46 717.25 712.93 713.82 
28. Темп. на газове в ГЗШ - средна Т гзш-ср оC 870.33 874.19 925.11 915.82 918.01 930.04 
29. Темп. на аеросмес - средна t 2 оC 189.66 186.77 193.70 189.48 187.97 188.69 
30. Темп. на изх. газове tизх.г оC 167.61 168.32 171.21 172.76 171.33 171.30 

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОТЛОАГРЕГАТА 
31. Полож. на кл. АС-бриди-ср. УП -кл. % 53 65 28 28 60 41 
32. Пол. на подв. клапи на сепаратор кл. в сепар. градус 23÷25 23÷25 23÷25 23÷25 0÷25 25÷40 
33. Клапи възврат-светъл отвор кл.възврат мм 110÷130 110÷130 110÷130 110÷130 110÷130 110÷130 
34. Лопатки на прахоконцентратора ПК градус 45 45 45 45 45 45 
35. Пол.  на кл. за студен въздух кл.ст.в-х Бр. отв. затв. затв. затв. затв. затв. затв. 
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 1.4.4.2. Резултати от изпитания на котлоагрегат ст. № 11 през 2016 г. 
 
№ Величина                  Номер на опита  1 2 3 4 5 6 

ППС                                                                     Означение Размерност 11Б 11Е 11Б 11Е 11Е 11Е 
                                                         Дата   17.08.16г 17.08.16г 18.08.16г 18.08.16г 19.08.16г 19.08.16г 

                                                           Час   
10:05-
11:30 

11:30-
12:50 

9:54-11:05 
11:30-
13:00 

9:30-10:45 
11:10-
12:20 

1. Положение на подв. Кл. в сеп. А клапа в сепар.А градус 23 25 23 25 0 40 
2. Полож. лопатки на ПК ПК градус 45 45 45 45 45 45 
3. Пол. на кл. възрат -светъл отвор клапа възврат мм зтв. - 115 зтв. - 120 зтв. - 115 зтв. - 120 зтв. - 120 зтв. - 120 
4. Положение на клапа аеросмес БГ АС БГ % 100 100 100 100 100 100 
5. Натоварване на ППС нат. ППС % 59 59 64 68 64 64 
6. Консумирана мощност  МВ Nел МВ KW 408.80 377.91 414.68 396.82 398.83 428.73 
7. Работни часове на МВ раб.ч. час 300 1443 321 1443 1455 1478 
8. Влага на работна маса Wr % 50.7 52.5 51.3 49.6 51.4 51.5 
9. Пепел на суха маса Аd % 34.9 33 35.4 38.7 35.5 35.4 

10. Калоричност на горивото Qd
r ккал/kг 1612 1632 1583 1547 1582 1575 

11. Температура на горивото tгор oC 29 26.8 28.8 30.8 30 32 
12. Температура на газовете в ГЗШ T1 oC 851.41 943 894.91 1024.34 918.43 921.41 
13. Температура на аер. след МВ t2 oC 188.56 191.33 170.98 170.2 178.26 167.64 
14. Кислород в газовете в ГЗШ О2 ГЗШ % 4.25 4.67 4.92 3.36 4.19 4.04 
15. Коефициент на изл. на в-х в ГЗШ ГЗШ - 1.25 1.29 1.31 1.19 1.25 1.24 
16. Кислород в аеросмес БГ О2 БГ % 7.57 6.01 7.72 4.95 5.64 6.13 
17. Коеф. на излишък на въздух в БГ БГ - 1.57 1.40 1.58 1.31 1.37 1.41 
18. Пропуски на въздух в ППС Кпр - 0.18 0.06 0.16 0.07 0.06 0.10 
19. Плътност на ППС ппс % 0.10 0.03 0.08 0.03 0.03 0.05 
20. Вентил. производителност на ОГ VОГизм хм3/ч 116.406 112.961 120.741 114.444 113.929 120.179 
21. Вентил. производителност на БГ VБГизм хм3/ч 93.82 89.80 87.79 86.29 86.76 83.58 
22. Вент. пр. на МВ-обща-сеп. VМВизм хм3/ч 210.23 202.76 208.53 200.74 200.689 203.76 
23. Вент. пр. кор.  темп. и запр. на ОГ VОГ  t2 хм3/ч 116.15 108.91 118.01 107.74 109.09 111.87 
24. Вент. пр. кор.  темп. и запр. на БГ VБГ  t2 хм3/ч - 92.41 92.07 87.43 - - 
25. Вент. пр. кор. темп. и запр.общсеп. Vсеп.мв  t2 хм3/ч - 201.32 210.07 195.18 - - 
26. Измерени обороти на дозатор N доз. об./мин. 1004 986 1067 1114 1067 1067 
27. Височина на пластта на дозатора h доз. м 0.25 0.22 0.25 0.22 0.22 0.22 
28. Производ. на МВ по топл. баланс Вмв  топл. т/ч - 58.27 60.93 70.91 - - 
29. Производ. на МВ по прав баланс Вмв  прав т/ч 55.22 47.72 58.69 53.92 52.35 51.64 
30. Разделение по  аеросмес lог - - 0.54 0.56 0.55 - - 
31. Разделение по въгл.прах gог - - 0.94 0.96 0.85 - - 
32. Ефективност на ПК l/g - - 0.58 0.58 0.65 - - 
33. Количество прах –ОГ GОГ гр 415.82 350.23 492.77 446.21 358.49 467 
34. Количество прах –БГ GБГ гр - 15.97 12.69 56.41 - - 

РАЗСЕВКА НА ПРАХ – ОСНОВНА ГОРЕЛКА 
35. Остатък – сито с размер  R1000 R1000 % 3.41 1.24 4.14 1.08 3.60 1.51 
36. Остатък –сито с размер R400 R400 % 19.22 13.84 19.83 13.33 22.01 18.18 
37. Остатък –сито с размер R200 R200 % 46.03 40.13 46.80 41.88 49.09 63.75 
38. Остатък –сито с размер R90 R90 % 78.96 73.97 80.84 78.55 79.66 88.52 

РАЗСЕВКА НА ПРАХ – БРИДОВА ГОРЕЛКА 
39. Остатък – сито с размер  R1000 R1000 % - 0.13 1.42 1.26 - - 
40. Остатък –сито с размер R400 R400 % - 1.63 3.15 3.58 - - 
41. Остатък –сито с размер R200 R200 % - 8.89 9.14 10.80 - - 
42. Остатък –сито с размер R90 R90 % - 31.81 27.74 43.02 - - 

РАЗСЕВКА НА ПРАХ – СЛЕД СЕПАРАТОР 
43. Остатък – сито с размер  R1000 R1000 % - 1.17 4.04 1.11 - - 
44. Остатък –сито с размер R400 R400 % - 13.07 19.25 11.86 - - 
45. Остатък –сито с размер R200 R200 % - 38.16 45.48 37.17 - - 
46. Остатък –сито с размер R90 R90 % - 71.30 78.98 73.17 - - 
47. Влага на въглищен прах след МВ W % - - - 6.46 2.54 3.44 

 
 

 Забележка: Поради липса на актуални изпитания на ППС на КА-9 и стремежа да се 
премине възможно най близко до оригиналния проект на котела са приложени изпитания на 
ППС и котел на КА-11. 
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 Списък с чертежи даващи информация за технологичното оборудване на котел тип Еп 
670-140 . 
 

Номер на чертежа Име на чертежа Вид на чертежа 
Котлоагрегат 

211-51770 Главен корпус VII блок. Разрез А-А. Общ вид 
211-51771 Главен корпус VII блок. Разрез Б-Б. Общ вид 
211-51987 Главен корпус VII блок. Разрез Б-Б. Общ вид 
211-51988а Главен корпус – котелно помещение. Разрез Г-Г. Общ вид 
К-40828ВО Паров котел ЕП 670-140 (П-62). Разрез Г-Г и Д-Д  Общ вид 

К-41447М4/Лист 1 Паров котел ЕП 670-140 (П-62). Общ вид – фронт. Монтажен 
К-41447М4/Лист 2 Паров котел ЕП 670-140 (П-62).  Общ вид – стена. Монтажен 

К-40578М4БУ Паров котел ЕП 670-140 (П-62). Общ вид – ГРЧ. 
Разгъвка. 

Монтажен 

К-46075МЧ/Лист 1 Пещна камера. Фронт и тил. Монтажен 
К-46075МЧ/Лист 2 Пещна камера. Ляво и дясно. Монтажен 
К-46075МЧ/Лист 3 Пещна камера. Разгъвка. Монтажен 

Основна горелка 
ГО.21А.00.00.00 Основна горелка. Детайлен 
ГО.21А.01.00.00 Основна горелка. Горна част. Детайлен 
ГО.21А.02.00.00 Основна горелка. Долна част. Детайлен 

Т-50929СБ Основна горелка тип I и тип II. Сборен 
Т-50930СБ Основна горелка тип I. Долна част. Сборен 
Т-50933СБ Основна горелка тип I. Горна част. Сборен 
Т-50938СБ Основна горелка тип II. Долна част. Сборен 
Т-50939СБ Основна горелка тип II. Горна част. Сборен 
Т-50940СБ Основна горелка тип III. Сборен 
Т-50941СБ Основна горелка тип III. Долна част. Сборен 
Т-50942СБ Основна горелка тип III. Горна част. Сборен 
Т-50937СБ Основна горелка тип IV. Сборен 
Т-40490СБ Основна горелка тип IV. Долна част. Сборен 
Т-40491СБ Основна горелка тип IV. Горна част. Сборен 
Т-40495СБ Основна горелка. Сборен 

Бридова горелка 
Т-40493СБ Бридова горелка. Сборен 
Т-50936СБ Бридова горелка. Сборен 
К11иК12 Бридова горелка – дясна. Детайлен 

Мазутна горелка 
Т-50926СБ Мазутна горелка – горна. Сборен 

Прахопроводи 
И-40634ВО Разположение. Надлъжен разрез. Общ вид 

Сепаратор 
3БУ712101 Корпус. Сборен 
3БУ712102 Корпус. Сборен 

3БУ7121011ИБ Корпус. Горна част на сепаратор. Сборен 
3БУ7121011ИА Корпус. Горна част на сепаратор. Сборен 
3БУ7121020И Корпус. Долна част на сепаратор. Сборен 

Прахоконцентратор 
КН160001 Обтекаемо тяло. Общ вид 
КН170001 Лопатка лява. Детайлен 

Мелница 
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3АУ71ИЗ/Лист 1 Мелещ вентилатор МВ 3300/800/490. Детайлен 
3АУ71ИЗ/Лист 2 Мелещ вентилатор МВ 3300/800/490. Детайлен 

3А7122И Патрубак. Сборен 
3А7124И Патрубак. Детайлен 

Въздуховоди 
426503/Лист 1 Горивен въздух за основни горелки. Сборен 
426503/Лист 2 Горивен въздух за основни горелки. Сборен 

ТК 320.00.00.00.00 Реконструкция на КА-10. Лист 1 и 2. Сборен 
ТК 320.0.01.00.00 Въздуховоди за студен въздух. Лист 1 и 2. Сборен 

Опорна конструкция 
Ж40036МЧ/Лист 1 План на кота 0. Спецификации. Монтажен 
Ж40036МЧ/Лист 3 План на кота 12950. Монтажен 
Ж40036МЧ/Лист 4 План на кота 21450. Монтажен 
Ж40036МЧ/Лист 5 План на кота 25950. Монтажен 
Ж40036МЧ/Лист 6 План на кота 36800. Монтажен 
Ж40036МЧ/Лист 7 План на кота 39605. Монтажен 
Ж40036МЧ/Лист 8 План на кота 45927. Монтажен 
Ж40036МЧ/Лист 10 Каракас на котелно отделение. Фронт и тил. Монтажен 
Ж40036МЧ/Лист 11 Каракас – фронт до кота 28400. Монтажен 
Ж40036МЧ/Лист 12 Каракас – фронт над кота 28400. Монтажен 
Ж40036МЧ/Лист 15 Каракас – тил до кота 28400. Монтажен 
Ж40036МЧ/Лист 16 Каракас – тил над кота 28400. Монтажен 

 
ІІ. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ.   

Обхватът на работите по „Реконструкция на прахоприготвящите системи и на 
горивните уредби на котел ст. № 9 в “ТЕЦ  Марица Изток 2” ЕАД, с цел повишаване на 
експлоатационната му надеждност” включва: 

 Запознаване с текущото състояние и чертежи на котлоагрегата, въздушна и 
горивна системи, анализ на оперативни данни; 

 Изработване и предаване на работен проект, като се гарантират технико-
икономическите параметри на котлоагрегата и енергоблока; 

 Изработване и доставка на всички проектирани съоръжения и елементи 
необходими за изпълнението на задачата; 

 Монтаж в съответствие с европейските и българските стандарти. Надзор при 
производство и монтаж на всички проектирани съоръжения; 

 Въвеждане в експлоатация и провеждане на проби и тестове; 
 Работите се планират в зависимост от Графика на ремонтите. Проектирането, 
доставките, подготвителни дейности да са съобразени със спирането на Блок №5 за основен 
ремонт. Модификацията на котлоагрегата да се осъществи по време на основния ремонта на 
блока. 
 Промяната на графика не освобождава Изпълнителя от задълженията и 
отговорностите, както не може да бъде и причина за финансови претенции.  
 

 III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА 

Техническото предложение на участника следва да съдържа: 
 3.1. График на всички дейности – от проектиране, доставки, монтаж до въвеждане в 
експлоатация; 
 3.2. Списък на основните съоръжения на новата система; 
 3.3. Технологична схема /P&ID/ на новата система и връзките със съществуващи 
съоръжения: машинно-технологична; 
 3.4. Чертежи в общ вид на разположение на съоръженията в системата; 
 3.5. Обяснителна записка, включваща действие на системата , баланс на потоците; 



 

ТО/ММ/ПС 19143_Dokumentaciya  22 
 

 3.6. Използвани материали и мерки, намаляващи абразивното износване от въглищния 
прах; 

3.7 Математически или друг модел, който да докаже, че техническото предложение 
ще изпълни заданието на поръчката по отношение на емисии, оценка на неизгорелия 
въглерод в шлака и отнесеното в димните газове. 
 

 IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ЗАДАЧАТА 

 4.1. Изисквания към проектирането. 
Настоящият проект следва да се подготви при спазване на изискванията на всички 

приложими Български закони и наредби, включително наредбите за здравословни и 
безопасни условия на труд /част ПБЗ/ и пожарна безопасност /част ПБ/. 

 Ако по време на изпълнение на поръчката бъдат изменени или се появят нови 
технически стандарти или закони в България, касаещи обхвата на работите, Изпълнителят 
осъществява промяната, относима към обхвата на работите им, за собствена сметка .  
 Всички системи и елементи на модификациите за постигане на целта повишаване на 
експлоатационната надеждност на котела и гарантиране на нормализираните емисии на 
азотни оксиди (NOx) под 200 mg/Nm³ да бъдат проектирани за период на експлоатация поне 
15 години при 100% натоварване. 
 

 4.1.1 Съдържание на чертежите.  
Всички документите от Проекта следва да удовлетворяват изискванията на 

българските и европейските стандарти и наредби, касаещи такъв вид дейности, които 
изясняват минималния обхват информацията, която ще бъде включена в чертежите , за да 
може всеки чертеж да има еднаква методология с тези в цялата централа и за да се намали 
колкото е възможно повече броя на чертежите, които трябва да се прегледат, за да се открие 
специфична информация, а именно:  

Всички размери да бъдат написани в SI мерни единици. Допълнителни мерни 
единици може да се разрешат, при изрично оторизиране от Възложителя, и трябва да бъдат 
написани в скоби, след тези в мерната единица SI. 

Всеки чертеж ще включва препратки към други чертежи, които съдържат 
информация, която тематично би била включена в чертежа, такива като:  

• Общ изглед;  
• Съответна технологична схема или други основни проектни чертежи;  
• Структурни чертежи (когато са необходими) за информация във връзка със 
структура или отношения с такава;  
• Подробни документи, такива като монтажни инструкции и процедури или 
други подобни.  

 

 4.1.2. Информация в чертежите.  

Чертежите / или друг документ , например инструкции за монтаж / ‐ сборни , 
монтажни , детайлни трябва задължително да съдържат и следната информация :  

• Защитни покрития / боядисване – достатъчна информация за вида и 
технологията на нанасяне, или препратка към друг документ, където е описана 
подробно процедурата. Посочване на стандарт – EN и/или БДС; 
• Заварки – тип на съединението, добавъчен материал, изисквания за заваряване, 
приемане и контрол на заварените съединения или препратка към друг документ, 
където е описана подробно процедурата. Посочване на стандарт – EN и/или БДС;  
• Тестове и проверки при производство и монтаж на съоръжения, компоненти, 
материали или препратка към друг документ, където е описана подробно 
процедурата. Посочване на стандарт – EN и/или БДС;  
• Вид на материалите, стандарт – EN и/или БДС, количество.  
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• Местата на заборите за измервателната апаратура и начина и за монтаж. 
 

Горните изисквания са минимални и не ограничава всяка нужна информация за 
доставки, транспортиране, производство, монтаж, тестване и др.  

 4.1.3. Граници на проектирането.  

 За метални конструкции, газоходи, въздуховоди, подвески, пещостроителни и 
изолационни работи.  

Прахоприготвяща система (ППС) и горивна уредба (ГУ).  

• Без газозаборни глави (ГЗГ) и Газозаборни шахти (ГЗШ);  

• От изход Мелещ вентилатор (МВ) нагоре до изход горелки в пещна камера 
(ПК) включително. Ако се налага, могат да се променят местата на горелки; 

• Без промяна на местоположението на газомазутните горелки и елементите на 
разпалващата горивна уредба, както и ограничаване на достъпа до тях. 

 
Газов тракт  

• Пещна камера – от шлакоотделителна система (ШОС) – нагоре;  
• Газозаборни глави (ГЗГ) – навътре в пещна камера (т.е. изключени ГЗГ); 
• Крайна точка (ляво и дясно) до изхода на долни кубове след изнесен 
въздухоподгревател (ИВП); 
• Без промяна на газоходи след ИВП.  
 

Въздушен тракт – въздуховоди и изнесен въздухоподгревател (ИВП).  
•  Без промяна на ИВП.  

 

Нагревни повърхности; 
•  Без промяна на ширмов паропрегревател (ШПП) и конвективни нагревни 

повърхности. 
 

Стълби, площадки и съществуващи кабелни трасета. 
В случай на промяна на местоположението на стълби, площадки и кабелни трасета 

за обслужване на котлоагрегата, тя да се осъществи по начин, позволяващ безпрепятствен 
достъп до всички участъци, които са били обслужвани от съществуващите в момента. Не се 
допуска премахване на стълби и площадки, без да се предвидят такива, които да ги заместват 
напълно. Не се допуска промяната на съществуващите кабелни трасета по котлите и 
прилежащите им съоръжения, съпътствани с допълнително удължаване на кабелите. 

 

Електрофилтър.  
• Без промяна. 

Димен вентилатори.  
• Без промяна. 

Сeроочистваща инсталация .  
•  Без промяна.  

 

 Електрически съоръжения и Автоматизация. 

 Всички елементи като изпълнителни механизми, измервателни датчици и 
прибори, кабели и кабелни трасета, програмно осигуряване, демонтаж и монтаж 
на същите са задължение на Възложителя.   

Изпълнителя предоставя: 

• алгоритам за управлението  
• предложение за промяна на съществуващи мнемосхеми и/или графични 
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оригинали за нови такива.  

• характеристики за разход въздух по които ще работят съоръженията за 
намаляване на емисиите, монтирани по котлите за намаляване на емисиите при 
различни товари на енергоблоковете. 

  

 Пещостроителни работи.  

 Изпълнителят по договора дава проектните решения, а изпълнението е задължение на 
Възложителя. 

 
 4.2. Изработване и доставка на всички проектирани съоръжения и елементи 
необходими за изпълнението на задачата. 
 4.2.1. Пещна камера, прахоприготвяща система, въздушна система.  

Изпълнителят се задължава да достави всички специфицирани съоръжения , 
компоненти и елементи по изготвения работен проект, като това се състои основно от:  

• Горивни уредби – подменят се всички елементи от сепаратора до пещна 
камера; 

• Елементи по прахоприготвящите системи; 
• Прахопроводи; 
• Въздуховоди;  
• Клапи със съответните киниматични схеми за приводи, без задвижващия 

механизъм и окабеляване;  
• Стълби и площадки;  
• Носещи метални конструкции;  
• Подемни съоръжения нужни за нормалната експлоатация;  
• Материали за заглушаване на шума;  
 

Обхватът на доставка включва всички необходими и/или специфицирани в проекта 
материали за качествено изпълнение на работите.  

Всички необходими материали, елементи и съоръжения, да бъдат нови, 
неупотребявани и изработени от висококачествени материали.  

    Транспортът и товарно–разтоварната дейност на необходимите материали, 
оборудване и персонал от и до централата и на територията и е задължение на Изпълнителя.   

 4.2.2. Контрол по изработката на доставките от страна на Възложителя. 
Възложителят си запазва правото да извършва контрол по отношение на всеки вид 

работа, която се извършва от Изпълнителя или негови подизпълнители/поддоставчици на 
дейности от обхвата на настоящата Техническа спецификация.  
 

Възложителят осъществява контрол по доставките по следните начини:  

• Присъствие на периодични срещи по време на проектирането, производството, 
монтажа и пускането в експлоатация;  
• Преглед и одобрение на документи и чертежи;  
• Пряко наблюдение на дейностите по производството, монтажа, пускането в 
експлоатация, извършвани в предприятията на Изпълнителя или на 
поддоставчиците/подизпълнителите или на мястото на обекта;  

 

 4.2.2.1. Изисквания по отношение на заваръчни съединения, контрол на 
заварките.  

Неразглобяемите съединения трябва да се изработят от персонал, одобрен от 
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компетентен за одобряване на персонал нотифициран орган или от лице, акредитирано от 
член на Европейската организация за акредитация да извършва сертификация на персонал за 
изпълнение на неразглобяеми съединения. 

Изпълнителят трябва да разполага с одобрени от нотифициран орган заваръчни 
процедури, покриващи по обхват, метод на заваряване и група на материалите, възложения 
обем заваръчни дейности. 

При необходимост от извършване на последваща термична обработка изпълнителя 
предоставя и процедура за термообработка. Допуска се тя да бъде част от заваръчната 
процедура. 

Изработването и монтажа на всички проектирани съоръжения и елементи трябва да бъде 
съобразено с изискванията на БДС EN 13480. 
 

 Проверка на квалификацията на персонала. Допусни проби.      
  

 За обезпечаване на заваротехническите дейности Изпълнителят трябва да разполага с 
квалифициран персонал за планиране, изпълнение и надзор на заваръчната дейност, 
съобразно техническите и нормативни изисквания.  

Всички заварчици  обслужващи заваръчни уредби, трябва да бъдат одобрени съгласно 
БДС EN ISO 9606-1 „Изпити на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1: Стомани”. 
Удостоверенията им трябва да бъдат актуални. Заварчици с неактуални и невалидни 
удостоверения и сертификати не се допускат до заваръчна дейност.  

Всеки заварчик трябва да има присвоен личен щемпел (клеймо), с който да 
идентифицира всяка извършена от него заварка. 

Надзорния заваръчен персонал (инженер, технолог, техник по заваряване), трябва да 
извършват контрол при заваряването на елементите по реда, определен в  БДС EN ISO14731 
„Координация на заваряването. Задачи и отговорности.”. 

 Добавъчни материали за заваряване. 
 

Надзора по заваряване на Изпълнителя извършва проверка на сертификатите на 
основните и добавъчни материали, за съответствие с предписаните в заваръчните процедури. 
Електродния материал трябва да е съвместим по механични показатели с основния материал. 

Съхранението и използването на заваръчните добавъчни материали да се извършва така, 
че да се предотврати поемането на влага, окисляването и увреждането им, както е 
предвидено от производителя. 
 

 Безразрушителен контрол (NDT).  
 

Персоналът, извършващ неразрушаващ контрол, трябва да отговаря на изискванията на 
БДС EN 9712 „Изпитване /контрол/ без разрушаване. Квалификация и сертификация на 
персонала по изпитване без разрушаване”.  

 

Контрол на заваръчните съединения. 

Заварените съединения се контролират от акредитирана лаборатория (орган) за контрол 
на метала.  

Обемът и вида на контрола трябва да съответстват на Техническата документация и 
изискванията на процедурата за заваряване, която определя следните възможности: 
- безразрушителен контрол - съгласно съответните Европейски стандарти; 
- разрушаващ контрол - съгласно съответните Европейски стандарти; 
- допустими нива на качество според заваръчните несъвършенства на стоманени заварени 

съединения – съгласно БДС  EN ISO 5817. 
След извършване от Изпълнителя на контрола се издават необходимите протоколи и 

сертификати. След завършване на заваръчния процес Изпълнителят документира всички 
дейности като попълва следните документи: 
- Дневник за извършени заваръчни дейности, в който се отразяват резултатите от 
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заваротехническите дейности. Чрез него се предоставя информация за – дата, място и 
идентификация на заваръчното съединение, данни за основните и добавъчни материали, 
клеймо на заварчика, номер на сертификата от извършения безразрушителен контрол. 

- Декларация за добросъвестност на заварчик; 
- Декларация за добросъвестност на надзор по заваряване. 

 

 Протоколи от тестове и контроли.  

По време на изпълнението на работите Изпълнителят трябва да изготви минимум 
следните типове протоколи:  

• Протокол от функционални изпитания при производителя на оборудването, 
доказващи неговата годност; 
• Протокол за извършване на тестове преди въвеждане в експлоатация. 
Изпълнителят да представи план (ове) за индивидуални тестове в предпусковата 
фаза и цялостното изпитание във фазата на въвеждане в експлоатация. Протоколът 
се одобрява от Възложителя;  
• Протоколи за завършен и одобрен монтаж;  
 

Материалите, от които е изработено оборудването и резервните части, да се 
съпровождат с всички видове документи за контрол по стандартите, заложени в проекта на 
Изпълнителя.  

 4.3. Изисквания към демонтажните и монтажни дейности.  

 В обхвата на монтажа се включват всички работи, касаещи инсталирането на всички 
проектирани и доставени компоненти, както и връзките им към съществуващите съоръжения 
и всички необходими мероприятия за качествено изпълнение на работите.  

В обхвата на монтажа също така се включва и предоставяне на проект за организация 
на работите, който се състои поне от :  

• Описание и ред на демонтажните и монтажни операции; 
• Монтаж на подемни устройства и работни площадки, заложени в проекта за 
техническо обслужване; 
• Почистване на площадката и транспортиране на отпадъците до определените 
за целта места.  

Всички дейности по транспорт на персонала на Изпълнителя до и от централата, на 
материали, включително консумативи, извозването на отпадъчни материали до определените 
за целта места са задължение на Изпълнителя.  

Временно съхраняване на материали, инструменти, консумативи съоръжения е в 
обхвата на дейностите които са задължение на Изпълнителя.  

Временният демонтаж на съоръжения, конструкции, системи или части от тях следва 
да се разглежда като част от обхвата на работа. В частност, след демонтаж следва да се 
възстанови съществуващото положение до степен, задоволяваща Възложителя. Състоянието 
на съоръженията, подлежащи на демонтаж, следва да се установи чрез предварителна 
съвместна инспекция от двете страни. Съвместна инспекция от двете страни следва да се 
направи и след завършване на работите по обратно монтиране за да се провери дали 
съоръженията са изцяло възстановени.  
 Да се спазват изискванията посочени в т. 4.2.3.1.Изисквания по отношение на 
заваръчни съединения, контрол на заварките. 
 

 4.4. Изисквания към процеса на въвеждане в експлоатация и провеждане на 
проби и тестове. 
 

Всички необходими тестове, проверки, настройки при различни работни 
натоварвания на съоръженията са включени в обхвата и трябва да бъдат изпълнени съгласно 
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предварително одобрена пусково‐наладъчна програма, одобрена от Възложителя. В това 
число влизат и всички тестове и проверки част от единичните функционални изпитания на 
съответните съоръжения.  

Настройката на горивния процес се извършва от фирмата Изпълнител. По време на 
тестовете не трябва да се констатира наличие на шлакови образувания по стените на пещна 
камера, нагревните повърхности в конвективните шахти, вътре в газозаборните шахти и 
трябва да са удовлетворени всички изисквания за нормална експлоатация на котлоагрегата. 

Настройките и тестовете е необходимо да се извършат при три различни 
натоварвания на енергоблока:  

• Минимален товар : 150 MW;  
• Среден товар: 180 MW;  
• Максимален товар 230 MW.  

Целта на тестовете е да се настроят съоръженията и системите, за да се постигне 
устойчива и автоматична работа при безшлаков режим (включително в газозаборни шахти), 
да се определят технико‐икономическите показатели на котлоагрегата след реконструкцията 
и да се определи предварително постигнатата концентрация на NOx и CO в изходящи газове,  
измерена след електрофилтъра, посредством монтирания и калибриран газанализатор на 
димохода след димните вентилатори на Котел-9.  

Изпълнителят извършва настройката на горивния процес по предварително 
представена програма от същия. На всеки товар се прави по един тест след настройката с 
времетраене 4 часа.  

Опитите, изчисленията и оформянето на докладите от тестовете да бъдат направени в 
съответствие със стандарт: БДС ЕN 12952-15 – Водотръбни котли и спомагателни 
инсталации. Част 15 – Приемни изпитвания.  

Тестовете ще се провеждат при постоянен брой на работещите мелници и постоянен 
товар, като преди опита блокът работи на определения товар и условия (налягане и 
температура на свежата и вторичната пара) поне 1 час предварително.  

Ако при пресмятането на резултатите възникнат отклонения за един вече проведен 
опит, тази част от опита ще се елиминира със съгласието на Възложителя. Ако 
елиминираната част съдържа материал, който влияе на опитните резултати, опитът ще се 
повтори. 

 Предварителна обработка на резултатите да се прави след всеки опит.  

КПД на котлоагрегата да се пресмята на базата на топлинните загуби, съгласно 
стандарта: БДС ЕN 12952‐15 – Водотръбни Котлоагрегати и спомагателни инсталации. Част 
15 – Приемни изпитвания..  

Използваната измервателна апаратура да бъде придружена със сертификати за 
проверка/калибриране от акредитирана лаборатория.  

За измерване на първичните разходи (дебити) да се използват съществуващите 
измервателни прибори.  

Измерване на разходите да не се предприема преди разходът да се е стабилизирал и 
да се променя незначително с течение на времето.  

Да се направи пълен анализ на физичните показатели на въглищата , калориметрично 
определяне на долната топлина на изгаряне на работна маса от акредитирана лаборатория за 
изпитване на въглища и проверка от лабораторията на ТЕЦ.  

Температурата и налягането на димните газове да се мерят както следва:  

- Температура пред въздухоподгревателя – минимум 12 точки; 
- Температура на изхода от въздухоподгревателя – минимум 8 точки;  
- Температура и налягане на изхода от електрофилтрите пред димния вентилатор– 
минимум 2 точки. 
 По време на теста се отбират проби за газов анализ. Точките на отбирането на 

пробите са: две на изхода от електрофилтър (Тракт Г 2). Пробите се отбират всеки час. 
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Следят се съдържание на кислород О2, концентрация на въглероден окис CO и концентрация 
на азотни оксиди NOx.  

Анализ на димни газове да се извърши:  
•  В областта на щатния кислородомер – О2– минимум 2 точки; 
• След Електрофилтъра – дебит ‐ О2‐CO –NOx– мрежово – минимум 24 точки; 

 Въздух за горене:  
• Температура пред въздушен вентилатор. 

 
След настройката на горивния процес по време на теста трябва да са спазени 
следните изисквания:  

• Поддържане на електрическата мощност на енергоблока по време на теста с 
колкото е възможно по-малки колебания (до 2 MW); 
• Изходящите газове във всички ръкави измерени след въздухоподгревателя при 
всички измервания да са в рамките на 165 – 175

 
0С; 

• Запазване или увеличаване на проектните вентилации на МВ; 
• Запазване на параметрите на парата на вход и изход на висящите пакети в поворотна 
камера: 

  - ШПП – 419/489 ºС 
  - КПП-ІІ – 462/545 ºС 

 - МПП-ІІ – 444/545 ºС 
Процентите на неизгоряло гориво, получени от общите проби по време на тест са:  

• Съдържание на неизгоряло в шлака: 7 ÷15 %; 
• Съдържание на неизгоряло под въздухоподгревателя: 1,5 ÷2,5 %; 
•  Съдържание на неизгоряло под електрофилтъра: 1 ÷ 1,7%. 

Изисквания към резултатите от газовете анализи:  

• Въглероден окис (CO) във всички измервания да не надвишава 200 mg/Nm
3
, 

сух газ при 6% О2; 
• Да се вземат предвид азотните оксиди NOx измерени след електрофилтъра. 

Същите не трябва да надвишават 200 mg/Nm
3
, сух газ при 6% О2. Всички тези 

параметри ще се контролират онлайн с монтирания и калибриран газанализатор на 
изхода от димния вентилатор на котела.  

Приемането на системата се извършва с двустранно подписан приемно‐предавателен 
протокол след извършване на минимум 120 часови изпитания в реални работни условия по 
предварително изготвена програма, която е съгласувана между Възложителя и Изпълнителя.  

Не трябва да бъде установено никакво негативно влияние върху работата на 
сероочистващите инсталации (СОИ) или електростатичните филтри (ЕФ) по време на 
тестовете. 120 – часовите изпитания за надеждност се считат за успешни, когато всички 
резултати от инструментални измервания са под следните стойности:  

 
 NOx < 200 mg/Nm3, сух газ,6 % О2  
 СО < 200 mg/Nm3, сух газ,6 % О2  
 

Инструменталните измервания на емисиите и параметрите на газовите потоци се 
извършват от акредитирана лаборатория съгласно стандарт ISO 17025:2018 и БДС EN ISO 
17025:2018 или еквивалентен.  

Всички междинни измервания по време на първоначалното обследване, по време на 
пусково-наладъчни дейности и изпитанията са за сметка на Изпълнителя.  

 Измерванията се извършват след димния вентилатор в една точка. 

Под измерване на азотните оксиди‐NOx се има в предвид измерване на азотен оксид 
NO и азотен диоксид NO2, като данните за NO се преизчисляват към NOХ със 
стехиометричен коефициент 1,533 , т.е. по формулата:  



 

ТО/ММ/ПС 19143_Dokumentaciya  29 
 

(NOx) (NO2) (NO)C =C +C *1,533 , където: 

  
С (NOx) – концентрация на азотни оксиди, mg/Nm3 (O2=6 %);  

С (NO2) – концентрация на азотен диоксид mg/Nm3 (O2=6 %);  

С (NO)‐концентрация на азотен оксид, mg/Nm3 (O2=6 %);  
1,533 – стехиометричен коефициент. 

Изисквания към лабораторията:  

•  Да бъде акредитирана за пробовземане (вземане на проби) и изпитване на 
газови потоци от неподвижни (стационарни) източници на емисии от Изпълнителна 
агенция Българска служба за акредитация или от друга агенция в рамките на 
Европейския съюз, която е член на Европейската организация за акредитация;  

• Да има възможност за предоставяне на данните непосредствено след всяко 
измерване.  

Използваната апаратура за измервания да бъде калибрирана и да притежава 
сертификат за калибриране от акредитирана лаборатория. 

Всички измервания за определяне на гореспоменатите параметри трябва да бъдат 
изпълнени съгласно следните стандарти:  

• EN 14790:2005/ БДС EN 14790:2006/;  
• EN 14789:2005 /БДС EN 14789:2006/;  
• EN 14792:2005 / БДС EN 14792:2006/;  
• EN 15058:2006 /БДС EN 15058:2006/.  

 
 

 V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ  
Изпълнителят трябва да отговаря на българските закони, разпоредби и наредби. В 

случай на нарушение на закона или неспазване на наредбите, Възложителят има правото да 
откаже на нарушителите престой на обекта, като не отговаря за възникнали от това загуби. 
Това право ще бъде стриктно прилагано.  

Изпълнителят следва да представи и води необходимата документация, съгласно 
гореспоменатите наредби.  

В случай, че се използват подизпълнители при изпълнение на работа, задължение на 
Изпълнителя е подизпълнителите да са запознати и отговарят на изискванията и наредбите 
във всяко едно отношение.  

Достъпът за работа на обекта се осъществява съгласно системата за издаване на 
наряди на Възложителя. За достъп на Изпълнителя до експлоатационните зони с цел 
изпълнение на възложените работи по договора е необходимо Възложителят да даде 
писмено разрешение за това.  

 

 5.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
 5.1.1. Работно време.   

Работното време на външен Изпълнител е от 7:30 до 16:00 ч , без събота, неделя и 
официални празници. При обстоятелства, налагащи работа извън горепосоченото работно 
време, се прилага разрешителна процедура.  

В случай на промяна в датата на започване на работите по реконструкцията на 
котлоагрегат №9 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, Изпълнителя ще бъде информиран 
своевременно. Промяната в датата на започване не дава на Изпълнителя права да предявява 
искане за допълни разходи.  
 5.1.2. График за изпълнение.  

Преди начало на работите, Изпълнителят следва да представи график, в който 
подробно са описани всички дейности. Представят се също така и:  
 5.1.3. Програма на доставките.  

Изпълнителят, в срок 30 (тридесет) дни от приемане на работния проект, трябва да 
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представи на Възложителя за одобрение подробна програма на доставките, включваща 
доставка и приемане на обекта на всички материали, стоки, оборудване и възложени услуги, 
необходими за изпълнение на работата. Изпълнителят следва да представя месечен доклад за 
всички такива материали, стоки, оборудване и услуги.  
 5.1.4. Почистване.  

По време на изпълнение на дейностите, Изпълнителя следва да поддържа обекта чист 
и подреден, да отстранява своевременно всички отпадъчни материали, включително 
излишно и излязло от употреба оборудване, които той генерира при изпълнение на 
реконструкцията. При завършване на работата обекта трябва да бъде предаден чист и 
подреден, във вид удовлетворяващ Възложителя. 

Изпълнителят следва да осигури транспортирането на всички отпадъци, резултат от 
изпълнението на работите, само чрез подходящите за целта превозни средства, отговарящи 
на местните наредби. Изпълнителят следва да осигури извозване на всички отпадъци на 
предварително съгласувани със Възложителя места и при спазване на регламентирания от 
Възложителя ред.  

Изпълнителят следва да има в предвид, че всички метални отпадъци са собственост 
на Възложителя и Изпълнителят е отговорен за тяхното незабавно отстраняване и 
транспортиране до определените за целта места в централата. Отпадъците, съдържащи метал 
и тези, които не съдържат метал следва да се събират разделно.  

Изпълнителят е отговорен за отстраняването и транспортирането на всякакъв друг 
вид отпадъци до зони определени от Възложителя в рамките на централата.  
 5.1.5. Съоръжения на обекта. 

Изпълнителят следва да осигури битови условия на своя персонал, както и на 
подизпълнителите му, при необходимост, в допълнение към тези, осигурени от 
Възложителя.  

В централата има въведена система за сигурност. Възложителят издава на целия 
персонал, работещ на обекта, карти за достъп и изход от централата. Задължение на 
ръководните представители на Изпълнителя е да осигурят спазването на правилата за 
безопасност в централата. Изпълнителя следва да осигури поне един човек измежду своя 
персонала на обекта, който е обучен да оказва първа медицинска помощ, както и да осигури 
всички основни средства за оказване на такава по време на работните часове на обекта.  
 5.1.6. Електрозахранване на обекта.  

Изпълнителят следва да направи постъпки за осигуряване на електрозахранване, 
необходимо за извършване на работите по Договора, включително осигуряване на 
електрическо оборудване за негова сметка.  

Захранването, което е налично на обекта е със следните характеристики: 220 V за 
осветление и малки мощности и 380 V за заваряване. Отпадането на тези захранвания не 
води до промяна в обхвата на работа.  

Преди свързване към някой източник на захранване на Възложителя, Изпълнителят 
трябва да получи разрешение за това от Възложителя.  

Освен ако не са дадени други инструкции от страна на Възложителя, Изпълнителят 
трябва да спазва следните изисквания:  

a. Всички кабели или проводници по които може да протече напрежение към земя 
надвишаващо 65 V трябва да бъдат в непрекъсната метална защитна обвивка и подходящо 
заземени.  

b. Всички кабели и проводници по които може да протече напрежение към земя 
надвишаващо 25 V но обикновено надвишаващо 65 V трябва, освен ако те не са в 
непрекъсната метална защитна обвивка и подходящо заземени, да бъдат изолирани и 
обезопасени, както и да отговарят на съответните Европейски или международни стандарти.  

c. Всички ръчни лампи трябва да бъдат предназначени за работа с 25 V напрежение 
като се вземат предпазни мерки всички 25 V системи или апарати да не бъдат захранени от 
система с по-високо напрежение   
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d. Използването на преносими електрически инструменти или прибори за осветление 
с напрежение по-високо от 110 V се разрешава само ако захранващите вериги имат 
подходяща защита към земя.  

e. Електрически печки или радиатори с открити нагревни повърхности не трябва да се 
използват на обекта. 

Веднага щом част от или цялата електрическа система не е необходима повече на 
Изпълнителя за извършване на работи по Договора, той трябва да отсъедини и отстрани 
същата до удовлетворение на Възложителя.  
 5.1.7. Захранване със сгъстен въздух.  

При необходимост Изпълнителят трябва да осигури своя собствена система за 
захранване със сгъстен въздух.  

 5.1.8. Консумативи.  

Изпълнителят следва да осигури консумативи като почистващи материали, 
технически газ, консумативи за инструменти, заваръчни електроди и всякакъв друг вид 
необходими такива.  

 5.1.9. Безопасност.  

 Работата трябва да се изпълнява в съответствие с разпоредбите на българското 
законодателство за безопасни и здравословни условия на труд, както и тези, които уреждат 
общите задължения на всички участници в работния процес в ролята си на работодатели и  
изпълнители.  

Съществуват рискове, свързани както с обекта, така и с естеството на извършваната 
работа. Някои от тях са постоянни, а други периодични или могат да съществуват докато 
Изпълнителя или Подизпълнителите извършват своята работа, както и когато обекта е в 
процес на пусково‐наладъчни операции.  

Преди начало на работата представител на Възложителят ще уведоми Изпълнителя 
за:  

• Специфични рискове свързани с опазването на околната среда;  

•  Рискове, свързани с други дейности, извършващи се в същия район.  
Възможно е в района на работа да има други изпълнители, които ще работят по 

същото време, за което ще бъдете информирани и ще се предприемат действия за 
минимизиране на риска (координационна среща с Изпълнителите). В такъв случай 
представител по здравословни и безопасни условия на труд на Изпълнителя отговаря за 
координацията с представителите по безопасност на другите Изпълнители с цел 
предотвратяването на рискове по време на работа, произтичащи, както от самия него, така и 
от другите Изпълнители. Той отговаря също и за своевременната оценка на тези рискове и 
действията, необходими за отстраняването им.  

Представителят по здравословни и безопасни условия на труд на другия 
Изпълнител ще отговаря за координацията с представителя на Възложителя и Изпълнителя. 

Необходим е непрекъснат диалог и взаимовръзка между представителите по 
здравословни и безопасни условия на труд при работа. Нарушаването на правилата за 
безопасност няма да се толерира.  

Преди начало на каквато и да е работа, Изпълнителя трябва да получи наряд за 
работа, съгласно процедурата на Възложителя. 

Изпълнителят трябва да представи план за извършване на работите, в който се 
описват организацията на работа, използваните инструменти, мерките за безопасност за 
недопускане на наранявания и всички необходимо за подробното информиране на 
Отговорника по безопасност, както и Директора по Експлоатация от страна на Възложителя 
с цел издаване на наряд за работа.  

Седмични координационни срещи по безопасност ще бъдат водени от Началника на 
отдел по здравословни и безопасни условия на труд на Възложителя, на които трябва да 
присъства представителя по безопасност от страна на Изпълнителя. 
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 5.1.10. Лични предпазни средства.  

Преди започване на работа, предпазното оборудване и средствата за оказване на 
първа помощ трябва да бъдат проверени за тяхната изправност. 

Изпълнителят следва да осигури всички ЛПС за извършване на работата. Когато това 
оборудване подлежи на задължителни инспекции, Изпълнителя трябва да има копия на 
доклади от извършена инспекция.  

Предпазно работно облекло и ЛПС като каска, прахова маска, предпазни обувки 
трябва да се носят по всяко време на обекта.  

Изпълнителя трябва да спазва по всяко време правилата за безопасност, утвърдени от 
Възложителя, които включват, но не се ограничават само до такива, свързани с 
безопасността и експлоатацията.  
 

 5.2 Задължения на Възложителя. 

Възложителят ще предостави безплатно по искане на Изпълнителя достъп до:  

• електрозахранване 220 V за осветление и малки мощности и 380 V за 
заваряване за нуждите на монтажните работи;  
• вода за хидравличен тест, ако е необходимо.  

В случай на отпадане на захранване , сгъстен въздух или вода, Изпълнителят не може 
да предявява искане за допълнително заплащане и трябва да си осигури автономно такова.  

Ще бъде предоставена на Изпълнителя зона за складиране на материали и 
инструменти и възможност за ползване на повдигателни съоръжения, където има такива с 
ограничен достъп, изхождайки от нуждите на Възложителя.  

Представители на Възложителя ще оказват съдействие при различните фази и 
дейности, разгледани в горните глави на тази спецификация. Възложителят няма 
ангажименти по осигуряване на материали и консумативи, предмет на този проект, както и 
специализирана техника, машини или инструменти. Възложителят ще извърши проверките 
за товароносимост съгласно определените в проекта интерфейси и ще информира 
Изпълнителя за резултатите от проверката и необходимостта от коригиращи действия.  
 

 6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ  
БДС EN ISO 9001:2015 ‐ Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 

9001:2015). 
БДС ЕN ISO 14001:2015 – Системи за управление по отношение на околната среда. 

Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015). 
BS OHSAS 18001:2007 ‐ Системи за управление на здравето и безопасността при 

работа.  
Правилник за безопасна работа в неелектрически уредби на електрически и 

топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.  
Наредба №9 / 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и 

мрежи.  
            БДС EN ISO 9692 -1:2013 Заваряване и сродни процеси. Начини за подготовка на 
съединението. Част 1: Ръчно електродъгово заваряване, електродъгово заваряване в защитна 
газова среда, газово заваряване, ВИГ заваряване и лъчево заваряване на стомани. 

БДС EN 12952‐15:2005 Водотръбни Котлоагрегати и спомагателни инсталации. Част 
15: Приемни изпитвания.  

БДС EN ISO 9606-1 - Изпит за одобряване на заварчици. Заваряване чрез стопяване.  
БДС EN ISO 9712- Изпитване /контрол/ без разрушаване. Квалификация и 

сертификация на персонала по изпитване без разрушаване.  
БДС EN ISO 17025:2018. 
ISO 10396:2007. 
ISO 10780:1994. 
БДС EN 14790:2006. 
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БДС EN 14789:2006. 
БДС EN 14792:2006. 
БДС EN 15058:2006.  

Процедури на ТЕЦ “Марица изток 2” относно:  
• Пропускателна система – Отдел СУК; 
• Здравословни и безопасни условия на труд – Отдел ЗБУТ и Сигурност; 
• План по качество – Отдел ОТТК; 
• Екология – Отдел Екология; 
• Пожарна безопасност – РСПБЗН. 

Запознаването с тези процедури трябва да стане преди започване на работите в „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД в посочените отдели.  

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или 
еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени 
стандарти, спецификации, технически оценки, технически одобрения или технически 
еталони по чл.48, ал.1, т. 2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, 
търговска марка, патент, тип, произход или производство съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗОП. 

Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя 
индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или 
услугите, предмет на поръчката. 

Еквивалентността се доказва по реда на чл. 50 и 52 от ЗОП. 
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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ 

В „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД 
В сила от 24.04.2019 г. 

 
Настоящите указания са общи и имат информативен характер. Конкретните изисквания 

към участниците/кандидатите за всяка обществена поръчка са посочени в обявлението към 
документацията за участие в нея. 

 
І. Подготовка и подаване на оферта / заявление за участие в процедура 
1. Общи правила за подготовка на документите за участие 
Изискванията на възложителя към кандидатите и участниците са посочени в обявлението за участие и 
документацията за участие за всяка отделна процедура, като в образеца на оферта и образеца на 
заявление за участие се съдържат указания относно начина на подреждането на изискуемите 
документи. Участниците/ Кандидатите задължително попълват и прилагат приложения в 
документацията образец на оферта/ образец на заявление за участие. 
Заявленията и офертите за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с място на 
изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се 
представят на официален език на съответната страна. 
При подготовката на заявленията за участие и/или на офертите кандидатите и участниците са длъжни 
да спазват изискванията на възложителите. До изтичането на срока за подаване на заявленията за 
участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли 
заявлението или офертата си.  
Всички документи и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции и/или 
изрично упълномощени за това лица, което се удостоверява с представяне на  нотариално заверено 
пълномощно. 
Всички изготвени от участника справки и документи следва да бъдат съобразени с предмета на 
поръчката, изискванията на възложителя и приложимата нормативната уредба. Документи, 
удостоверяващи съответствие с някое от изискванията на възложителя, изготвени от органи на 
държавната администрация, контролни органи и други организации следва да се представят със 
заверка „Вярно с оригинал”. Когато за удостоверяване на съответствието с определени изисквания 
Възложителят е приложил образец в документацията за участие, участниците /кандидатите 
задължително представят информацията в изискания от Възложителя вид.  
2.Подаване и оттегляне на заявление за участие или оферта. 
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от участника, или 
от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка, в Регистратура Обществени поръчки в „ТЕЦ Марица изток 
2” ЕАД в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

 наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, 
когато е приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 
 наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се 

подават документите. 
Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите, те се 

обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя 
обособена позиция се отнасят. 

Възложителят не приема заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на 
крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 
В случай, че кандидат или участник желае да оттегли подадено от него заявление/ оферта за участие, 
то същият следва да представи в Регистратура Обществени поръчки в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
писмено искане по образец, публикуван в профила на купувача, раздел Вътрешни документи на 
Възложителя, подписано от лице, представляващо дружеството кандидат/ участник. В случай, че 
пълномощник оттегля заявление/ оферта, той представя документ за самоличност и нотариално 
заверено пълномощно от представляващия дружеството, в което изрично е посочено, че същият има 
право да оттегли заявлението/ офертата. 
 
3. Съдържание на заявлението за участие и офертата при различните видове процедури 



 

ТО/ММ/ПС 19143_Dokumentaciya  35 
 

Когато в документацията на възложителя са включени образци на документи, 
участниците/кандидатите задължително предоставят информацията в предоставената от Възложителя 
форма. 
3.1 Заявлението за участие в ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за 
участие, състезателен диалог и партньорство за иновации  съдържа:  

 опис на представените документи 
  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид (еЕЕДОП) 

на оптичен носител или линк за достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно 
ЕЕДОП за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 
приложимо – ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител или линк за достъп по 
електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП за всеки от участниците в 
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси 
ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 

 документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 
 документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо. 
 Декларация по чл. 41 от ППЗОП по образец на възложителя, когато е приложимо. 

Кандидатите подават заявлението в запечатана непрозрачна опаковка. 
При процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП когато поръчката е разделена на обособени позиции, 
за всяка обособена позиция се представят отделно комплектувани заявления за участие заедно с 
описи към тях. Когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, се допуска 
представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението за 
откриване на процедурата.  
 
3.2 Оферта за участие в ограничена процедура, състезателен диалог и партньорство за 
иновации съдържа:  

 опис на представените документи 
 техническо предложение  
 ценово предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри" 
Участниците подават офертата в запечатана непрозрачна опаковка. 
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката се 

представят отделни за всяка обособена позиция технически предложения и отделни непрозрачни 
пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.  
 
3.3 Първоначалната оферта в процедура на договаряне с предварителна покана за участие 
съдържа: 

 опис на представените документи 
 техническо предложение  
 ценово предложение 

Участниците подават първоначалната оферта в запечатана непрозрачна опаковка. 
Когато участниците подават първоначални оферти за повече от една обособени позиции, 
документите по чл.39, ал.3 от ППЗОП не се представят отделно опаковани.  
При провеждане на преговори с подалите първоначални оферти участници се прилагат правилата на 
чл. 67 от ППЗОП, като поредността на провеждане на преговори се определя чрез жребий. 
Провеждането на жребия се ръководи от председателя на комисията и се извършва в присъствието на 
представителите на участниците. 
 
3.4 Офертата за участие в открита процедура и публично състезание съдържа:  

 опис на представените документи 
 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид (еЕЕДОП) 

на оптичен носител или линк за достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно 
ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 
приложимо – ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител или линк за достъп по 
електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП за всеки от участниците в 
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси 
ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 

 документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 
 документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо. 
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 декларация по чл. 41 от ППЗОП по образец на възложителя, когато е приложимо. 
 техническо предложение  
 ценово предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри" 
 
Участниците подават офертата в запечатана непрозрачна опаковка. 
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката се представят 
отделни за всяка обособена позиция технически предложения и отделни пликове с надпис 
„Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят. 

 
4. Указания относно документите, съдържащи се в заявлението и офертата 
4.1 еЕЕДОП 
Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във връзка с §29, т. 5, б. „а” от Преходните 
и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. ЕЕДОП се представя задължително в 
електронен вид. 
Възложителят създава образец на еЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които съответстват на 
поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на кандидатите/участниците и 
критериите за подбор. В профила на купувача към документацията по обществената поръчка 
Възложителят предоставя еЕЕДОП във формат на XML и PDF, който заинтересованото лице може да 
изтегли и попълни (вж. описаните по-долу първи и втори вариант) . 
При подаване на заявление за участие/оферта кандидатът /участникът декларира липсата на 
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на електронен 
единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП).  
Електронният ЕЕДОП се подписва чрез използване на усъвършенстван електронен подпис и софтуер, 
оперативно съвместим с най-разпространените безплатни пазарни продукти на информационните и 
комуникационни технологии за широка употреба. Възложителят използва Adobe Acrobar Reader DC, 
като в случай, че участниците използват друг софтуерен продукт за цифрово подписване, цифрово 
подписаният еЕЕДОП следва да е разпознаваем от Adobe Acrobar Reader DC или да бъде посочен 
друг софтуерен продукт, който е безплатен и съвместим с операционна система Windows 7 или по-
висока, с който да бъде разчетен електронно подписаният документ. 
Електронният ЕЕДОП се подписва с електронен подпис като от менюто на съответната софтуерна 
програма се избира „Сертификат“ или „Цифрово подписване“, след което мястото, обозначено за 
подпис на ЕЕДОП, се маркира с десен бутон и се следват описаните стъпки, за да се появи на мястото 
за подпис информацията от електронния подпис – три имена, дата и час на подписване. Горните 
стъпки се повтарят за всяко следващо лице, подписващо еЕЕДОП, като при подписване от 
последното лице може да се избере опция да се заключи документът след полагане на последния 
подпис, за да не може да бъде изменян. След приключване, се валидират всички положени 
електронни подписи. 
 
Участниците/кандидатите в процедурата задължително трябва да представят ЕЕДОП в електронен 
вид по един от горепосочените начини. ЕЕДОП не трябва да се представя на хартиен носител. 
 
Съществуват три варианта за предоставяне на еЕЕДОП:   
 
Първи вариант: Попълване на еЕЕДОП директно на адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, 
по следния начин: 
Първо: Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://espd.eop.bg/espd-
web/filter?lang=bg, с което действие се влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП.   
Второ: На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на бутона 
„Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта: „Искате да: 
„Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се избере 
вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон се появява прозорец 
„Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Избор на файл“, след което се избира от 
устройството на заинтересованото лице сваленият от него от профил на купувача ЕЕДОП във формат 
XML. 
Трето: Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата дава 
възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на устройството 
на потребителя и в двата формата.  
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Четвърто: PDF файлът се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение да 
подпишат ЕЕДОП.  
Пето: Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се поставя в 
запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя в заявлението или офертата. 
 
Втори вариант: Осигурен от заинтересованото лице достъп по електронен път до изготвения и 
подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, 
който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, 
преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. 
 
Трети вариант: Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП в WORD формат. Стандартният 
образец на ЕЕДОП може да бъде изтеглен от официалната страница на Агенцията за обществени 
поръчки – www.aop.bg. В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с 
електронен подпис), без възможност за редакция и приложен на подходящ оптичен носител, който се 
поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата. 
 
Попълване на необходима информация в еЕЕДОП: 
В еЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните 
органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, са длъжни да предоставят информация. В еЕЕДОП се представят данни относно 
публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за 
компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да 
предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 
В част ІІІ, раздел Г от еЕЕДОП „Специфични национални основания за изключване“ кандидатите или 
участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно 
чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), както и липсата на основания за отстраняване 
от процедурата съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) чрез попълване на съответната информация  
Съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 и чл. 55, ал.3 от ЗОП изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, 
т. 5 от ЗОП се отнасят до лицата, които представляват участника или кандидата и членовете на 
неговите управителни и надзорни органи, съгласно регистъра, в който е вписан участникът или 
кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в 
състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които 
го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или 
документите, удостоверяващи правосубектността. Когато кандидатът или участникът, или 
юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо 
лице по пълномощие, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят и 
за това физическо лице. 
За отделните видове търговски дружества лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са посочени в чл.40 от 
ППЗОП. При поискване от възложителя кандидатите или участниците са длъжни да представят 
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 
дейността си, както и списък на лицата по чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП. 
Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, еЕЕДОП може да се подпише 
само от едно от тези лица, в случай, че подписващият разполага с информация за достоверността на 
декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. В този случай към 
заявлението или офертата се представя декларация по чл. 41 от ППЗОП. 
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 
свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 
55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато се 
подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само 
в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански 
субект.  
Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 
на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица 
се представя отделен еЕЕДОП.  
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Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички 
или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или 
посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на заявлението за 
участие или офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези 
мерки се описват в еЕЕДОП. 
 
4.2 Доказателства за надеждността на кандидата или участника - представят се следните 
документи: 

 по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено 
плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени 
или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или 
с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на 
дължимо обезщетение; 

 по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния 
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 
Кандидатите и участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя 
основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.  
 
4.3 Техническото предложение съдържа: 
а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя; 
б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 
приложимо; 
в) мостри, макети, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо; 
г) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета 
на поръчката;  
Към Техническото предложение се прилагат посочените документи, технически спецификации, 
доказателства за еквивалентност на предлаганите изделия, срок и начин на изпълнение. Когато 
предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, в офертата се посочват 
конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап. 
 
4.4 Ценово предложение съдържа предложението на участника относно цената за придобиване и 
предложенията по други показатели с парично изражение.  
Прилага се попълнена и подписана ценова оферта съгласно предоставен в документацията образец. 
Препоръчително е участникът да посочи в офертата си начина на формиране на цената, като направи 
пълна разбивка на калкулираните в цената разходи и предвидената печалба. В случай, че 
документацията за участие съдържа подробни ценови спецификации, същите се попълват, като се 
прилагат в офертата и в електронен вариант (Microsoft Office Word или Excell). Посочват се и 
предложенията по други показатели с парично изражение, упоменати в документацията за участие в 
процедурата.  
В случай, че в хода на работата на комисията се установят очевидни фактически грешки, водещи до 
несъответствие между предложената общата цена за изпълнение на поръчката или обособена 
позиции на поръчката, за които се участва и единичните цени на стоките или дейностите по 
спецификация, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай, за предложена 
крайна цена за изпълнение на поръчката, респ. обособената позиция, се приема действителния 
математически сбор от произведенията на единичните цени и съответните количества по 
спецификация. 
При установяване на очевидни фактически грешки, водещи до несъответствие между предлаганите 
цени цифром и словом, за достоверни се приемат предложените цени словом. 
 
 
II. Особености относно лицата, участващи в обществена поръчка 
 Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само 
една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. В 
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процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 
участва само в едно обединение. 

 

1.„Свързани лица” и „свързано предприятие” 
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. 
ЗОП съдържа легални дефиниции на понятията „свързани лица” и „свързано предприятие”, като в 
случай, че се установи една от хипотезите на свързаност, всички свързани лица, подали оферти в 
процедурата, подлежат на отстраняване от участие. 

Кандидатите или участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от 
процедурата съгласно чл. 107, т. 4 от ЗОП чрез попълване на съответната информация в Раздел III, 
буква Г) от ЕЕДОП. 

 
2.Чуждестранни лица 

Участници чуждестранни лица следва да представят съответни изискуеми документи, издадени от 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 
Прилагат се правилата на чл. 58, ал. 3 и сл. от ЗОП. 
Попълват аналогични на българските данни за лицата, като в полето за ЕГН се записва дата на 
раждане, а в полето за лична карта – номер на съответен документ за самоличност, дата и място на 
издаване, както и органът, който го е издал. 
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или 
оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Ако за 
доказване съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и 
професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя 
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

 
3.Използване на капацитета на трети лица 

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети 
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. 
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на 
поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако 
тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 
Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 
задължения. 
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 
кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата. 
В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна отговорност за 
изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва 
за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. 

 
4.Подизпълнители 

Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от 
поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. 
В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за 
замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на 
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по 
чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение. 
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като 
отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази 
част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
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подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 
15-дневен срок от получаването му. Към искането за плащане изпълнителят предоставя становище, 
от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има 
право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на 
причината за отказа. В случаите по чл. 66 ал. 7 от ЗОП фактурата се издава от изпълнителя, а 
Възложителят извършва плащането в полза на подизпълнителя, при спазване изискванията на чл. 66, 
ал. 8-10 и в сроковете по договора с Изпълнителя. Размерът на плащането към подизпълнителя се 
ограничава до дължимата от Възложителя на Изпълнителя сума без ДДС за съответната част от 
поръчката, която може да бъде предадена като самостоятелен обект. Независимо от възможността за 
използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 
изпълнителя. 
При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект 
на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 
подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени 
в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка 
се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните 
условия: 
1.за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 
2.новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на 
дейностите, които ще изпълнява. 
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на 
договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на 
условията по т.1 и т.2, в срок до три дни от неговото сключване. 

 
5.Обединения, които не са юридически лица 

Когато участник/кандидат е обединение, което не е юридическо лице, се представя нотариално 
заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, 
както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1.правата и задълженията на участниците в обединението; 
2.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
3.определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената 

поръчка;  
4.уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението. 

 
6.Участници, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 

На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях 
лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за 
обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и 
стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в 
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 
Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), кандидатът се 
отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка; прекратява се договорът за обществена 
поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на 
извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със 
законната лихва; възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако 
обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи 
компенсации и обезщетения; 
Кандидатите или участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от 
процедурата съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС чрез попълване на съответната 
информация в Раздел III, буква Г) от ЕЕДОП. 

 
7.Лица, заемали висша публична длъжност 

Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество (ЗПКОНПИ) лице, заемало висша публична длъжност, което в 
изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на 
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процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, 
няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или 
да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в 
която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.  
Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне 
на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз 
на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето описано в параграфа по-
горе е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или 
контрол след освобождаването му от длъжност. 
Забраната за участие в обществени поръчки на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД важи за лица, заемали 
висша публична длъжност съгласно чл. 6, ал. 1, т. 40 от ЗПКОНПИ, както следва: членовете на 
управителните и на контролните органи на Националната електрическа компания и на Българския 
енергиен холдинг, директорите на дирекции към Националната електрическа компания, членовете на 
управителни и на контролни органи на дъщерни дружества на Българския енергиен холдинг, 
членовете на управителни и на контролни органи на Електроенергийния системен оператор. 
Кандидатите или участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от 
процедурата съгласно чл. 69 от ЗПКОНПИ чрез попълване на съответната информация в Раздел III, 
буква Г) от ЕЕДОП. 
 
ІІІ. Документи, които да се представят от участника, определен за изпълнител преди 
подписване на договор 
Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на 
поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за 
изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите 
се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 
 

1.За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 
изпълнител, представя: 
1.1. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 
Валидно свидетелството за съдимост представено в оригинал или нотариално заверено копие или 
електронно свидетелство за съдимост /ЕСС/, заверено от участника. Срокът на валидност на 
свидетелството за съдимост, в т.ч. и ЕСС е 6 месеца от датата на издаване. Документът се представя 
за всички лица, посочени в чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.40 от ППЗОП. 
1.2. удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на 
възложителя и на кандидата или участника - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП;  

Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление 
или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че 
нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка. 
Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са издадени не по-рано 
от 2 месеца от датата на сключване на договора.  
1.3. удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - за 
обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 
Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са издадени не по-рано 
от 2 месеца от датата на сключване на договора. 
1.4. Удостоверение от съответния компетентен орган за липса на вписани обстоятелства по чл. 
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, издадено в срок до 2 месеца преди датата на сключване на договор – 
прилага се за лица, регистрирани в държави, различни от България.  
Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са издадени не по-рано 
от 2 месеца от датата на сключване на договора и придружени с превод от лицензиран преводач 
съгласно приложимите международни правила.  
1.5. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на 
създаденото обединение /когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 
физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за 
създаване на юридическо лице/. В случаите, когато обединението се състои от чуждестранни 
физически и/или юридически лица, те представляват еквивалентен документ за регистрация от 
държавата, в която са установени. 
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Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ 
по т.1 от Раздел III, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен. В случаи, че в съответната държава не се издават документи за посочените 
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя 
декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната 
държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, 
направено пред компетентен орган в съответната държава. 
Не се изисква представяне на документ по т.1 от Раздел III от настоящите Указания в случай, че 
съответните обстоятелствата са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или 
достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. 
1.6. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 и 5, и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП – по 
образец на Възложителя от лице, представляващо избрания за изпълнител. 
1.7. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7, чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП – по образец на 
Възложителя от всички лица, посочени в чл.54, ал.2 и ал. 3 и чл.55, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.40 от 
ППЗОП. 
1.8. Декларация за обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП – по образец на Възложителя. 
 

2.Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да 
обезпечат изпълнението на договора или авансово предоставените средства. 
Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 
2.1.парична сума; 
2.2.банкова гаранция; 
2.3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 
Гаранцията по т.2.1. или 2.2. може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице 
– гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или 
за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е 
юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, 
съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 
Минималното съдържание на банковата гаранция е посочено в образец на Възложителя, приложен 
към документацията за участие. 
Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранция за изпълнение на 
основание чл.111, ал.5, т.3 от ЗОП и съгласно т.2.3 от настоящия раздел: 
Застрахователно покритие: 
За целта на настоящият договор застрахователят осигурява застрахователно покритие на вземанията 
по договор № …с предмет : „...”, застраховани при условията на настоящия застрахователен договор 
срещу посочените по-долу рискове: 
Пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения Договор между 
Изпълнителя и Възложителя. 
Повод за предявяване на претенции: 
Пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения Договор между 
Изпълнителя и Възложителя. 
Лимити на отговорност: 
 сумата по гаранцията за всяка една претенция 
сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката 
 
3.Документи за доказване на съответствието с критериите за подбор 
Представят се документите, описани в обявлението и документацията на обществената поръчка.  
 
3.1.Документи, доказващи годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност: 
Доказателства, че кандидатите или участниците са вписани в търговския регистър и/или в съответен 
професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно 
законодателството на държавата членка, в която са установени.  
При процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги, когато за изпълнението на съответната 
услуга е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, се представят 
съответните доказателства. 
3.2.За доказване икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците се 
представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания: 
3.2.1.Удостоверения от банки; 



 

ТО/ММ/ПС 19143_Dokumentaciya  43 
 

3.2.2.Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност"; 
3.2.3.Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;  
3.2.4.Справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните 
за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в 
зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си. 
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от 
възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта 
на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 

 
3.3.За доказване на техническите и професионалните способности на кандидатите или 

участниците се представят един или няколко от следните документи и доказателства, във 
връзка с поставените изисквания: 

3.3.1.списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с 
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 
изисквания съгласно образец на Възложителя; 

3.3.2.списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената доставка или услуга съгласно образец на Възложителя; 

3.3.3.списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на 
кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при 
обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството съгласно образец 
на Възложителя; 

3.3.4.списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, 
включително за проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата или 
участника за осигуряване на качеството съгласно образец на Възложителя; 

3.3.5.описание на системата за управление и проследяване на доставките; 
3.3.6.списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния 

състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална 
компетентност на лицата съгласно образец на Възложителя; 

3.3.7.описание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е приложимо – и 
посочване на стандартите или нормите, които се прилагат; 

3.3.8.декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на 
ръководния състав за последните три години; 

3.3.9.декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 
използвани за изпълнение на поръчката съгласно образец на Възложителя; 

3.3.10.сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи 
съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. 

3.3.11.сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със 
стандарти за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания 

3.3.12.сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със 
системи или стандарти за опазване на околната среда 

 
4.Доказване чрез вписване в официални списъци или сертифициране от органи 

За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с 
техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи удостоверение за 
регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от 
сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани кандидата или участника от 
процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от 
изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното 
удостоверение или сертификат. 
За всяка конкретна процедура възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с 
плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от кандидата 
или участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти, 
освен в случаите по чл.67, ал.8 от ЗОП. 
 
 5.Декларации по чл.59, ал.1, т.3 и чл.66, ал.2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари 
(ЗМИП), както следва:  
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Попълват се образците на декларации съгласно ППЗМИП на ръка, съгласно указанията към тях. 
Декларациите се представят в оригинал. Участниците /Кандидатите са длъжни да уведомяват 
възложителя при промяна на обстоятелствата, свързани с идентификацията, по време на 
осъществяване на операцията или сделката или на професионалните или търговските отношения ще 
представя - за юридически лица и еднолични търговци официално извлечение от съответния регистър 
в 7-дневен срок от вписването на промяната, за физически лица - съответните удостоверителни 
документи в същия срок от настъпването на промяната. 
 
6.Документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10, ал.2 от ЗОП, в случай, че 
възложителят е поставил условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 

 
7.Извършване на съответна регистрация, представяне на документ или изпълнение на друго 
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен 
или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. 
 

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 
1.откаже да сключи договор; 
2.не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП, или 
3.не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители 
са длъжни да спазват 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. 
 
IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за 
защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. 
Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на 
договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника 
по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. 
Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания, като в този 
смисъл в публикуваните документи в профила на купувача по повод провеждането на обществени 
поръчки се заличават личните данни.  
Съгласно Становище на Комисията за защита на личните данни рег. № НДМСПО-01-164/03.04.2019 
г. гр. София, 15.04.2019 г. в профила на купувача се заличават единния граждански номер или личния 
номер на чужденец, както и подписите на лицата, участващи в процедурите по смисъла на закона. 
Имената на участниците (възложители, членове на комисии, участници или техни упълномощени 
представители и т.н.) не следва да бъдат заличавани с оглед спазване на принципа за публичност и 
прозрачност, прогласен в чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 
 
Всички въпроси по процедурата, незасегнати в настоящите УКАЗАНИЯ, ще бъдат решавани в 
съответствие със Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки и действащата нормативна уредба на българското законодателство. 
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З А Я В Л Е Н И Е 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с 
предварителна покана за участие /на основание чл. 47, ал. 4 и 10 от ППЗОП/ 

 
1. Административни сведения: 
1.1. Фирма /наименование/ на кандидата: 
………………………......................................…………………………...…………… 
ЕИК, БУЛСТАТ: ………………………………..………………………...…………. 

1.2. Седалище и адрес на управление:………............................................................ 
Адрес за кореспонденция: …………………………................…….….…………… 
телефон:…….........… факс:…………….…; електронен адрес: …………...…........ 

1.3. 
Представляващ:…………........................……………..……………………………… 
длъжност: …………………………………...…………….…………........................... 

1.4. Лице за контакти: …..........…….………….……..; длъжност…………….…… 
телефон…………………….; мобилен:…………………. Факс………………….… 
електронен адрес: ………............................................................................................ 

1.5. Обслужваща банка:……….............................................……..…………………. 
BIC……………….....….., IBAN…………........…..................……………….……… 
титуляр на сметката ……………….................................…………….…..…..……… 
 

Уважаеми госпожи и господа, 
С настоящото Ви представяме нашето заявление за участие в обявената от 

Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с 
предварителна покана за участие с рег.№19143 и предмет: “Реконструкция на 
горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№9  в „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД”ЕАД”. 

 
Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията 
на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения. 
 

 В случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за 
изпълнител, при подписване на договора на основание чл.112, ал.1 от ЗОП ще 
представим: заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение (когато е приложимо); 
актуални документи по чл.112, ал.1 от ЗОП, удостоверяващи липсата на 
основанията за отстраняване от процедурата (чл.58, ал.1 от ЗОП), както и 
съответствието с поставените критерии за подбор; гаранция за изпълнение в 
размер на 5% от стойността на договора, закръглена до лев; декларация по 
чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП; декларация по чл.66, ал.2 от ЗМИП; декларация по 
чл.54,  ал.1, т.4, 5 от ЗОП; декларация по чл.55, ал.1, т.4 декларация по чл.54, 
ал.1, т.7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП; от ЗОП; декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП. 
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Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива. 
 
Декларирам, че съм съгласен, в случай че бъда избран за изпълнител, да 
представя всички изискуеми документи и да сключа договор в 1 месечен срок от 
получаване на писмено уведомление. 

 
Като неразделна част от настоящото заявление прилагаме следните документи: 
 
Приложение №1 - Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, 
съдържащи се в заявлението на кандидата /заявлението се представя 
окомплектовано в папка, класьор, като всяко от приложенията от настоящото 
заявление следва да е обособено, обозначено/. 
 
I. Документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, както следва: 
Приложение № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител или линк за достъп 
по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП за кандидата в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 
приложимо – ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител или линк 
за достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП за 
всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 
изпълнението на поръчката. 
Приложение № 3 – документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност, когато е приложимо. 
Приложение № 4 – документи по чл. 37, ал. 4 ППЗОП – нотариално заверено 
копие от договор за създаване на обединение или друг документ, от който е 
видно правното основание за създаване на обединението, както и информация 
относно правата и задълженията на участниците в обединението, 
разпределението на отговорността помежду им и дейностите, които ще 
изпълнява всеки член на обединението. 
Приложение №5 – Декларация по чл.41 от ППЗОП  по образец на Възложителя. 
Приложение №6 –Декларация за споразумение по чл.135, ал.5 от ЗОП (попълва 
се приложен към документацията образец) 
Други документи, по преценка на кандидата: 
.........................................................................................................................................
........... 
Упълномощен да подпише настоящото заявление е: 
.........................................................................................................................................
........... 
Приложено представяме: 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия 
заявлението, когато това не е представляващия фирмата-кандидат/. 
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Забележка: Под заверен от кандидата документ се разбира подписан от 
представляващия фирмата-кандидат или упълномощеното от него лице и 
подпечатан с мокър печат на фирмата документ. 
 

 
 
 
 
  Подпис: ........................................... 

 
Дата: ...................................  Име: ................................................. 
 
Град: ...................................  Длъжност: ....................................... 
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ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
Участник: ....................................................................................................................... 
Седалище и адрес на управление: .............................................................................. 
......................................................................................................................................... 
 

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за 
участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№19143 и предмет: 
“Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на 
котел ст.№9  в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”ЕАД“. 

 
 
Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………… 

……………...................................................................................................................... 
/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия 
офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/. 

 
Уважаеми госпожи и господа, 

 
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената 
от Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас 
условия и ги приемаме без възражения. 
 
Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 
приложимо; 
 

1. Приемаме срок за изпълнение: до 20 месеца от датата на сключване на 
договор при следните междинни срокове: 

1.1 Изготвяне на идеен и работен проект за реконструкция на 
прахоприготвящите системи и на горивните уредби на котел ст. № 9 – 4 месеца 
от сключване на договора. 

1.2 Изработка и доставка на оборудване, необходимо за реконструкция на 
прахоприготвящите системи и на горивните уредби на котел ст. № 9 – 8 месеца 
от приемане на работния проект на Технически съвет. 

1.3 Демонтаж на съществуващо оборудване и монтаж на ново, свързано с 
реконструкция на прахоприготвящите системи и на горивните уредби на котел 
ст. № 9 - 2 месеца, по време на планов ремонт. 

1.4 Въвеждане в експлоатация и провеждане на 72-часови проби. 
1.5 Настройка на режима на работа на реконструирания котел и изготвяне 

на режимна карта – до наработване на 2000 работни часа на котела след 
провеждане на 72-часови проби. 
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1.6 Провеждане на тестове за определяне ефективността на работа на 
котела – до наработване на 700 работни часа на котела след изготвяне на 
режимната карта по т.1.5. Провеждане на три теста на ефективност при 
максимален, минимален и частичен товар, като се изискват поне 4 часа 
времетраене. 

1.7 Провеждане на окончателни тестове за доказване на въздействието 
върху околната среда – до наработване на 700 работни часа на котела след 
провеждане на тестовете по т.1.6. Окончателните тестове трябва да траят 
минимум 120 часа. 

 
2. Място за изпълнение: “ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево, 

КА-9. 
 

3. Предлаганият от нас гаранционен срок на оборудването и работите по 
договора е, както следва: 

- за вложеното ново механично оборудване – не по-малко от 8 години 
след провеждане на 72-часови проби при въвеждане в експлоатация на котела; 

- за работа на реконструираният котел при зададените технологични 
параметри съгласно Приложение 1 -  не по-малко от 4 години след провеждане 
на окончателни тестове за доказване въздействието върху околната среда.  

 
4. Приемаме следните особености относно начина на приемане на 

изпълнението по договора: 
4.1. Приемането става след извършване на работите поетапно, както 

следва: 
4.1.1. Идейните и работните проекти се приемат на Технически съвет от 

Възложителя. При наличие на забележки изпълнителят е длъжен да отстрани 
същите в определения от възложителя срок и да внесе проекта за повторно 
разглеждане на Технически съвет. 

4.1.2. Изработеното и доставено оборудване да отговаря на изискванията, 
заложени в работните проекти и Техническото задание на възложителя. 
Изпълнителят осъществява контрол за качеството на доставеното оборудване и 
съответствието му с работните проекти. Представят се съответните 
сертификати за качество и декларации за съответствие на материалите и 
оборудването. 

4.1.3. Демонтажните и монтажните работи по изпълнение на 
реконструкцията се приемат с подписан от двете страни Акт за завършена 
работа. 

4.1.4. Въвеждането в експлоатация на котела се осъществява чрез 
провеждането на 72-часови проби, по време на които котела трябва да има 
устойчив горивен процес и да постигне номинално паропроизводство от 680 
т/час пара със 7 работещи ППС и минимално паропроизводство, 
представляващо 70% от номиналното. За горното се издава Протокол за 
проведени 72-часови проби от Възложителя. 

4.1.5. Настройката на режима на работа на реконструирания котел се 
приема с изготвяне на подписана от двете страни Режимна карта. 
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4.1.6. Тестове за определяне ефективността на работа на котела – приемат 
се на Технически съвет от Възложителя. 

4.1.7. Окончателните тестове за доказване на въздействието върху 
околната среда се извършват от акредитирана лаборатория по предварително 
изготвена програма, съгласувана между Възложителя и Изпълнителя. Издават 
се протоколи от Акредитираната лаборатория и отчет за проведените 
измервания в рамките на минимум 120 часа. В случай, че при окончателните 
тестове за доказване на въздействието върху околната среда не се постигнат 
емисии на NOx и СО, по-ниски от 200 mg/Nm3, приравнени към О2=6%, 
Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите мерки за постигане на 
параметрите за своя сметка. 

4.1.8. Приемането на реконструкцията на котела се извършва с двустранно 
подписан приемо-предавателен протокол. 

4.2. Проектите и техническата документация се предават на Възложителя 
на български език в три екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на 
магнитен носител - CD. 

4.3. След изпълнение на реконструкцията, КА-9 трябва да работи с КПД не 
по-нисък от 1.5% под коефициента на полезно действие определен след 
последно извършен основен планов ремонт, в целия диапазон на натоварване, 
без интензивно шлаковане на пещта и газозаборните шахти, при всякакви 
технологични режими с емисии на NOx и СО, по-ниски от 200 mg/Nm3, 
приравнени към О2=6% за период не по-малък от 4 години. 
 

5. Приложено представяме: Описание дейностите за изпълнение на 
поръчката, необходимият персонал, техническо оборудване, всички документи 
описани в техническото задание документи – Приложение 1 от документацията 
на поръчката. (График на всички дейности – от проектиране, доставки, монтаж до 
въвеждане в експлоатация; Списък на основните съоръжения на новата система; 
Технологична схема /P&ID/ на новата система и връзките със съществуващи съоръжения: 
машинно-технологична; Чертежи в общ вид на разположение на съоръженията в 
системата;  Обяснителна записка, включваща действие на системата , баланс на 
потоците; Използвани материали и мерки, намаляващи абразивното износване от 
въглищния прах; Математически или друг модел, който да докаже, че техническото 
предложение ще изпълни заданието на поръчката по отношение на емисии, оценка на 
неизгорелия въглерод в шлака и отнесеното в димните газове.), и друго по преценка 
научастника 
   

6. Приемаме, че обхватът на основните дейности по „Реконструкция на 
горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст. № 9 в “ТЕЦ  
Марица Изток 2” ЕАД,  включва: 

-запознаване със съществуващото състояние, изготвяне и предаване на 
идеен и работен проект; 

-производство и доставка на оборудването, необходимо за 
реконструкцията съгласно работния проект; 

- демонтаж на съществуващото машинно оборудване; 
-монтаж на машинното оборудване; 
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-настройка на работния режим и провеждане на тестове за определяне 
на експлоатационната ефективност на котела; 

-провеждане на окончателни тестове за доказване на въздействието 
върху околната среда чрез Българска акредитационна служба – акредитирана 
лаборатория за оценка на емисиите на NOx, CO, O2 на изходна точка на котела. 

Работите се планират в зависимост от Графика на ремонтите. 
Проектирането, доставките, подготвителни дейности да са съобразени със 
спирането на Блок №5 за основен ремонт. Модификацията на котлоагрегата да 
се осъществи по време на основния ремонта на блока. 
 Промяната на графика не освобождава Изпълнителя от задълженията и 
отговорностите, както не може да бъде и причина за финансови претенции.  
 
Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с приложеното към 
документацията на поръчката техническо задание – Приложение 1. 
 
 
7. Други условия: 
......................................................................................................................................... 
/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и 
изискванията на Възложителя/  
 
Приложения: 
1. Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в 
офертата на участника. 
2. Документ за упълномощаване (когато офертата се подава от пълномощник). 
3. Описание дейностите за изпълнение на поръчката, необходимият персонал, 
техническо оборудване, документи в съответствие с изискванията на техническо 
задание – Приложение 1 от документацията на поръчката. (График на всички 
дейности – от проектиране, доставки, монтаж до въвеждане в експлоатация; Списък на 
основните съоръжения на новата система; Технологична схема /P&ID/ на новата система и 
връзките със съществуващи съоръжения: машинно-технологична; Чертежи в общ вид на 
разположение на съоръженията в системата;  Обяснителна записка, включваща действие 
на системата, баланс на потоците; Използвани материали и мерки, намаляващи 
абразивното износване от въглищния прах; Математически или друг модел, който да 
докаже, че техническото предложение ще изпълни заданието на поръчката по отношение 
на емисии, оценка на неизгорелия въглерод в шлака и отнесеното в димните газове.) и друго 
по преценка научастника. 
    
 
 

 
подпис: .................................... 
 

дата: .........................................   име:........................................... 
 
град: .............................................  длъжност: ................................. 
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Приложение 1 
 
 

Описание дейностите за изпълнение на поръчката, необходимият персонал, 
техническо оборудване, документи в съответствие с изискванията на техническо 

задание – Приложение 1 от документацията на поръчката и друго по преценка 
научастника. 
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ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
Участник: ....................................................................................................................... 
 
Седалище и адрес на управление: .............................................................................. 
 
......................................................................................................................................... 
 
Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за 
участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№19143 и предмет: 
“Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на 
котел ст.№9  в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”ЕАД” 

 
Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: ………….... 

.......................................................................................................................................... 
/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия 
офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/. 

 
Уважаеми госпожи и господа, 
1. Приемаме фактурирането и плащането по договора да се извършват 

както следва: Фактурирането се извършва при спазване разпоредбите на чл.113 
от ЗДДС. Плащането по договора се извършва в срок до 60 дни след решение на 
ТС, подписан приемо-предавателен протокол за извършените дейности и 
фактура-оригинал и документи по чл. 66, ал.7-10 от ЗОП (в случай, че е 
приложимо). Срокът за плащане започва да тече от датата на последно 
представения документ. 

Плащанията по договора се извършват по следният начин: 
1.1. 10 % от стойността на договора като авансово плащане, извършено до 

15 дни след предаване от страна на Изпълнителя на оригинал на банкова 
гаранция за същата сума с включен ДДС, ако се начислява, със срок на 
валидност 21 месеца от издаването й. Оригиналът на банковата гаранция се 
връща на изпълнителя в срок до 3 дни след изпълнение на договора; 

1.2. 20 % от стойността на договора – до 60 дни след приемане на 
работния проект на техническия съвет и фактура - оригинал, издадена съгласно 
чл.113 от ЗДДС; 

1.3. 30 % от стойността на договора – до 60 дни от производството и 
доставката на оборудването, изисквано при реконструкцията и фактура - 
оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС; 

1.4. 20 % от стойността на договора – до 60 дни от приключване на 
монтажа, на база двустранно подписан протокол за извършена работа и фактура 
- оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС; 

1.5. 20 % от стойността на договора - до 60 от приключване на работите 
по настройката на работния режим и провеждане на тестове за определяне на 
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експлоатационната ефективност на котела, след приемането им на технически 
съвет и фактура - оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС; 

1.6. 10 % от стойността на договора - до 60 дни от провеждането на 
окончателни тестове за доказване на въздействието върху околната среда чрез 
Българска акредитационна служба – акредитирана лаборатория за оценка на 
емисиите на NOx, CO, O2 на изходна точка на котела, въз основа на двустранно 
подписан протокол за извършена работа и фактура - оригинал, издадена 
съгласно чл.113 от ЗДДС.  

1.7 Стойността на авансовото плащане се прихваща пропорционално от 
всяка фактура.  
 
 

2. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката  е: 
........................................ словом ........................................................./, лв., без ДДС. 
 
 Ценовото предложение обхваща всички разходи за изпълнение на поръчката 
в обем, съгласно техническото задание в Приложение 1 от документацията на 
поръчката.  
 
Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се 
придържаме към това предложение за срок от 180 дни след датата, определена 
за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за 
нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 
 
Други условия: 
......................................................................................................................................... 
/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и 
изискванията на Възложителя/  
 

подпис: .................................... 
 

дата: .........................................   име:........................................... 
 
град: .............................................  длъжност: ................................. 
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Проект на договор  
 
Днес….............2019 г. в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, 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; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: 
BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Експресбанк АД, представлявано 
от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  
и  
................................................................................................, със седалище и адрес на 
управление: ........................................................................................; телефон: 
.......................; факс: .................; ЕИК (код по БУЛСТАТ): ....................................; 
IBAN: .................................., BIC: ............................ при банка 
..............................................................................................., представляван от 
.................................................................. - ......................., наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 
за следното: 
 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. Предметът на настоящия договор е “Реконструкция на горивните уредби на 
прахоприготвящите системи на котел ст.№9  в „ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД”ЕАД”. 
2. Неразделна част от договора е Приложение №1 – Техническо задание  
3. Настоящият договор е сключен в резултат на проведена процедура на 
договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 19143. 
 
II. ЦЕНА, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
1. Общата стойност на договора е ........................................................... 
/словом:.............................................................................................../ лева, без ДДС.  
2. Фактурирането се извършва при спазване разпоредбите на чл.113 от ЗДДС. 
Плащането по договора се извършва в срок до 60 дни след решение на ТС, 
подписан приемо-предавателен протокол за извършените дейности и фактура-
оригинал и документи по чл. 66, ал.7-10 от ЗОП (в случай, че е приложимо). 
Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения 
документ. 
3. Плащанията по договора се извършват по следният начин: 
3.1. 10 % от стойността на договора като авансово плащане, извършено до 15 
дни след предаване от страна на Изпълнителя на оригинал на банкова гаранция 
за същата сума с включен ДДС, ако се начислява, със срок на валидност 21 
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месеца от издаването й. Оригиналът на банковата гаранция се връща на 
изпълнителя в срок до 3 дни след изпълнение на договора; 
3.2. 20 % от стойността на договора – до 60 дни след приемане на работния 
проект на техническия съвет и фактура - оригинал, издадена съгласно чл.113 от 
ЗДДС; 
3.3. 30 % от стойността на договора – до 60 дни от производството и доставката 
на оборудването, изисквано при реконструкцията и фактура - оригинал, 
издадена съгласно чл.113 от ЗДДС; 
3.4. 20 % от стойността на договора – до 60 дни от приключване на монтажа, на 
база двустранно подписан протокол за извършена работа и фактура - оригинал, 
издадена съгласно чл.113 от ЗДДС; 
3.5. 20 % от стойността на договора - до 60 от приключване на работите по 
настройката на работния режим и провеждане на тестове за определяне на 
експлоатационната ефективност на котела, след приемането им на технически 
съвет и фактура - оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС; 
3.6. 10 % от стойността на договора - до 60 дни от провеждането на 
окончателни тестове за доказване на въздействието върху околната среда чрез 
Българска акредитационна служба – акредитирана лаборатория за оценка на 
емисиите на NOx, CO, O2 на изходна точка на котела, въз основа на двустранно 
подписан протокол за извършена работа и фактура - оригинал, издадена 
съгласно чл.113 от ЗДДС.  
3.7 Стойността на авансовото плащане се прихваща пропорционално от всяка 
фактура.  
 
III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

1. Срокът за изпълнение на договора е до 20 месеца от датата на сключване 
на договор при следните междинни срокове: 

1.1 Изготвяне на идеен и работен проект за реконструкция на 
прахоприготвящите системи и на горивните уредби на котел ст. № 9 – 4 месеца 
от сключване на договора. 

1.2 Изработка и доставка на оборудване, необходимо за реконструкция на 
прахоприготвящите системи и на горивните уредби на котел ст. № 9 – 8 месеца 
от приемане на работния проект на Технически съвет. 

1.3 Демонтаж на съществуващо оборудване и монтаж на ново, свързано с 
реконструкция на прахоприготвящите системи и на горивните уредби на котел 
ст. № 9 - 2 месеца, по време на планов ремонт. 

1.4 Въвеждане в експлоатация и провеждане на 72-часови проби. 
1.5 Настройка на режима на работа на реконструирания котел и изготвяне 

на режимна карта – до наработване на 2000 работни часа на котела след 
провеждане на 72-часови проби. 

1.6 Провеждане на тестове за определяне ефективността на работа на 
котела – до наработване на 700 работни часа на котела след изготвяне на 
режимната карта по т.1.5. Провеждане на три теста на ефективност при 
максимален, минимален и частичен товар, като се изискват поне 4 часа 
времетраене. 

1.7 Провеждане на окончателни тестове за доказване на въздействието 
върху околната среда – до наработване на 700 работни часа на котела след 
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провеждане на тестовете по т.1.6. Окончателните тестове трябва да траят 
минимум 120 часа. 
 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
1. Възложителят е длъжен да определи лице или група от своя персонал, 

отговорен за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на 
работата. 

2. Възложителят е длъжен да заплати дължимите от него суми в сроковете и 
размерите, както е упоменато в раздел II. 

3. Възложителят има право да оказва текущ контрол при изпълнение на 
договора. Указанията на Възложителя в изпълнение на това му правомощие 
са задължителни за Изпълнителя, доколкото тези указания не излизат извън 
рамките на договора. 

4. Възложителят се задължава да съгласува технологичните графици на 
Изпълнителя, представени при изпълнението на работите по договора. 

5. Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя необходимата 
конструктивна и техническа документация и всички вътрешни документи 
(правилници и др.). 

6. Възложителят е длъжен да проведе технически съвет за приемане на 
техническата документация, изготвена от Изпълнителя. 

7. Възложителят е длъжен да осигури на Изпълнителя за целия период на 
работите по договора захранването с електроенергия, както и ползването на 
техническата и противопожарна вода. 

8. Възложителят е длъжен да почисти, изключи и обезопаси подлежащите на 
реконструкция съоръжения. 

9. Възложителят се задължава да уведоми Изпълнителя за началото на ремонта 
на КА и своевременно да осигури предаването на съоръжението с приемо-
предавателен протокол, съгласно:  

9.1.Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на електрически 
централи и мрежи. 

9.2.Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на 
електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и 
хидротехнически съоръжения; 

9.3. Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна и 
аварийна безопасност на обектите в експлоатация 

10.  Възложителят се задължава да определи лице и съгласува с Изпълнителя 
местата за 

 - за временно складиране на оборудване, подлежащо на монтаж  
 - за временно съхранение и изхвърляне на различните видове отпадъци. 
11. Възложителят се задължава 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. 

12. В случай, че Изпълнителят изпълнява неточно предмета на договора или 
изпълнението не отговаря на приложението от договора – Техническо 
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задание, Възложителят има право да откаже приемането на съоръжението и 
заплащане на част или цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не 
изпълни точно задълженията си по договора. 

13. Възложителят чрез свои упълномощени представители има право да прави 
проверка на извършваната работа, да я спира и връща за преработка при 
забелязани несъответствия и нарушения. 

14. Възложителят организира приемането на съоръженията. 
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
1. Изпълнителят е длъжен да изпълни качествено и в срок договора с 

необходимите специалисти и в съответствие с Приложение 1 от договора – 
Техническо задание. 

2. Изпълнителят е длъжен да определи техническо лице, отговорно за 
изпълнението на договора. 

3. Изпълнителят е длъжен да разработи технологичен график за изпълнение на 
реконструкцията, като го съгласува с Възложителя. 

4. Изпълнителят се задължава при изпълнение на договора да не назначава 
хора, които са в трудово правни отношения с Възложителя. Същото се 
отнася и при договаряне с подизпълнителите. 

5. Изпълнителят е длъжен да допуска Възложителя да проверява изпълнението 
на договора по начин, по който няма да възпрепятства нормалното 
осъществяване на работите по него. 

6. При изпълнение на възложените работи изпълнителят е длъжен да спазва 
всички действащи технически нормативни документи, БДС, европейски 
стандарти, както и технически условия, описани в Приложение 1 – 
Техническо задание, неразделна част от договора. 

7. Проектите се предават на Възложителя в 3 екземпляра на хартиен носител 
на български език и един на оптичен носител – CD. 

8. Изпълнителят е длъжен да не разгласява на трети лица търговските тайни на 
Възложителя станали му известни във връзка с изпълнението на предмета 
на договора, включително и след изпълнението или прекратяването. 

9. Изпълнителят е длъжен да съхранява и опазва машините и съоръженията от 
приемането им за реконструкция до предаването им на Възложителя. 

10. Изпълнителят е длъжен да представи формуляри и актове за извършените 
работи, както и протоколи за контрола на заварките и състоянието на метала 
в срокове. 

11. Преди изпълнение на заваръчни съединения подлежащи на 
безразрушителен контрол и термообработка, Изпълнителят представя в 
ОКМ за съгласуване технологии за заварянето и термообработка на горе 
упоменатите заваръчни съединения. 

12. Изпълнителят представя на технолога по заваряне в ОКМ документ, 
удостоверяващ че отчитащия апарат, използван при термообработка е 
преминал през метрологична проверка от лицензиран изпитвателен орган. 

13. Изпълнителят представя сертификат за качество на използваните от него 
електроди и добавъчен материал. Материалите вложени при изпълнението 
на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да 
отговарят на БДС. 
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14. Изпълнителят прилага списък на ръководния персонал, който ще има право: 
да присъства на оперативките касаещи работите по договора и да получава 
своевременно протоколите от тях; да подписва заявките за предремонтните 
изпитания на съоръженията; да контактува с отговорниците по ремонта на 
КА-9 за разрешаване на възникнали проблеми във връзка с ремонтната 
програма.  

15. Изпълнителят е длъжен при документирането на сделките (фактурирането) 
да спазва изискванията на чл.113 от ЗДДС. 

16.  Изпълнителят се задължава 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. 

17.  Изпълнителят се задължава 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. 

18.  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. 

19. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на Правилник за 
вътрешния трудов ред; 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. 

20. Изпълнителят и подизпълнителя/ите 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. 

21. Изпълнителят се задължава да изпълни със свои ръководни и 
изпълнителски кадри всички дейности по предмета на договора. 
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22. Изпълнителят се задължава да осигури своя персонал, МПС, 
инструментални шкафове и сандъци с отличителни знаци на фирмата. 

23.  При изпълнение на дейностите по договора Изпълнителят се задължава: 
- 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Изпълнителят има право да получи възнаграждението в сроковете и 
размерите, както е упоменато в раздел II. 

 
VI. ПРИЕМАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО 

1.  Приемането става след извършване на работите поетапно, както следва: 
1.1. Идейните и работните проекти се приемат на Технически съвет от 

Възложителя. При наличие на забележки изпълнителят е длъжен да отстрани 
същите в определения от възложителя срок и да внесе проекта за повторно 
разглеждане на Технически съвет. 

1.2. Изработеното и доставено оборудване да отговаря на изискванията, 
заложени в работните проекти и Техническото задание на възложителя. 
Изпълнителят осъществява контрол за качеството на доставеното оборудване и 
съответствието му с работните проекти. Представят се съответните 
сертификати за качество и декларации за съответствие на материалите и 
оборудването. 

1.3. Демонтажните и монтажните работи по изпълнение на 
реконструкцията се приемат с подписан от двете страни Акт за завършена 
работа. 

1.4. Въвеждането в експлоатация на котела се осъществява чрез 
провеждането на 72-часови проби, по време на които котела трябва да има 
устойчив горивен процес и да постигне номинално паропроизводство от 680 
т/час пара със 7 работещи ППС и минимално паропроизводство, 
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представляващо 70% от номиналното. За горното се издава Протокол за 
проведени 72-часови проби от Възложителя. 

1.5. Настройката на режима на работа на реконструирания котел се приема 
с изготвяне на подписана от двете страни Режимна карта. 

1.6. Тестове за определяне ефективността на работа на котела – приемат се 
на Технически съвет от Възложителя. 

1.7. Окончателните тестове за доказване на въздействието върху околната 
среда се извършват от акредитирана лаборатория по предварително изготвена 
програма, съгласувана между Възложителя и Изпълнителя. Издават се 
протоколи от Акредитираната лаборатория и отчет за проведените измервания 
в рамките на минимум 120 часа. В случай, че при окончателните тестове за 
доказване на въздействието върху околната среда не се постигнат емисии на 
NOx и СО, по-ниски от 200 mg/Nm3, приравнени към О2=6%, Изпълнителят се 
задължава да предприеме необходимите мерки за постигане на параметрите за 
своя сметка. 

1.8. Приемането на реконструкцията на котела се извършва с двустранно 
подписан приемо-предавателен протокол. 

2. Проектите и техническата документация се предават на Възложителя на 
български език в три екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на 
магнитен носител - CD. 

3. След изпълнение на реконструкцията, КА-9 трябва да работи с КПД не 
по-нисък от 1.5% под коефициента на полезно действие определен след 
последно извършен основен планов ремонт, в целия диапазон на натоварване, 
без интензивно шлаковане на пещта и газозаборните шахти, при всякакви 
технологични режими с емисии на NOx и СО, по-ниски от 200 mg/Nm3, 
приравнени към О2=6% за период не по-малък от 4 години. 

 
VII. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК 
1.Изпълнителят представя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % 
от стойността му, закръглена до лев. Представя се преди подписването му и се 
освобождава до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния срок по 
договора и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до 
Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно 
изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя.  
2.Ако гаранцията е парична сума, се внася по сметката на Възложителя, а 
именно: IBAN BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, “Експресбанк” 
АД клон Раднево. 
3.Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията 
образец, ако е застраховка се представя оригинална полица и те са със срок на 
валидност 33 месеца от датата на сключване на договор. 
4. Гаранционният срок на оборудването и работите по договора е, както следва: 

- за вложеното ново механично оборудване – не по-малко от 8 години след 
провеждане на 72-часови проби при въвеждане в експлоатация на котела; 

- за работа на реконструираният котел при зададените технологични 
параметри съгласно Приложение 1 -  не по-малко от 4 години след провеждане 
на окончателни тестове за доказване въздействието върху околната среда.  
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5. В гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства 
появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на 
договора, които се установяват с подписването на протокол от двустранно 
назначена Комисия.  
6. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за датата и часа на събиране 
на Комисията, която изготвя констативен протокол и се произнася за 
причините, породили дефектите и виновността за нанесените щети.  
7. Ако в тридневен срок от датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати 
свой представител за участие в Комисията, Възложителят сам съставя 
протокола и той е задължителен за страните. 
8.  В случай, че Изпълнителят не се яви да отстрани установените дефекти 
след покана, Възложителят има право сам да отстрани възникналите дефекти, 
като стойността на извършеното е за сметка на Изпълнителя. 
 
 
VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1%, 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. 

2 При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% на ден 
върху стойността на договора. 

3 При влошаване на коефициента на полезно действие на котела, след 
изпълнението на реконструкцията спрямо коефициента на полезно действие на 
котела след последно извършения основен планов ремонт: 

3.1. с по-малко от 0.5% Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5% от 
стойността на договора; 

3.2. с 0.5% до 5% Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от 
стойността на договора. 

4. В рамките на гаранционния срок от 4 години на реконструираните 
котли, за всеки 5 mg/Nm3 средночасово превишаване на емисии на NOx, по-
високи от 200 mg/Nm3, приравнени към О2=6%, Изпълнителят дължи неустойка 
в размер на 1% от стойността на договора. 
        5. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора, Изпълнителят 
дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора. 
 6.  При пълно или неточно изпълнение, Възложителят има право да усвои 
гаранцията за изпълнение по Раздел VII от настоящия договор. 
 7. 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 (Правилник за вътрешния ред; Вътрешни правила за 
здраве и безопасност при работа; Правилник за безопасност при работа в 
неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по 
топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения;Правилник за 
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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). 
 8. За всяко следващо нарушение по предходната точка се налага санкция в 
двоен размер. 
 9. За всеки отделен случай на друго неточно изпълнение Възложителят 
може да наложи на Изпълнителя неустойка в размер на 1% от стойността на 
договора. 
 10. 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. 
 11. 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. 
 12. 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. 
 13. 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. 
 14. В случаите на т.13 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 
1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се 
споразумеят за прекратяване на договора. 
2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено 
предизвестие, както и в следните случаи: 

 На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 
 При неизпълнение на задължението на Изпълнителя да представи в срок 

от 10 дни считано от датата на подписване на договора, договор за 
подизпълнение с подизпълнител/ите, посочени в офертата. 

3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за 
която отговаря, Възложителя може да прекрати Договора с петдневно писмено 
предизвестие. Неустойките по Раздел VIII остават дължими. 
4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 
73, т.1 от ППЗОП. 
 
. 
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X. ФОРС МАЖОР 
1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно 
неизпълнения на техните договорни задължения в случай, че невъзможността 
за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол, или в случай, че 
тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението 
на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства 
съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.  
2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за 
настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от 
възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. 
Уведомяването трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена 
палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 
 
ХI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 
1. 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 празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали 
обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между страните се решават от 
компетентния съд. 
 
XIІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
1. 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 с чл. 
67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП                                 
2. 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.  
3. 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. 
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.   
4. 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 
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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.  
5 .Страните своевременно се уведомят и информират взаимнов 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.  
 
XIІI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1. Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване. 
2. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона 
за задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки. 
3. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, 
Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 
Забележка: В окончателния текст за договора на обществената поръчка, 
клаузите относно подизпълнителите се заличават, ако в офертата си участникът 
не е декларирал участие на подизпълнители. 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                         
Забележка: В окончателния текст на договора за обществена поръчка 
клаузите относно подизпълнителите се заличават, ако в офертата си 
участникът не е декларирал участие на подизпълнители. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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Образец 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл.41 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 
 
Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………..……………... 
(трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на 
……………………..  (наименование на кандидат/ участник) ЕИК/Булстат/ЕГН 
………………, със седалище и адрес на управление 
………………………...………………………………………………………..……….. 
във връзка с участие в обществена поръчка рег. № ........... и предмет: 
„………….……………………….............................................................................................
...............“  

 
Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

 
 

Разполагам с информация за достоверността на декларираните в подписания от мен 
ЕЕДОП обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП за следните лица по 
чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП на кандидата/ участника :  

- ……………………………………………………………………………………………
…  

- ……………………………………………………………………………………………
…  

- ……………………………………………………………………………………………
…  

- ……………………………………………………………………………………………
… (изброяват се трите имена и качеството на лицата, за които деклараторът 
разполага с информация) 

 
 
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл.313 от НК. 
 
 
Дата: .......................... г.                              Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                                                                   (подпис и печат) 
 
 
 
 
 
 
 
Забележка: 
* Декларацията се представя в приложимите случаи от лицето/лицата, което/които е подписало 
ЕЕДОП, съгласно чл.41 от ППЗОП.  
 
* Декларацията се представя в приложимите случаи и от участници в обединения, подизпълнители 
и трети лица 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  
ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ. чл.135, ал.5 ЗОП 

 
 

 
Долуподписаният/-ната/ 
........................................................................................................... 
притежаващ лична карта № .............., издадена на....................от МВР, гр. 
...................... с ЕГН..............................., в качеството ми на представляващ 
.................................................................. – кандидат в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, рег. №......................., с предмет: 
“.......................................................................................................................................
..........” 
 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 Съгласен /-сна/ съм при провеждане на настоящата процедура на 
договаряне с обявление с 
предмет:.................................................................................................................. 
срокът за получаване на първоначални оферти да бъде не по-дълъг от 10 (десет) 
календарни дни, считан от датата на получаване на поканата. Ако бъда поканен 
да подам първоначална оферта, то нека настоящата декларация има силата на 
споразумение по чл.135, ал.5 от ЗОП. 
 
 
 
 
 
 

..........................г.       Подпис:....................................... 

        ...................................................... 

         (име и фамилия) 

 

 
 
 
Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява кандидата, 
ако е съгласно с посочените в декларацията условия. В противен случай се 
прилага общия ред и срокове, предвидени в ЗОП. 
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(наименование и адрес на Възложителя)  
 
 

Банкова гаранция №......... 
за изпълнение на договор за обществена поръчка 

 
 

БАНКА ………….. , със седалище ……………………….., е уведомена, че 
между „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево /Възложител и бенефициент на 
банковата гаранция/ и ………………………….., със седалище 
………………………… /Изпълнител/, е сключен / предстои да бъде сключен 
Договор за възлагане на обществена поръчка №................. с предмет: 
„........................” /наричан по-нататък Договор/. 

  
Във връзка с гореизложеното, „БАНКА ………” …се задължава безусловно и 
неотменяемо да Ви заплати всяка сума или суми, непревишаващи общо 
................. лв. /........................лева/, при получаване на Вашето надлежно 
подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не 
е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора.  
 
Вашето писмено искане за плащане трябва да бъде представено чрез 
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че 
положените от Вас подписи са автентични и са на лица, които Ви обвързват 
съгласно закона. 
 
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на 
всяко плащане, извършено от нас по нея. 
 
Настоящата гаранция е валидна от................... до .................... и изтича изцяло и 
автоматично, в случай че до 16,00 часа на ………………. искането Ви, 
предявено при горепосочените условия не е постъпило в „Банка ………..” След 
тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на 
настоящата банкова гаранция ни е върнат или не. 
 
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й 
само след връщане на оригинала на същата в „Банка ……..” …. 
  
С уважение,  
……………… 
 
(БАНКА) 

 


