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ДОГОВОР 

 

№  15741 

 

Днес 23.04.2018 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 при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна 

сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен 

директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

и 

 

„Рудин“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз 

Борис I”, № 136А, тел.: 042/644664, факс: 042/641014, Електронна поща: office@rudin-

bg.com; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК: 

202714798, IBAN: Банкова сметка: BG98FINV915010UB018889, BIC: FINVBGSF, „Първа 

инвестиционна банка“ АД, представлявано от Динко Драгиев Динев - Управител, 

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Предмет на настоящия договор е извършване на ежедневна сервизна дейност и планови 

ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62, съгласно: 

Приложение №1 - обект на сервизната дейност, Приложения №2 до №5 Обеми за основен и 

среден ремонт, Приложения №6 и №7 - Дейности при извършване на ежедневна сервизна 

дейност на машинна част на КА и Приложение №8 – Изисквания към съоръженията след 

извършен ремонт машинна част на котли тип ПК 38-4 и Еп 670/140, неразделна част от 

договора. 

2. Настоящият договор е сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 17123. 

ІІ. ЦЕНА, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Общата стойност на договора е до 7 600 000,00 /седем милиона и шестстотин хиляди/ лева без 

ДДС и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, по следните единични цени: 

- извършване на основен ремонт на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на КА тип ПК 38-4 /за 1 

брой КА/ - Приложение №2: 158 814,00 /сто петдесет и осем хиляди осемстотин и 

четиринадесет/ лева без ДДС в т.ч. разходи за труд – 153 816,00 лв. при разчетена часова ставка 

от 13,00 лв/ч.ч., разходи за консумативи, материали и др. – 4998,00 лв.  

- извършване на основен ремонт на опашна част на КА тип Еп 670/140 /за 1 брой КА/ - 

Приложение №3: 275 030,00 /двеста седемдесет и пет хиляди и тридесет/ лева без ДДС в т.ч. 

разходи за труд – 266 552,00 лв. при разчетена часова ставка от 13,00 лв/ч.ч., разходи за 

консумативи, материали и др. – 8478,00 лв.  

- извършване на среден ремонт на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на КА тип ПК-38-4 /за 1 

брой КА/ - Приложение №4: 132 698,00 /сто тридесет и две хиляди шестстотин деветдесет и 

осем/ лева без ДДС в т.ч. разходи за труд – 127 452,00 лв. при разчетена часова ставка от 13,00 

лв/ч.ч., разходи за консумативи, материали и др. – 5246,00 лв.  

- извършване на среден ремонт на опашна част на КА тип Еп 670/140 /за 1 брой КА/ - 

Приложение №5: 253 125,00 /двеста петдесет и три хиляди сто двадесет и пет/ лева без ДДС в 
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т.ч. разходи за труд – 243 399,00 лв. при разчетена часова ставка от 13,00 лв/ч.ч., разходи за 

консумативи, материали и др. – 9726,00 лв.  

- месечна такса при извършване на ежедневна сервизна дейност на машинна част на КА тип ПК-

38-4 /за 1 брой КА/ (съгласно Приложение №6) 11568,00 /единадесет хиляди петстотин 

шестдесет и осем/ лева без ДДС. 

- месечна такса при извършване на ежедневна сервизна дейност на машинна част на КА тип Еп 

670/140 /за 1 брой КА/ (съгласно Приложение №7) 16638,00 /шестнадесет хиляди шестстотин 

тридесет и осем/ лева без ДДС. 

2. Цената включва стойностите за труд, материали, консумативи по заложен обем и всички 

други дейности, необходими за извършване на ремонтните работи, с изключение на 

осигурените от Възложителя такива. 

  “ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2"  ЕАД осигурява на Изпълнителя : 

• Смазочни материали – масло и грес 

• Метали – профили, ламарина и тръби 

• Лагери 

• Резервни части 

• Уплътнителни материали  

• Свързващи елементи 

3. Плащането се извършва по следната схема: 

3.1. За ежедневната сервизна дейност плащанията по договора се извършва до 60 дни срещу 

двустранно подписан протокол за отчитане на извършената работа, акт за плащане и 

издадена фактура за съответната сума съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС. Фактурира 

се месечна абонаментна такса. 

3.2. За плановите ремонти плащанията по договора се извършват до 60 дни срещу двустранно 

подписан протокол за извършените дейности по Приложения от 2 до 5, акт за плащане и 

издадена фактура за съответната сума съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС. 

III. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Място на изпълнение на ремонтните работи – Котелен цех. 

2. Срок за изпълнение на поръчката: до 24 месеца след сключване на договор или до изчерпване 

на сумата от 7 600 000,00 лева без ДДС, което от двете събития настъпи по-рано. Срокът за 

изпълнение на всеки конкретен ремонт се определя при възлагането му. 

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от 

формите определени чл.111, ал.5 на ЗОП /парична сума, банкова гаранция или застраховка/, 

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в размер на 

380 000,00 /триста и осемдесет хиляди/ лева, представляваща 5 % от стойността му, закръглена 

до лев. Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на 12 

месеца от изпълнение на договора и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до 

Възложителя. Тази гаранция обезпечава и гаранционната отговорност на Изпълнителя и се 

освобождава при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя. 

Ако гаранцията е банкова, тя е със срок на валидност 37 месеца от датата на сключване на 

договора. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 

37 месеца от датата на сключване на договора 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН: 

1.1. Да предостави на Изпълнителя всички необходими за ремонта резервни части и 

консумативи, упоменати в т.3 от настоящият раздел. 

1.2. Да предостави на Изпълнителя необходимата конструктивна и техническа 

документация (формуляри, актове, протоколи). 

1.3. Възложителят осигурява: масло, грес, тръби, лагери, резервни части, метали – профили 

и ламарина, уплътнителни материали и свързващи елементи. 

1.4. В срок до 10 дни от началото на ремонта, съвместно с Изпълнителя, да извърши 

дефектовката. 
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1.5. В срок до 30 (тридесет) дни след извършване на 72 часовата проба, да организира 

следремонтни изпитания на съоръженията за оценка състоянието на ремонтираното 

съоръжение за определяне качеството на извършения ремонт и постигането на технически 

показатели, съгласно Приложение №8. 

1.6. Да осигури на Изпълнителя за целия период на ремонта захранването с електроенергия, 

сгъстен въздух на работната площадка, както и ползването на техническата и 

противопожарна вода. 

1.7. Да предаде на Изпълнителя необходимите за ремонта стационарни специализирани 

подемно - транспортни средства. Правата и задълженията на страните по поддържането и  

ползването им се уточняват с двустранен протокол. 

1.8. Да предаде стълби, площадки и осветление на Изпълнителя, с двустранен протокол.  

1.9. Да определи на Изпълнителя местата, къде да се складира демонтираното оборудване, 

което подлежи на ремонт в заводски условия /РЗУ/. 

1.10. Да почисти, изключи и обезопаси подлежащите на ремонт съоръжения. 

1.11. Да допуска Изпълнителя до работа само с наряд и след проведен инструктаж в 

съответствие с действащите правилници и нормативни документи. 

1.12. Своевременно да осигури предаването на съоръжението за ремонт с Акт за приемане 

на оборудването в ремонт, съгласно:  

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

мрежи. 

1.12.2. Правилник по безопасност на работа в неелектрически и електрически уредби и 

електрически централи /ПБРНЕУЕЦ/. 

1.12.3. Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите. 

1.13. Да определи лице или група от своя персонал, отговорен за решаването на всички 

въпроси, възникнали в процеса на ремонта, както и приемането с протоколи на отделните 

възли. 

1.14. Да организира приемането на съоръженията от ремонт. 

1.15. Да определи лице и съгласува с Изпълнителя местата за изхвърляне на  отпадъците. 

Отпадъците да се изхвърлят разделно. Получаването им става с приемо – предавателен 

протокол. 

1.16. Да съгласува технологичните графици на Изпълнителя и ги изисква преди началото на 

ремонта. 

1.17. Възложителят има право да не приеме извършената работа, в случай че има неотстранени 

забележки по ремонта. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

2.1. Да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри ремонтните работи в 

съответствие с обемите, сроковете, техническите условия и основни изисквания за 

извършване на ремонта, посочени в Приложения № от 1 до 8 – неразделна част от договора. 

2.2. Да извърши ремонта в съответствие с установените технически изисквания по 

представената от Възложителя документация. 

2.3. Изпълнителят се задължава да поддържа стойностите на технологичните показатели 

съгласно Приложение 8 за всяко отремонтирано съоръжение при извършване на ежедневната 

сервизна дейности, както и в гаранционния срок. 

2.4. Да разработи технологичен график за ремонта на съоръжението като го съгласува с 

Възложителя и с останалите изпълнители, с които има съвместна работа. 

2.5. Необходимите за ремонта материали, предоставени от Възложителя се получават от 

склада му с подписано от началник цеха или негов заместник искане. Искането 

задължително се подписва и от крайния получател (отговорника на съответният подобект). 

Тези материали се получават не по-рано от 2 дни преди влагането им, като същите се 

заявяват писмено в  журнала на КЦ. 

2.6. Да участва съвместно с Възложителя в отдефектоването на съоръжението. 

Дефектовката се удостоверява с констативен протокол, подписан от двете страни. 
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2.7. Да осигури поддържането и експлоатацията на стационарните подемно-транспортни 

съоръжения и стационарното осветление на площадката за ремонт и изправното им 

предаване на Възложителя след завършване на ремонта. 

2.8. Да съхранява и опазва машините и съоръженията от приемането им за ремонт до 

предаването им на Възложителя. 

2.9. Да представи формуляри и актове за извършените работи, както и протоколи за 

контрола на заварките и състоянието на метала в определените срокове. 

2.10. Всеки ден да почиства работната площадка. Да не допуска разхвърляне на материали, 

резервни части или отпадъци. Да оставя отпадъците на определените за целта места и да 

подписва приемо – предавателен протокол за генерираните отпадъци с представител на 

Възложителя. 

2.11. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на територията на 

Възложителя. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за 

сметка на Изпълнителя. 

2.12. При извършване на ремонта да не назначава хора, които са в трудово правни 

отношения с Възложителя. Същото се отнася и при договаряне с подизпълнителите. 

2.13. Да осигури своя персонал, МПС, инструментални шкафове и сандъци с отличителни 

знаци на фирмата. 

2.14. 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. 

2.15. Да спазва приетия Правилник за вътрешния трудов ред при изпълнение на ремонта на 

територията на Възложителя; Наредба №9/09.06.2004г за техническата експлоатация на 

електрически централи и мрежи; Правилник по БРНЕУЕЦ; Наредба № 8121з-647 от 

1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 

2.16. Изпълнителят представя на отговорника по договора списък на ръководния персонал, 

който ще има право: да присъства на оперативките касаещи ремонтите и да получава 

своевременно протоколите от тях; да подписва заявките за пробните изпитания на 

съоръженията; да контактува с отговорниците по ремонта за разрешаване на възникнали 

проблеми във връзка с ремонтната програма.  

2.17. 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. 

2.18. 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. 

2.18.1. 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. 

2.19. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на поръчката. 

2.20. Изпълнителят, при изпълнението на договора за обществена поръчка 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. 

2.21. Изпълнителят има право да получи цената, посочена в Раздел ІІ, т. 1, при изпълнение на 

посочените конкретни задачи, съобразно условията на договора. 
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VI. ПРИЕМАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА 

1. Приемането на съоръжението от планов ремонт се извършва с писмено искане от 

Изпълнителя  на два етапа - повъзлово приемане и комплексно приемане. 

1.1. Повъзлово приемане се извършва на агрегати, механизми и възли, предмет на договора 

и обхваща: 

1.1.1. Подробен оглед и проверка на работата им при пускане и действие. 

1.1.2. Провеждане на 8 часова проба на всички въртящи механизми, с актове за 

вибрационно състояние и изпълнение на критериите, посочени в Приложение №8 и 

дефектовки. 

1.1.3. Оформяне на съответните формуляри и актове за приемане със срокове. 

1.2. Комплексно приемане на ремонтираното съоръжение се извършва след приключване на 

повъзловото приемане и включва пускане в работа и натоварване на съоръженията до 

достигане на номинален товар. 

2. Преди пристъпване към пускане на съоръженията всички наряди за работа трябва да 

бъдат закрити от Изпълнителя и отчетната документация за проведения ремонт предадена 

на Възложителя. 

3. Възложителят организира и провежда изпълнението на 72 часови комплексни изпитания 

на съоръженията. Изпълнителят участва със свой персонал при провеждането им, като 

отстранява появилите се дефекти и пропуски. 

4. Всички открити дефекти, които не изискват незабавно спиране на съоръжението се 

отстраняват от Изпълнителя на ремонта, в срокове съгласувани с Възложителя. 

5. Съоръжението се счита за прието след 72 часова работа, в редовна експлоатация, при 

достигнати номинални параметри на работа. 

- За планови ремонти се представят: 

• Актове за завършена работа по дефектовка;  

• Актове за  4 часови проби на стръскващи механизми; 

• Актове за въздушна плътност; 

• Актове за газова плътност; 

• Актове за издаване за полагане на топлинна изолация; 

• Актове за чистота, стълби, парапети и площадки; 

• Протокол за високоволтови изпитания на ЕФ; 

• Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа. 

6. Предварителната оценка за качеството се съставя след провеждане на 72 часовата проба 

и се отразява в Акта за предаване на съоръжението след ремонт. 

7. Окончателната оценка за качеството на планов ремонт се определя на база следремонтни 

изпитания, извършени до 30 дни след 72 часовата проба. 

8. За ежедневната сервизна дейност: приемането на извършената работа става с 

двустранно подписан протокол за отчитане на извършената работа на котли, които са били 

в експлоатация, резерв или на които е извършван авариен ремонт за изминалия месец. В 

случаи на авариен ремонт със спиране на котлоагрегат се съставя Протокол за 

високоволтови изпитания на ЕФ. 

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК  

1. Гаранционния срок на съоръжение след извършен планов ремонт е 7 000 работни часа 

или до следващия му планов ремонт. Гаранционният срок започва да тече след приемане на 

съоръжението от ремонт след извършване на 72 часовата проба.  

2. По време на гаранционния срок, Възложителят провежда необходимите следремонтни 

изпитания, удостоверяващи качеството на ремонта. Качеството на ремонта се счита за 

добро, при достигане на изискуемите техническите показатели при работа. 

3. При констатиране на повреди или дефекти по съоръженията по време на гаранционния 

срок, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя и определя дата и час за съставяне на 

двустранен констативен протокол за установяване на повредите и дефектите. 

4. Изпълнителят отстранява със свои сили и средства появилите се повреди и дефекти, 

установени с подписването на протокола.  
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5. В случай, че в посочения срок Изпълнителят не изпрати свой представител за съставяне 

на двустранен констативен протокол, Възложителят сам съставя протокола и той е 

задължителен за страните. 

VIІI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, върху 

неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5% от 

стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това 

основание неустойки за забава се ограничава до 5% от стойността на договора към датата на 

сключването му. 

2. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в 

размер на 20% от стойността на договора към датата на сключването му. 

3. При пълно неизпълнение Възложителят има право да изтегли гаранцията за изпълнение по 

Раздел IV от настоящия договор. 

4. При неспазване срокове за изпълнение по време на действие на договора изпълнителят дължи 

неустойка за всеки отделен случай, както следва: 

4.1. При неспазване на междинните срокове за ремонт на съоръжение, отразено в протокол 

от оперативка, Изпълнителят заплаща неустойка в размер на 1% на ден от стойността на 

съответния ремонт, но не повече от 10% от стойността на съответния ремонт. 

4.2. При неспазване на крайния срок за ремонт на съоръжение, съгласно Акт за завършена 

работа, Изпълнителят заплаща неустойка в размер 3% на ден върху стойността на 

съответния ремонт за всеки ден забава, но не повече от 20% от стойността на съответния 

ремонт.  

5. Възложителят налага следните санкции при неспазване на изискванията по време на 

ремонта: 

5.1. Изпълнителят е длъжен да поддържа работните места и районите чисти от метални и 

неметални отпадъци, както и всекидневното им транспортиране до определените за това 

площадки. При констатиране на непочистени работни места, неизвозени отпадъци от 

котелна зала или неизпълнение на задълженията по тази точка от страна на Изпълнителя, 

отразено в констативен протокол на Възложителя, се налага глоба от 3 000 лв. на 

Изпълнителя. 

5.2. При предаване на съоръженията с подписани актове за газова и въздушна плътност 

Възложителят осигурява на Изпълнителя по две газови и две въздушни опресовки. За всяка 

следваща газова и/или въздушна опресовка, Изпълнителят заплаща:  

– за газова опресовка по 5 000 лв. 

– за въздушна опресовка по 3 000 лв. 

5.3. За всяко отсъствие от оперативка Изпълнителят заплаща глоба в размер на 500 лева.  

5.4. Изпълнителят заплаща санкция в размер на 1500 лв. при нарушение на: 

–  Правилник за вътрешния  ред; 

– Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи;  

– Правилник по Безопасност на работа при неелектрически и електрически уредби и 

електрически централи /ПБРНЕУЕЦ/;  

– Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите. 

5.5. За всяко следващо нарушение по т.5.4 от текущия раздел се налага санкция в размер на 

3000 лв. 

6. При неточно изпълнение на дейностите по договора изпълнителят дължи неустойка за 

всеки установен случай на неточно изпълнение. 

6.1. За неточно изпълнение при извършване на ежедневна сервизна дейност и планови 

ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62 се приема: 

• продължително изключване на агрегат на ЕФ по причина ”повреда в полето”  или 

„неработещо стръскване на утаителни електроди”. Под „продължително изключване” се 

разбира изключване за повече от 72 часа. 
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• пробиви по корпуса на бункерите или пепелоспусните тръби, водещо до забиването 

им и повтарящо се изключване на агрегат на ЕФ. Под повтарящо се изключване на агрегат се 

разбира поне 2 пъти на 48 часа. 

• неработещо стръскване на корониращи електроди и/или бункери за продължително 

време. Под продължително време се разбира повече от 72 часа 

• продължителна работа на агрегат на ЕФ с показатели по-ниски от режимната карта на 

съответния ЕФ. Под продължителна работа се разбира повече от 72 часа. 

• износена дюза на хидрозатвор над ø18 мм 

• просмуквания на неорганизиран въздух на съоръженията над нормите описани в 

Приложение 8 

• концентрация на прах след ЕФ (преди СОИ) по висока от нормите описани в 

Приложение 8   

• неотстранени дефекти в записания срок от „Дневник дефекти сервизна дейност” 

Всяко неточно изпълнение се установява с подписан двустранен констативен протокол. 

6.2. При всяко констатирано неточно изпълнение по време на ежедневната сервизна дейност, 

Изпълнителят дължи неустойка в размер 1 процент от стойността на месечната такса на 

съответния котлоагрегат.  

6.3. Когато неточното изпълнение е констатирано през периода на окончателната оценка за 

качеството на ремонта след планов ремонт, Изпълнителят дължи неустойка в размер процент 

от стойността на съответния планов ремонт. Размер на неустойката при 

констатиранонеточно изпълнение: 

 продължително изключване на агрегат на ЕФ по причина ”повреда в полето”  или 

„неработещо стръскване на утаителни електроди”- по 5% за всеки изключен агрегат; 

 пробиви по корпуса на бункерите или пепелоспусните тръби, водещо до забиване им 

и повтарящо се изключване на агрегат на ЕФ -по 1% за всеки констатиран случай на 

изключвания; 

 неработещо стръскване на корониращи електроди и/или бункери за продължително 

време –по 1% за всяко едно стръскване; 

 продължителна работа на агрегат на ЕФ с показатели по-ниски от режимната карта на 

съответния ЕФ –по 1% за всеки един агрегат; 

 износена дюза на хидрозатвор над ø18 мм- по 0.5% за всяка износена дюза; 

 просмуквания на неорганизиран въздух на съоръженията над нормите описани в 

Приложение 8 – за всеки 0.01 над нормата се налага санкция от по 1% ; 

 концентрация на прах след ЕФ (преди СОИ) по висока от нормите описани в 

Приложение 8 – за всеки 5  мг/нм3 над нормата се налага санкция от 1 % от стойността 

на плановия ремонт на подобект ЕФ; 

 неотстранени дефекти в записания срок от „Дневник дефекти сервизна дейност” –по 

1% за всеки неотстранен в срок дефект. 

7. Ако Изпълнителят по време на ремонта със свои действия нанесе щети на Възложителя, 

повреди оборудване, причини пожар, не изпълни протоколни решения, които водят до преки 

или косвени щети на Възложителя ги възстановява в пълен размер. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. В случаите на т.10 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. 
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IХ. ФОРСМАЖОР 

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. Това уведомяване трябва да е потвърдено от Българската 

търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 

Х. 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. 

ХI. 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 на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

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 VIІI остават дължими. 

4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 от 

ППЗОП. 

5. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора със 7 дневно писмено 

предизвестие поради възникване на пречки от стопански, административен или друг 

характер, непреодолима сила и други, както и при отпадане необходимостта от договора.  

6. При прекратяване на договора при условията на т.5 от настоящият раздел от страна на 

Изпълнителя в случай, че същият не е започнал работа по обекта, той изплаща неустойка в 

размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

7. При системно неспазване клаузите по договора, неизпълнени задачи от седмичните 

оперативки, неспазване на сроковете по утвърдения график и правилниците по Безопасност 

на работа при неелектрически и електрически уредби и електрически централи 

/ПБРНЕУЕЦ/, Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и 

мрежи, Наредба №8121з-647 от 1 октомври 2014г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите и приетия в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 

Правилник за вътрешния ред, Възложителят има право да прекрати договора и отстрани 

Изпълнителя, като в случая изплаща 50% от извършената до момента работа. 

8. Възложителят може да прекрати договора едностранно с петдневно писмено предизвестие  

до Изпълнителя, в следните случаи: 

8.1. При забавяне на изпълнението на договорените работи в нарушение на сроковете по 

графика за повече от 7 дни. 

8.2. При недостигане на изискванията за качество на изпълнението от Изпълнителя, доказано 

с  констативен протокол. 

ХII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Изпълнителят се задължава да връща стари и отработени масла, демонтирани резервни 

части, възли и други елементи на оборудването, а Възложителят да обезпечава приемането им. 

2. Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване. 

3. 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. 
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4. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, Изпълнителят се 

обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 
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ТО/ММ/ГД  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

към договор № 15741 

 

ОБЕКТ НА СЕРВИЗНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. За котел  тип ПК-38-4 (КА-1÷8): 

1.1 Въздуховоди за горещ и студен въздух  – от фланеца над  корпуса на ВВ /по 

напорна стена/ до бленда за разход на горещ въздух на КА   15 /включително кл.ВП, кл.СМ, 

кл. Р-я,  кл.Байпас, кл.АБ, ръчни клапи по въздуховодите, стълби, площадки, парапети и 

забори/. 

1.2. Газоходи - от ВЕ-долен пакет, бункери под ВЕ, газоход ВЕ-ИВП, газоход ИВП-

ЕФ, газоход от ЕФ до направляващ апарат на ДВ, от изходящ компенсатор на ДВ до комин 

Н=180 м и до клапа суров газ към абсорбера /включително стълби, площадки, парапети и 

забори/. 

1.3. ЕФ: 

 Корпус, люкове , стълби, площадки, парапети, бункери, хидрозатвори, канали 

под ЕФ до врязването им в главен сгуроизвозен канал и решетките им, както и канала между 

ЕФ на КА-4 и КА-5 и канала западно от ИВП и ЕФ на КА-8; 

 Електродна система на ЕФ; 

 Газоразпределителни решетки; 

 Стръскващи механизми на осадителни и корониращи електроди  и бункери; 

 Смивна инсталация - главен тръбопровод извън котелна зала, арматура, 

механични филтри и дюзи на хидрозатвори и канали. 

1.4. ИВП: 

 Корпус, люкове, хоризонтални и вертикални кубове, разсекатели, площадки, 

парапети, стълби, бункери, хидрозатвори и решетки на главен сгуроизвозен канал / ИВП-1 ÷ 

ИВП-8/; 

 Миене на вертикални кубове с високонапорни помпи за вода и почистване на 

междутръбното пространство на хоризонтални кубове на ИВП на КА-1÷КА-8; 

 Смивна инсталация, арматура, механични филтри и дюзи; 

 Пожарогасене на ИВП – след ръчната задвижка на  0 ред Г. 

 

2. За котел тип Еп 670/140 (КА-9÷12): 

2.1. Въздуховоди – Опашна част, включително стълби и площадки, обшивка, 

компенсатори, ОПС, пробоотвори, люкове, клапи, разсекатели и направляващи елементи , в 

границите посочени отдолу: 

 Смукателен въздуховод преди въздушен вентилатор /по два броя на 

котлоагрегат/ - от началото на 36 до фланеца на Н.А.на ВВ; 

 Нагнетателни въздуховоди след ВВ-А и ВВ-Б – от края на клапи В-1А и В-1Б 

до врязването във въздушни камери на ИВП- І ст., а също така  и студени байпаси  - ляво и 

дясно; 

 Смукателен въздуховод преди ВРГВ  /по два броя на котлоагрегат/ - 

врязването в горещ въздуховод на  25 до фланеца на Н.А. на ВРГВ; 

 Нагнетателни въздуховоди след ВРГВ-А и Б – преди клапи ВВР-2А и ВВР-2Б 

до врязването им след клапи ВВР-3А и ВВР-3Б в нагнетателни въздуховоди след ВВ и след 

клапи ВВР-2А и ВВР-2Б до врязването им във въздушни камери на ИВП-Іст.след ръчни 

клапи  8; 

 Въздуховоди  горещ въздух /по два броя на котлоагрегат/ – от врязването им 

във въздушни камери на ИВП - ІІІ ст. до края на клапи ГВ-Л и ГВ-Д на  13 /без 

разклоненията към ОГ и БГ/; 

 Въздуховод рециркулация  горещ въздух /по два броя на котлоагрегат/ - от 

врязването в горещ въздуховод  25 до врязването в смукателен въздуховод преди ВВ. 

2.2. Газоходи – трактове Г /след конвенктивна шахта/, Г-1, Г-2, Г-3 /до началото на 

зидарията  в комини №1 и №2, Н=325м/ и до клапа суров газ към абсорбера, включително 



ТО/ММ/ГД  

стълби и площадки, обшивка, компенсатори, ОПС, пробоотвори, люкове, клапи, шибри, 

разсекатели и направляващи елементи. 

2.3. ЕФ: 

 Корпус, люкове, компенсатори, стълби, площадки, парапети, бункери, 

хидрозатвори, канали под ЕФ и решетките им; 

 Електродна система на ЕФ; 

 Газоразпределителни решетки; 

 Стръскващи механизми на осадителни и корониращи електроди  и бункери; 

 Смивна инсталация - включително общата задвижка подаваща смивна вода 

към всеки котлоагрегат, арматура, механични филтри и дюзи на хидрозатвори и канали. 

2.4. ИВП:  

 Корпус, люкове, кубове, разсекатели, площадки, парапети, стълби, бункери, 

хидрозатвори и решетки на сгуроизвозени канали; 

 Миене на вертикални кубове на ИВП с високонапорни помпи; 

 Смивна инсталация, арматура, механични филтри и дюзи. 

 

Забележка:  

1. Не се обслужват сервизно топлинната изолация и декоративната ламарина на ЕФ, ИВП, 

газоходи и въздуховоди. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (п)     ИЗПЪЛНИТЕЛ: (п) 

Изп. директор:     Управител: 

   инж. Ж. Динчев      Динко Динев 

 

 

 
Отг. по договора: 

   инж. Д. Радовски 



ТО/ММ/ГД  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

към договор № 15741 

 

ТИПОВ ОБЕМ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЕФ, ИВП, ГАЗОХОДИ И 

ВЪЗДУХОВОДИ НА КА ТИП ПК-38-4 /ЗА 1 БРОЙ КА/ 
 

№ Наименование на дейността  
Мерна        

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

  ЕФ        

  Ревизия на електрофилтър /включваща следните дейности/ бр. 1 384.00 

1 Подготовка на необходими приспособления и пренасяне на инструменти.       

2 Оформяне на наряда и отваряне на всички люкове.       

3 
Оглед състоянието на вътрешните части на секциите на електрофилтъра, 

газоходи, бункери и установяване на дефектите. 
      

4 Почистване и измиване на електрофилтъра.       

5 Почистване бункери и ПСА под електрофилтъра.       

          

  
Ревизия и ремонт на редуктори и двойка зъбни колела /включваща 

следните дейности/. 
бр. 20 452.00 

1 Отсъединяване на двигателя на редуктора.       

2 Източване на маслото на редуктора.       

3 Сваляне на редуктора.       

4 Демонтаж двойка зъбни колела и сваляне кожуха й.       

5 Демонтаж малък и голянм червячен вал на редуктора.       

6 Демонтаж касетата на редуктора.       

7 Оглед състоянието на частите на редуктора.       

8 Почистване и оглед на кожух и двойка зъбни колела.       

9 Получаване на необходими резервни части и свежо масло, герс.       

10 Подмяна на износени части.       

11 Сглобяване на редуктора и направа на уплътнения.       

12 Монтаж на двойка зъбни колела и гресиране.       

13 Наливане на масло на редуктора.       

14 Куплиране на двигателя        

15 Въртене на празен ход.       

16 Куплиране към стръскващия механизъм с подмяна на полумуфата.       

17 Боядисване на редуктори.       

          

  Ремонт на механизмите за стръскване /включваща следните дейности/. бр. 20 578.00 

1 Ревизия състоянието на чуковете, валовете и наковалните.       

2 Ревизия уплътняването към корпуса на филтъра.       

3 Получаване на материали и детайли.       

4 Монтаж (подмяна) на чукове, наковални, укрепване.       

5 Монтаж (подмяна) на вал на стръскващия механизъм.       

6 Подмяна износени палци на цевни предавки.       

7 Ревизия и подмяна преходни изолатори.       

8 Ревизия и подмяна ексцентриков механизъм.       

9 Укрепване стойките на валовете.       

          

  
Ревизия, ремонт и регулиране на осадителни и корониращи електроди 

/включваща следните дейности/.  
секция 8 784.00 

1 Проверка мястото на закрепване.       

2 Ремонт или подмяна на елементи на киорониращи електроди (игли).       

3 Възстановяване на скъсани рамки на корониращи електроди.       

4 Проверка и ремонт на носещи греди.       

5 Проверка мястото на биене на чуковете.       

6 Регулиране мястото между осадителни и корониращи електроди.       

7 Получаване на материали и детайли.       

8 Центровка на осадителни електроди.       

9 Настройка на осадителни електроди в проектно положение.       

10 Изкърпване на осадителни електроди       

11 Подмяна осадителни електроди (или участъци) - 20 бр..       

          



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна        

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

  Подмяна подвесна тръба /включваща следните дейности/. бр. 8 122.00 

1 Захващане и повдигане на полето.       

2 Демонтаж носещ изолатор       

3 Демонтаж износена тръба       

4 Получаване на детайли и материали       

5 Монтиране на подвесна тръба и изолатор       

6 Центроване рамките на полето и укрепване       

          

  Ревизия и ремонт на люкове /включваща следните дейности/. бр. 67 194.00 

1 Проверка обшивката на люковете.       

2 Изрязване на износените участъци       

3 Монтаж  нова обшивка и топлоизолация - 6 м2 .        

4 Ревизия затварящи механизми и раздвижване болтови съединения       

5 Получаване и монтаж на уплътнение       

6 Сваляне на износен люк и получаване на нов.       

7 Монтаж и уплътняване на нов люк       

          

  Подмяна обшивка на ЕФ /включваща следните дейности/.   м2 100 1100.00 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали. Разкрояване на ламарината.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  Подмяна на компенсатори /включваща следните дейности/. бр. 2 1536.00 

1 Укрепване в района на компенсатора.       

2 Демонтаж на износен компенсатор.       

3 Получаване на нов.       

4 Монтаж на новия компенсатор и уплътняване.       

          

  Ревизия на хидрозатвори /включваща следните дейности/.  бр. 15 282.00 

1 Оглед на хидрозатвора.       

2 Почистване от шлак и пепел.       

3 Изкърпване на износен или кородирали участъци.       

4 Подмяна дюза при необходимост.       

          

   Подмяна на хидрозатвор /включваща следните дейности/. бр. 15 342.00 

1 Демонтиране на стария хидрозатвор.       

2 Получаване на нов.       

3 Припасване и заваряне на новия.       

4 Монтиращи и подбуждащи дюзи, свързване с водна инсталация.       

          

   Подмяна на дюза в пепелоизвозен канал /включваща следните дейности/.  бр. 9 18.00 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация.       

2 Демонтаж износена дюза.       

3 Получаване и монтаж на нова.       

          

  Ревизия и ремонт на арматура /включваща следните дейности/. бр. 6 62.00 

1 Изолиране от водна инсталация.       

2 Раздвижване и проверка състоянието на задвижките.       

3 Разглобяване, почистване и оглед на детайлите.       

4 Получаване и подмяна на износени детайли.       

5 Получаване на нова задвижка при необходимост.       

6 Сглобяване на задвижката и изработка на уплътнения.       

7 Присъединяване към водна инсталация и проверка.       

          

  Възстановяване скарите на канала /включваща следните дейности/. л.м. 20 96.00 

1 Изваждане на скарите от канала.       

2 Почистване от пепел и шлак.       

3 Проверка състоянието на скарите.       

4 Възстановяване на участъци от скарите.       

5 Изработка на нови скари -10 л.м.       
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№ Наименование на дейността  
Мерна        

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

6 Монтиране на скарите.       

7 Почистване и изхвърляне на отпадъците.       

          

  
Ревизия на изолатори /носещи, проходни и тягови/- /включваща следните 

дейности/. 
бр. 32 94.00 

1 Почистване кабинките на изолаторите и изолаторите от прах и замърсявания.       

2 Оглед състоянието на изолаторите и получаване на нови при необходимост.       

          

  Подмяна носещ изолатор /включваща следните дейности/. бр. 6 140.00 

1 Захващане и повдигане на полето в района на изолатора.       

2 Демонтаж и отсъединяване на изолатора.       

3 Монтиране и припасване на новия изолатор.       

4 Центроване на полето.       

          

  Ревизия и ремонт на вибраторите /включваща следните дейности/. бр. 15 342.00 

1 Демонтаж на двигателя на вибратора.       

2 Демонтаж на салниковата кутия.       

3 Почистване и оглед състоянието на уплътненията.       

4 Проверка състоянието пръта на вибратора и стръскващата рамка.       

5 Получаване на нови материали.       

6 
Подмяна на уплътненията и стръскващите елементи (прът, носещи пръти, 

рамка) - 15компл. 
      

7 Монтаж на стръскващия механизъм.       

8 Монтаж на салниковата кутия.       

9 Куплиране на ел. двигателя.       

          

  
Подмяна преход под бункера на електрофилтъра /включваща следните 

дейности/. 
бр. 8 180.00 

1 Демонтиране на хидрозатвор и пепелоизвозна тръба.       

2 Демонтиране на прехода.       

3 Проверка състоянието на пеплоизвозната тръба.       

4 Получаване на материали.       

5 Монтаж на преход.       

6 Монтаж на пепелоизвозна тръба и хидрозатвор.       

7 Почистване на отпадъците.       

          

  Подмяна механични филтри /включваща следните дейности/. бр. 2 42.00 

1 Изолиране от водна инсталация.       

2 Отваряне капака на механичния филтър.       

3 Изваждане на решетката и почистване от шлак на частите.       

4 Ревизия на детайлите и изрязване на износената решетка.       

5 Припасване и заваряване на нова решетка.       

6 Проверка болтовите съединения и направа на нови уплътнения.        

7 Монтаж на механичния филтър.       

8 Почистване на отпадъците.       

          

  Подмяна обшивка на бункерите /включваща следните дейности/. м2 75 822.00 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  
Подмяна на елементи корониращи на корониращи електроди /включваща 

следните дейности/. 
бр. 80 156.00 

1 Демонтаж на скъсани и износени електроди (игли).       

2 Получаване на нови.       

3 Монтаж на електроди и фиксиране.       

4 Почистване на отпадъците.       

          

  Монтаж на отражатели /включваща следните дейности/. л.м. 40 78.00 

1 Получаване или заготвяне на нови отражатели.       

2 Изрязване на износени и подготовка за монтаж на новите.       
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№ Наименование на дейността  
Мерна        

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

3 Припасване и заваряване на нови.       

4 Укрепване.       

          

  Подмяна на ГРР /включваща следните дейности/. бр. 10 296.00 

1 Демонтаж на износена ГРР.       

2 Получаване на материали и детайли.       

3 Припасване и монтаж на нова ГРР.       

          

  Ревизия и ремонт на ГРР /включваща следните дейности/. бр. 30 54.00 

1 Почистване на местата за укрепване.       

2 Изправяне на ГРР.       

3 Получаване или изработка на скрепващи елементи и детайли.       

4 Укрепване на ГРР.       

          

  Подмяна юбки /включваща следните дейности/. бр. 10 78.00 

1 Изрязване на износена юбка.       

2 Получаване и монтаж на нова.       

3 Припасване и заваряване на нова.       

          

  
Ревизия и ремонт на стълби площадки и парапети /включваща следните 

дейности/. 
% 100 62.00 

1 Проверка състоянието на площадките в ЕФ.       

2 Изрязване на износените части и мопнтаж на нови.       

3 Проверка състоянието на стълбите в ЕФ и монтаж на нови при необходимост.       

4 Проверка състоянието на стълбите на ЕФ отвън.       

5 Отрязване и подмяна на износените части.       

6 Проверка състоянието на площадките на ЕФ отвън.       

7 Изрязване на износени участъци.       

8 Монтиране и укрепване на нови участъци.        

9 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

          

  Смивна инсталация под ЕФ /включваща следните дейности/. % 100 116.00 

1 Проверка състоянието на тръбите, маркучите и заварките по мет.елементи.       

2 Изолиране и демонтаж на износени участъци.       

3 Получаване на материали.       

4 Монтаж на новите маркучи - 15 бр.       

5 Стиковане и заварка на участъците за подмяна - 5 л.м.       

6 Проверка на дренажите и подмяна при необходимост.       

7 Почистване на смивната инсталация от наслояване от пепел и шлак.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 92.00 

1 Назначение  на обходчици.        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отстраняване на пропуски.       

          

  Високоволтови изпитания /включващи следните дейности/ бр. 2 46.00 

1 Оформяне на наряда       

2 Проверка за наличие и отстраняване на всички лица от ЕФ.       

3 Маркиране на подстъпите към ЕФ с необходимите ленти и табели.       

4 Назначаване на отцепление.       

5 Отстраняване на маркировките       

        
 

  ИВП        

          

  Ревизия ИВП /включваща следните дейности/. бр. 1 106.00 

1 Подготовка на необходими приспособления и пренасяне на инструменти.       

2 Оформяне на наряда и отваряне на всички люкове.       

3 Изработка на текелажна схема.       

4 
Оглед състоянието на вътрешните части - въздуховоди, газоходи, бункери и 

установяване на дефектите. 
      



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна        

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

5 Почистване и измиване на ИВП по газова и въздушна страна.       

6 Почистване бункери и ПСА под ИВП - 4 бр.       

          

  
Проверка на плътност между упл. дъски и пояси /включваща следните 

дейности/ 
% 100 48.00 

1 Оглед и маркиране на пропуските между уплътнителните дъски и пояси.       

2 Заготовка на шини при необходимост.       

3 Заварка и уплътняване.       

          

  Презаварка на спукани шевове /включваща следните дейности/. л.м. 40 78.00 

1 Оглед и маркиране на завръчните шевове по корпуса на ИВП.       

2 Крайцване и заготвяне на спуканите шевове.       

3 Презаваряване.       

          

  Ревизия и ремонт люкове на ИВП /включваща следните дейности/. бр. 26 76.00 

1 Проверка обшивката на люковете.       

2 Изрязване на износените участъци.       

3 Монтаж нова обшивка и топлоизолация       

4 Ревизия затварящи механизми и раздвижване болтови съединения.       

5 Получаване и монтаж на уплътнение.       

6 Сваляне на износен люк и получаване на нов.       

7 Монтаж и уплътняване на нов люк.       

          

  Подмяна на механични филтри /включваща следните дейности/. бр. 1 20.00 

1 Изолиране от водна инсталация.       

2 Отваряне капака на механичния филтър.       

3 Изваждане на решетката и почистване от шлак на частите.       

4 Ревизия на детайлите и изрязване на износената решетка.       

5 Припасване и заваряване на нова решетка.       

6 Проверка болтовите съединения и направа на нови уплътнения.        

7 Монтаж на механичния филтър.       

8 Почистване на отпадъците.       

          

  Ревизия арматура на ИВП /включваща следните дейности/. бр. 5 52.00 

1 Изолиране от водна инсталация.       

2 Раздвижване и проверка състоянието на задвижките.       

3 Разглобяване, почистване и оглед на детайлите.       

4 Получаване и подмяна на износени детайли.       

5 Получаване на нова задвижка при необходимост.       

6 Сглобяване на задвижката и изработка на уплътнения.       

7 Присъединяване към водна инсталация и проверка.       

          

  Ревизия на хидрозатвори /включваща следните дейности/.  бр. 4 68.00 

1 Оглед на хидрозатвора.       

2 Почистване от шлак и пепел.       

3 Изкърпване на износен или кородирали участъци.       

4 Подмяна дюза при необходимост.       

          

   Подмяна на хидрозатвор /включваща следните дейности/. бр. 4 88.00 

1 Демонтиране на стария хидрозатвор.       

2 Получаване на нов и базалтиране.       

3 Припасване и заваряне на новия.       

4 Монтиращи и подбуждащи дюзи, свързване с водна инсталация.       

          

  Подмяна обшивка на ИВП с бункери /включваща следните дейности/. м2 60 656.00 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

   Ревизия и ремонт на пожарогасене /включваща следните дейности/.  % 1 46.00 



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна        

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

1 Оглед състоянието на пожарогасителна инсталация.       

2 Маркиране и изрязване на износени участъци.       

3 Изработване и получаане на нови детайли.       

4 Подмяна на износените участъци.       

5 Ревизия арматурата на пожарогасителната инсталация.       

6 Подмяна на дефектни елементи при необходимост.       

          

  Ревизия хоризонтални кубове /включваща следните дейности/. бр. 24 46.00 

1 Оглед състоянието на кубовете.       

2 Презаварки на спукани шевове по тръбните дъски.       

          

  
Ревизия и ремонт на разсекатели преди вертикални кубове /включваща 

следните дейности/. 
% 100 86.00 

1 Оглед състоянието на разсекателите.       

2 Изрязване на износените участъци.       

3 Стиковане и заваряване на нови елементи - 8 м².       

4 Укрепване и оребряване.       

          

  
Подмяна на обшивка от тавана и стените на ИВП и презаварка на спукани 

шевове /включваща следните дейности/ . 
м2 15 162.00 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  Ревизия и ремонт на клапи /включваща следните дейности/. бр. 9 86.00 

1 Оглед състоянието на редукторите и лостовите системи.       

2 Почистване на редукторите.       

3 Източване и подмяна на масло.       

4 Проверка подвижността и плътността на перата и техните оси.       

5 Настройване геометрията на лостовата система съвместно с перата на клапите.       

6 Проверка укрепването на редукторите и шарнирните връзка.       

7 Настройване при необходимост на крайните ограничители.       

8 Уплътнение на клапите.       

9 Проверка на клапите в краините им положения.       

          

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. % 100 116.00 

1 Проверка състоянието на стълбите.       

2 Отрязване и подмяна на износените части.       

3 Проверка състоянието на площадките.       

4 Изрязване на износени участъци.       

5 Монтиране и укрепване на нови участъци - 15 л.м.        

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

          

  Смивна инсталация под ИВП /включваща следните дейности/. % 100 22.00 

1 
Проверка състоянието на тръбите, маркучите и заварките по металните 

елементи. 
      

2 Изолиране и демонтаж на износени участъци.       

3 Получаване на материали.       

4 Монтаж на новите маркучи.       

5 Стиковане и заварка на участъците за подмяна.       

6 Проверка на дренажите и подмяна при необходимост.       

7 Почистване на смивната инсталация от наслояване от пепел и шлак.       

          

   Подмяна на дюза в пепелоизвозен канал /включваща следните дейности/. бр. 5 10.00 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация.       

2 Демонтаж износена дюза.       

3 Получаване и монтаж на нова.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 100.00 

1 Назначение  на обходчици        

2 Обход и маркиране на пропуски.       



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна        

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

3 Отстраняване на пропуските.       

4 Затапване на дефектни тръби на хоризонтални кубове.       

          

  Въздушна опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 100.00 

1 Оформяне на наряда.       

2 Получаване на тапи и водно стъкло.       

3 Затапване на дефектни тръби на вертикални кубове.       

4 Проверка на въздушни камери и маркиране на пропуските.       

        
 

  ВЪЗДУХОВОДИ ЗА ГОРЕЩ И СТУДЕН ВЪЗДУХ       

          

  Подмяна обшивка /включваща следните дейности/. м2 10 86.00 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

4 Ревизия,ремонт и настройка на ОПС.       

          

  Ревизия и подмяна на дефектни забори /включваща следните дейности/. % 100 22.00 

1 Демонтаж на стари забори.       

2 Получаване на детайли и материали.       

3 Монтаж и уплътнение на новите забори.       

          

  Въздушна опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 8.00 

1 Оформяне на наряда.       

2 Обход  и маркиране на пропуските.       

          

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. % 100 46.00 

1 Проверка състоянието на стълбите.       

2 Отрязване и подмяна на износените части.       

3 Проверка състоянието на площадките.       

4 Изрязване на износени участъци.       

5 Монтиране и укрепване на нови участъци - 8 л.м.        

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

        
 

  ГАЗОХОД ВЕ-ИВП С БУНКЕРИ ПОД ВЕ       

          

  Ревизия и ремонт люкове /включваща следните дейности/. бр. 4 12.00 

1 Проверка обшивката на люковете.       

2 Изрязване на износените участъци.       

3 Монтаж нова обшивка и топлоизолация       

4 Ревизия затварящи механизми и раздвижване болтови съединения.       

5 Получаване и монтаж на уплътнение.       

6 Сваляне на износен люк и получаване на нов.       

7 Монтаж и уплътняване на нов люк.       

          

  
 Подмяна на дюза в канала под хидрозатворите /включваща следните 

дейности/. 
бр. 2 4.00 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация.       

2 Демонтаж износена дюза.       

3 Получаване и монтаж на нова.       

          

  Смивна инсталация под ВЕ /включваща следните дейности/. % 100 46.00 

1 
Проверка състоянието на тръбите, маркучите и заварките по металните 

елементи. 
      

2 Изолиране и демонтаж на износени участъци.       

3 Получаване на материали.       

4 Монтаж на новите маркучи.       

5 Стиковане и заварка на участъците за подмяна.       

6 Проверка на дренажите и подмяна при необходимост.       

7 Почистване на смивната инсталация от наслояване от пепел и шлак.       



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна        

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

          

  
Възстановяване скарите на каналаите от хидрозатвори до главен канал 

/включваща следните дейности/. 
% 100 46.00 

1 Изваждане на скарите от канала.       

2 Почистване от пепел и шлак.       

3 Проверка състоянието на скарите.       

4 Възстановяване на участъци от скарите.       

5 Изработка на нови скари - 5 л.м.       

6 Монтиране на скарите.       

7 Почистване и изхвърляне на отпадъците.       

          

   Подмяна на хидрозатвор /включваща следните дейности/. бр. 2 46.00 

1 Демонтиране на стария хидрозатвор.       

2 Получаване на нов хидрозатвор.       

3 Припасване и заваряне на новия.       

4 Монтиращи и подбуждащи дюзи, свързване с водна инсталация.       

          

  Подмяна обшивка /включваща следните дейности/. м2 15 162.00 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

4 Ревизия,ремонт и настройка на ОПС.       

          

  Ремонт на клапа "Папарчев" /включваща следните дейности/. бр. 2 218.00 

1 Подмяна тръба на подвижната клапа.       

2 Подмяна перо на подвижната клапа.       

3 Подмяна на износени участъци на неподвижните пера - 10 м2.       

          

  Ревизия и подмяна на дефектни на забори /включваща следните дейности/. бр. 4 12.00 

1 Демонтаж на стари забори.       

2 Получаване на детайли и материали.       

3 Монтаж и уплътнение на новите забори.       

          

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. % 100 22.00 

1 Проверка състоянието на стълбите.       

2 Отрязване и подмяна на износените части.       

3 Проверка състоянието на площадките.       

4 Изрязване на износени участъци.       

5 Монтиране и укрепване на нови участъци - 4 л.м.        

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 16.00 

1 Назначение  на обходчици        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отстраняване на пропуски.       

        
 

  ГАЗОХОД ИВП-ЕФ       

          

  Подмяна обшивка/включваща следните дейности/. м2 10 106.00 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 16.00 

1 Назначение  на обходчици        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отстраняване на пропуски.       

         

  ГАЗОХОДИ ОТ ЕФ ДО КОМИН Н=180м И ДО АБСОРБЕР       

          



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна        

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

  Подмяна обшивка /включваща следните дейности/.  м2 8 86.00 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  
Ревизия състоянието на вътрешни разпънки и разсекатели /включваща 

следните дейности/. 
% 100 62.00 

1 Оглед състоянието. Набелязване на износени участъци.       

2 Подмяна на износените участъци и презаварка на спукани шевове.       

          

  Ревизия и ремонт на компенсатори /включваща следните дейности/. бр. 5 258.00 

1 Оглед състоянието на компенсаторите.       

2 Подмяна на компрометирани гъвкави елементи.       

          

  Ревизия и ремонт люкове /включваща следните дейности/. % 100 22.00 

1 Проверка обшивката на люковете.       

2 Изрязване на износените участъци.       

3 Монтаж нова обшивка и топлоизолация       

4 Ревизия затварящи механизми и раздвижване болтови съединения.       

5 Получаване и монтаж на уплътнение.       

6 Сваляне на износен люк и получаване на нов.       

7 Монтаж и уплътняване на нов люк.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 22.00 

1 Назначение  на обходчици        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отстраняване на пропуски.       

         

          

      Общо: 11832.00 

 
Труд: 11832.00 ч/ч х 13.00 лв.=  153 816.00 лв. 

 

 
Материали и консумативи: 4 998.00 лв. 

 

 
Общо стойност:  158 814.00 лв. 

 
 

 

Забележка: 

1. Необходимите повдигателни съоръжения и текелажни схеми за изпълнение на ремонта са 

задължение на Изпълнителя. 

2. Всички материали /без резервни части, метали, свързващи елементи, уплътнителни и 

смазочни материали/ и консумативи за извършване на дейността са задължение на 

Изпълнителя. 

3. Транспортните и повдигателни съоръжения необходими за транспортиране на резервни 

части и материали от складови стопанства до работните площадки са задължение на 

Изпълнителя. 

4. След извършване на всякакъв вид ремонтни дейности работните площадки се почистват от 

метални и неметални отпадъци от Изпълнителя. 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (п)     ИЗПЪЛНИТЕЛ: (п) 

Изп. директор:     Управител: 

   инж. Ж. Динчев      Динко Динев 

 

 
Отг. по договора: 

   инж. Д. Радовски 



ТО/ММ/ГД  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

към договор № 15741 

 

ТИПОВ ОБЕМ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОПАШНА ЧАСТ НА КА 

ТИП ЕП 670/140 /ЗА 1 БРОЙ КА/ 
 

№ Наименование на дейността  
Мерна 

е-ца 

К-

во 

Труд 

ч/ч 

          

  ЕФ И СМИВНИ ИНСТАЛАЦИИ       

          

  Ревизия на електрофилтър /включваща следните дейности/. бр. 1 680.0 

1 Подготовка на необходими приспособления и пренасяне на инструменти.       

2 Оформяне на наряда и отваряне на всички люкове.       

3 
Оглед състоянието на вътрешните части на секциите на електрофилтъра , 

газоходи, бункери и установяване на дефектите. 
      

4 Почистване и измиване на електрофилтъра.       

5 Почистване  и измиване на бункери и ПСА под електрофилтъра.       

          

  
Ревизия и ремонт на редуктори и двойка зъбни колела /включваща следните 

дейности/.  
бр. 48 1056.0 

1 Отсъединяване на двигателя на редуктора.       

2 Източване на маслото на редуктора.       

3 Сваляне на редуктора.       

4 Демонтаж двойка зъбни колела и сваляне кожуха й.       

5 Демонтаж малък и голям червячен вал на редуктора.       

6 Демонтаж касетата на редуктора.       

7 Оглед състоянието на частите на редуктора.       

8 Почистване и оглед на кожух и двойка зъбни колела.       

9 Получаване на необходими резервни части и свежо масло, грес.       

10 Подмяна на износени части.       

11 Сглобяване на редуктора и направа на уплътнения.       

12 Монтаж на двойка зъбни колела и гресиране.       

13 Наливане на масло на редуктора.       

14 Куплиране на двигателя        

15 Въртене на празен ход.       

16 Куплиране към стръскващия механизъм с подмяна на полумуфата.       

17 Боядисване на редуктори.       

          

  Ремонт на механизмите за стръскване /включваща следните дейности/. бр. 24 690.0 

1 Ревизия състоянието на чуковете, валовете и наковалните.       

2 Ревизия уплътняването към корпуса на филтъра.       

3 Получаване на материали и детайли.       

4 Монтаж (подмяна) на чукове, наковални,планки за прахови лагери, укрепване.       

5 Монтаж (подмяна) на вал на стръскващия механизъм.       

6 Подмяна износени палци на цевни предавки.       

7 
Ревизия ,измиване, демонтаж,транспортиране до РМБ и обратно,монтаж на 

лагерни тела. 
      

8 Ревизия и подмяна направляващи втулки на носещи изолатори       

9 Почистване на изолаторни кутии от прах и други отпадъци       

          

  
Ревизия, ремонт и регулиране на осадителни и корониращи електроди 

/включваща следните дейности/. 
секция 16 1240.0 

1 Проверка мястото на закрепване.       

2 Ремонт или подмяна на елементи на корониращи електроди (игли).       

3 Възстановяване на скъсани рамки на корониращи електроди.       

4 Проверка и ремонт на носещи греди.       

5 Проверка мястото на биене на чуковете.       

6 Регулиране разстоянието между осадителни и корониращи електроди.       

7 Получаване на материали и детайли.       

8 Центровка на осадителни електроди.       

9 Настройка на осадителни електроди в проектно положение.       



ТО/ММ/ГД  
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е-ца 

К-

во 
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10 Изкърпване на осадителни електроди       

11 Подмяна осадителни електроди (или участъци) - 30 бр.       

12 Почистване на корониращи електроди от наслоявания.       

          

  Подмяна подвесна тръба /включваща следните дейности/.  бр. 5 90.0 

1 Захващане и повдигане на полето.       

2 Демонтаж носещ изолатор       

3 Демонтаж износена тръба       

4 Получаване на детайли и материали       

5 Монтиране на подвесна тръба и изолатор       

6 Центроване рамките на полето и укрепване       

          

  Ревизия и ремонт на люкове /включваща следните дейности/.  бр. 140 210.0 

1 Проверка обшивката на люковете.       

2 Изрязване на износените участъци       

3 Монтаж нова обшивка и топлоизолация       

4 Ревизия затварящи механизми и раздвижване болтови съединения       

5 Получаване и монтаж на уплътнение       

6 Сваляне на износен люк и получаване на нов.       

7 Монтаж и уплътняване на нов люк       

          

  Подмяна обшивка на ЕФ и конфузори /включваща следните дейности/.   м2 160 1760.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  
Ревизия, ремонт или подмяна на хидрозатвори /включваща следните 

дейности/.  
бр. 40 720.0 

1 Оглед на хидрозатвора.       

2 Почистване от шлак и пепел.       

3 Изкърпване на износен или кородирали участъци.       

4 Подмяна дюза при необходимост.       

5 Демонтиране на стария хидрозатвор.       

6 Получаване на нов и базалтиране.       

7 Припасване и заваряне на новия или отремонтирания.       

8 Монтиращи и подбуждащи дюзи, свързване с водна инсталация.       

          

  Подмяна на дюза в пепелоизвозен канал /включваща следните дейности/.  бр. 15 30.0 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация.       

2 Демонтаж износена дюза.       

3 Получаване и монтаж на нова.       

          

  Ревизия и ремонт на арматура Ду32÷Ду600 /включваща следните дейности/. бр. 60 420.0 

1 Изолиране от водна инсталация.       

2 Раздвижване и проверка състоянието на задвижките.       

3 Разглобяване, почистване и оглед на детайлите.       

4 Получаване и подмяна на износени детайли.       

5 Получаване на нова задвижка при необходимост.       

6 Сглобяване на задвижката и изработка на уплътнения.       

7 Присъединяване към водна инсталация и проверка.       

          

  Възстановяване скарите на канала /включваща следните дейности/. л.м. 15 100.0 

1 Изваждане на скарите от канала.       

2 Почистване от пепел и шлак.       

3 Проверка състоянието на скарите.       

4 Възстановяване на участъци от скарите.       

5 Изработка на нови скари - 5 л.м.       

6 Монтиране на скарите.       

7 Почистване и изхвърляне на отпадъците.       

8 Почистване до базалт на смивни канали       



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна 

е-ца 

К-

во 

Труд 

ч/ч 

          

  Ревизия на изолатори /носещи/ /включваща следните дейности/. бр. 64 186.0 

1 Почистване кабинките на изолаторите и изолаторите от прах и замърсявания.       

2 Оглед състоянието на изолаторите и получаване на нови при необходимост.       

3 Измиване с технически спирт на носещи изолатори.       

          

  Подмяна носещ изолатор /включваща следните дейности/. бр. 10 240.0 

1 Захващане и повдигане на полето в района на изолатора.       

2 Демонтаж и отсъединяване на изолатора.       

3 Монтиране и припасване на новия изолатор.       

4 Центроване на полето.       

5 Подмяна на уплътненията         

          

  Ревизия и ремонт на вибраторите /включваща следните дейности/. бр. 40 860.0 

1 Демонтаж на двигателя на вибратора.       

2 Демонтаж на салниковата кутия.       

3 Почистване и оглед състоянието на уплътненията.       

4 Проверка състоянието пръта на вибратора и стръскващата рамка.       

5 Получаване на нови материали.       

6 
Подмяна на уплътненията и стръскващите елементи (прът, носещи пръти, 

струни,наковалня,втулки,пластмасови шайби,рамка). 
      

7 Монтаж на стръскващия механизъм.Центровка вибрационен механизъм.       

8 Монтаж на салниковата кутия.       

9 Куплиране на ел. двигателя.       

          

  
Подмяна преход под бункера на електрофилтъра /включваща следните 

дейности/. 
бр. 20 460.0 

1 Демонтиране на хидрозатвор и пепелоизвозна тръба.       

2 Демонтиране на прехода.       

3 Проверка състоянието на пеплоизвозната тръба.       

4 Получаване на материали.       

5 Монтаж на преход.       

6 Монтаж на пепелоизвозна тръба и хидрозатвор.       

7 Почистване на отпадъците.       

          

  Подмяна механични филтри /включваща следните дейности/.  бр. 8 168.0 

1 Изолиране от водна инсталация.       

2 Отваряне капака на механичния филтър.       

3 Изваждане на решетката и почистване от шлак на частите.       

4 Ревизия на детайлите и изрязване на износената решетка.       

5 Припасване и заваряване на нова решетка.       

6 Проверка болтовите съединения и направа на нови уплътнения.        

7 Монтаж на механичния филтър.       

8 Почистване на отпадъците.       

          

  Подмяна обшивка на бункерите /включваща следните дейности/. м2 120 1320.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  
Подмяна елементи на корониращи електроди /включваща следните 

дейности/. 
бр. 300 600.0 

1 Демонтаж на скъсани и износени електроди (игли).       

2 Получаване на нови.       

3 Монтаж на електроди и фиксиране.       

4 Почистване на отпадъците.       

          

  
Монтаж/ремонт/ на направляваши елементи и разсекатели /включваща 

следните дейности/. 
бр. 40 80.0 

1 Получаване или заготвяне на нови отражатели.       

2 Изрязване на износени и подготовка за монтаж на новите.       
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3 Припасване и заваряване на нови.       

4 Укрепване.       

          

  Подмяна /изкърпване/на ГРР /включваща следните дейности/.  бр. 20 600.0 

1 Демонтаж на износена ГРР.       

2 Получаване на материали и детайли.       

3 Припасване и монтаж на нова ГРР.       

          

  Укрепване на ГРР /включваща следните дейности/. бр. 20 34.0 

1 Почистване на местата за укрепване.       

2 Изправяне на ГРР.       

3 Получаване или изработка на скрепващи елементи и детайли.       

4 Укрепване на ГРР.       

          

  Подмяна/центровка/ юбки /включваща следните дейности/. бр. 10 80.0 

1 Изрязване на износена юбка.       

2 Получаване и монтаж на нова.       

3 Припасване и заваряване на нова.       

          

  
Стълби площадки и парапети в и извън пределите на ЕФ /включваща 

следните дейности/. 
тон 1 42.0 

1 Проверка състоянието на площадките в ЕФ.       

2 Изрязване на износените части и моонтаж на нови.       

3 Проверка състоянието на стълбите в ЕФ и монтаж на нови при необходимост.       

4 Проверка състоянието на стълбите на ЕФ отвън.       

5 Отрязване и подмяна на износените части.       

6 Проверка състоянието на площадките на ЕФ отвън.       

7 Изрязване на износени участъци.       

8 Монтиране и укрепване на нови участъци.        

9 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

          

  Смивна инсталация под ЕФ /включваща следните дейности/. % 100 120.0 

1 Проверка състоянието на тръбите и заварките по металните елементи.       

2 Изолиране и демонтаж на износени участъци.       

3 Получаване на материали.       

5 Стиковане и заварка на участъците за подмяна.       

6 Проверка на дренажите и подмяна при необходимост.       

7 Почистване на смивната инсталация от наслояване от пепел и шлак.       

8 Почистване до базалт на хидрозатвори и см. канали.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 136.0 

1 Назначение  на обходчици        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отстраняване на пропуски.       

          

  Високоволтови изпитания /включваща следните дейности/. бр. 2 64.0 

1 Оформяне на наряда       

2 Проверка за наличие и отстраняване на всички лица от ЕФ.       

3 Маркиране на подстъпите към ЕФ с необходимите ленти и табели.       

4 Назначаване на отцепление.       

5 Отстраняване на маркировките       

         

  ИВП И СМИВНА ИНСТАЛАЦИЯ       

          

  Ревизия ИВП /включваща следните дейности/. бр. 1 212.0 

1 Подготовка на необходими приспособления и пренасяне на инструменти.       

2 Оформяне на наряда и отваряне на всички люкове.       

3 Изработка на текелажна схема.       

4 
Оглед състоянието на вътрешните части - въздуховоди, газоходи, бункери и 

установяване на дефектите. 
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5 Почистване и измиване на ИВП.       

6 Почистване бункери и ПСА под ИВП.       

          

  
Проверка на плътност между упл. дъски и пояси /включваща следните 

дейности/.  
% 100 64.0 

1 Оглед и маркиране на пропуските между уплътнителните дъски и пояси.       

2 Заготовка на шини при необходимост.       

3 Заварка и уплътняване.       

          

  Презаварка на спукани шевове /включваща следните дейности/.  л.м. 100 200.0 

1 Оглед и маркиране на завръчните шевове по корпуса на ИВП.       

2 Крайцване и заготвяне на спуканите шевове.       

3 Презаваряване.       

          

  Ревизия и ремонт люкове на ИВП /включваща следните дейности/. бр. 48 142.0 

1 Проверка обшивката на люковете.       

2 Изрязване на износените участъци.       

3 Монтаж нова обшивка и топлоизолация       

4 Ревизия затварящи механизми и раздвижване болтови съединения.       

5 Получаване и монтаж на уплътнение.       

6 Сваляне на износен люк и получаване на нов.       

7 Монтаж и уплътняване на нов люк.       

          

  Ревизия арматура на ИВП /включваща следните дейности/.  бр. 8 54.0 

1 Изолиране от водна инсталация.       

2 Раздвижване и проверка състоянието на задвижките.       

3 Разглобяване, почистване и оглед на детайлите.       

4 Получаване и подмяна на износени детайли.       

5 Получаване на нова задвижка при необходимост.       

6 Сглобяване на задвижката и изработка на уплътнения.       

7 Присъединяване към водна инсталация и проверка.       

          

  Ремонт или подмяна на хидрозатвор /включваща следните дейности/. бр. 4 92.0 

1 Демонтиране на стария хидрозатвор.       

2 Отремонтиране на износените участъци.       

3 Получаване на нов и базалтиране.       

4 Припасване и заваряне на новия или отремонтирания.       

5 Монтиращи и подбуждащи дюзи, свързване с водна инсталация.       

          

  Подмяна обшивка на ИВП с бункери /включваща следните дейности/. м2 60 654.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  Кубове /включваща следните дейности/. бр. 72 2088.0 

1 Оглед състоянието на кубовете.       

2 Монтиране на паднали насадки и укрепване       

3 
Почистване кубовете и забитите тръби от наслоявания посредством 

високонапорна помпа/над 15 МРа/ 
      

          

  Подмяна\изкърпване\ на компенсатори /включваща следните дейности/. бр. 2 500.0 

1 Укрепване в района на компенсатора.       

2 Демонтаж на износен компенсатор.       

3 Получаване на нов.       

4 Монтаж на новия компенсатор и уплътняване.       

          

  
Замерване дебелината на газови и въздушни камери,тръби на кубове на ИВП 

/включваща следните дейности/. 
точки 200 60.0 

1 Зачистване на контролни точки.       

2 Замерване на дебелината и оформяне на резултатите.       
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  Ревизия и ремонт на клапи /включваща следните дейности/. бр. 4 40.0 

1 Оглед състоянието на редукторите и лостовите системи.       

2 Почистване на редукторите.       

3 Източване и подмяна на масло.       

4 Проверка подвижността и плътността на перата и техните оси.       

5 Настройване геометрията на лостовата система съвместно с перата на клапите.       

6 Проверка укрепването на редукторите и шарнирните връзка.       

7 Настройване при необходимост на крайните ограничители.       

8 Уплътнение на клапите.       

9 Проверка на клапите в краините им положения.       

10 Подмяна на дефектни пера.       

          

  
Възстановяване скарите на всички смивни канали и от ред "Г" до ИВП и 

под него и до ЕФ, вкл. и зад ВРГВ /включваща следните дейности/. 
л.м. 10 60.0 

1 Изваждане на скарите от канала.       

2 Почистване от пепел и шлак.       

3 Проверка състоянието на скарите.       

4 Възстановяване на участъци от скарите.       

5 Изработка на нови скари       

6 Монтиране на скарите.       

7 Почистване и изхвърляне на отпадъците.       

          

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. тон 1 42.0 

1 Проверка състоянието на стълбите.       

2 Отрязване и подмяна на износените части.       

3 Проверка състоянието на площадките.       

4 Изрязване на износени участъци.       

5 Монтиране и укрепване на нови участъци        

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

          

  Смивна инсталация под ИВП /включваща следните дейности/. % 100 48.0 

1 Проверка състоянието на тръбите и заварките по металните елементи.       

2 Изолиране и демонтаж на износени участъци.       

3 Получаване на материали.       

4 Стиковане и заварка на участъците за подмяна.       

5 Проверка на дренажите и подмяна при необходимост.       

6 Почистване на смивната инсталация от наслояване от пепел и шлак.       

7 Почистване до базалт на хидрозатвори и см. канали.       

          

   Подмяна на дюза в пепелоизвозен канал /включваща следните дейности/. бр. 10 20.0 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация.       

2 Демонтаж износена дюза.       

3 Получаване и монтаж на нова.       

          

  Разсекатели на ИВП /включваща следните дейности/. % 100 120.0 

1 Оглед състоянието на разсекателите.       

2 Изрязване на износените участъци.       

3 Стиковане и заваряване на нови елементи.       

4 Укрепване и оребряване.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 96.0 

1 Назначение  на обходчици        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отстраняване на пропуски.       

          

  Въздушна опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 160.0 

1 Оформяне на наряда.       

2 Получаване на тапи и водно стъкло.       

3 Затапване на дефектни тръби.       

4 Проверка на въздушни камери и маркиране на пропуските.       



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна 

е-ца 

К-

во 

Труд 

ч/ч 

5 Отстраняване на пропуски.       

         

  ВЪЗДУХОВОДИ ЗА ГОРЕЩ И СТУДЕН ВЪЗДУХ       

          

  Замерване дебелината /включваща следните дейности/. точки 100 30.0 

1 Зачистване на контролни точки.       

2 Замерване на дебелината и оформяне на резултатите.       

          

  Подмяна обшивка /включваща следните дейности/. м2 40 390.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка б=4 мм и заваряване.       

4 Ревизия,ремонт и настройка на ОПС.       

          

  Монтаж и подмяна на забори /включваща следните дейности/. бр. 4 16.0 

1 Демонтаж на стари забори.       

2 Получаване на детайли и материали.       

3 Монтаж и уплътнение на новите забори.       

          

  Подмяна на компенсатори /включваща следните дейности/. бр. 3 720.0 

1 Укрепване в района на компенсатора.       

2 Демонтаж на износен компенсатор.       

3 Получаване на нов.       

4 Монтаж на новия компенсатор и уплътняване.       

          

  Ревизия и ремонт на клапи /включваща следните дейности/. бр. 16 160.0 

1 Оглед състоянието на редукторите и лостовите системи.       

2 Почистване на редукторите.       

3 Източване и подмяна на масло.       

4 Проверка подвижността и плътността на перата и техните оси.       

5 Настройване геометрията на лостовата система съвместно с перата на клапите.       

6 Проверка укрепването на редукторите и шарнирните връзка.       

7 Настройване при необходимост на крайните ограничители.       

8 Уплътнение на клапите.       

9 Проверка на клапите в краините им положения.       

10 Подмяна на дефектни пера.       

          

  Въздушна опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 64.0 

1 Оформяне на наряда.       

2 Обход  и маркиране на пропуските.       

3 Отстраняване на пропуски.       

          

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. тон 1 42.0 

1 Проверка състоянието на стълбите.       

2 Отрязване и подмяна на износените части.       

3 Проверка състоянието на площадките.       

4 Изрязване на износени участъци.       

5 Монтиране и укрепване на нови участъци-5 м2.        

         

          

  ГАЗОХОДИ       

          

  Разсекатели на Тракт Г /включваща следните дейности/. м2 30 300.0 

1 Оглед състоянието на разсекателите.       

2 Изрязване на износените участъци.       

3 Стиковане и заваряване на нови елементи-30м2.       

4 Укрепване и оребряване.       

5 Подмяна износени опори на разсекатели, стълби и сифони.       

          

  Замерване дебелината /включваща следните дейности/. точки 100 28.0 



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна 

е-ца 

К-

во 

Труд 
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1 Зачистване на контролни точки.       

2 Замерване на дебелината и оформяне на резултатите.       

          

  Подмяна обшивка /включваща следните дейности/. м2 80 780.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка б=6 мм и заваряване.       

4 Ревизия,ремонт и настройка на ОПС.       

          

  Монтаж и подмяна на забори /включваща следните дейности/. бр. 6 24.0 

1 Демонтаж на стари забори.       

2 Получаване на детайли и материали.       

3 Монтаж и уплътнение на новите забори.       

          

  Подмяна на компенсатори /включваща следните дейности/. бр. 5 1230.0 

1 Укрепване в района на компенсатора.       

2 Демонтаж на износен компенсатор.       

3 Получаване на нов.       

4 Монтаж на новия компенсатор и уплътняване.       

          

  
Ревизия, ремонт,отваряне и затваряне на клапи или отсечни шибъри 

/включваща следните дейности/. 
бр. 2 24.0 

1 Оглед състоянието на редукторите и лостовите системи.       

2 Почистване на редукторите.       

3 Източване и подмяна на масло.       

4 Проверка подвижността и плътността на перата и техните оси.       

5 Настройване геометрията на лостовата система съвместно с перата на клапите.       

6 Проверка укрепването на редукторите и шарнирните връзка.       

7 Настройване при необходимост на крайните ограничители.       

8 Уплътнение на клапите.       

9 Проверка на клапите в крайните им положения.       

10 Подмяна на дефектни пера.       

          

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. тон 1 42.0 

1 Проверка състоянието на стълбите.       

2 Отрязване и подмяна на износените части.       

3 Проверка състоянието на площадките.       

4 Изрязване на износени участъци.       

5 Монтиране и укрепване на нови участъци.        

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 16.0 

1 Назначение  на обходчици        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отсраняване на пропуски.       

         

          

    Общо ч/ч: 20504.0 

 
Труд: 20 504.00 ч/ч х 13.00 лв. =  266 552.00 лв. 

 

 
Материали и консумативи:  8 478.00 лв. 

 

 
Общо стойност:  275 030.00 лв. 

 
 

 

Забележка: 

1. Необходимите повдигателни съоръжения и текелажни схеми за изпълнение на ремонта са 

задължение на Изпълнителя. 

2. Всички материали /без резервни части, метали, свързващи елементи, уплътнителни и 

смазочни материали/ и консумативи за извършване на дейността са задължение на 

Изпълнителя. 



ТО/ММ/ГД  

3. Транспортните и повдигателни съоръжения необходими за транспортиране на резервни 

части и материали от складови стопанства до работните площадки са задължение на 

Изпълнителя. 

4. След извършване на всякакъв вид ремонтни дейности работните площадки се почистват от 

метални и неметални отпадъци от Изпълнителя. 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (п)     ИЗПЪЛНИТЕЛ: (п) 

Изп. директор:     Управител: 

   инж. Ж. Динчев      Динко Динев 

 

 

 
Отг. по договора: 

   инж. Д. Радовски 



ТО/ММ/ГД  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

към договор № 15741 

 

ТИПОВ ОБЕМ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СРЕДЕН РЕМОНТ НА ЕФ, ИВП, ГАЗОХОДИ И 

ВЪЗДУХОВОДИ НА КА ТИП ПК-38-4 /ЗА 1 БРОЙ КА/ 
 

№ Наименование на дейността  
Мерна 

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

          

  ЕФ        

  Ревизия на електрофилтър /включваща следните дейности/ бр. 1 360.0 

1 Подготовка на необходими приспособления и пренасяне на инструменти.       

2 Оформяне на наряда и отваряне на всички люкове.       

3 
Оглед състоянието на вътрешните части на секциите на електрофилтъра, газоходи, 

бункери и установяване на дефектите. 
      

4 Почистване и измиване на електрофилтъра.       

5 Почистване бункери и ПСА под електрофилтъра.       

          

  
Ревизия и ремонт на редуктори и двойка зъбни колела /включваща следните 

дейности/. 
бр. 20 400.0 

1 Отсъединяване на двигателя на редуктора.       

2 Източване на маслото на редуктора.       

3 Сваляне на редуктора.       

4 Демонтаж двойка зъбни колела и сваляне кожуха й.       

5 Демонтаж малък и голянм червячен вал на редуктора.       

6 Демонтаж касетата на редуктора.       

7 Оглед състоянието на частите на редуктора.       

8 Почистване и оглед на кожух и двойка зъбни колела.       

9 Получаване на необходими резервни части и свежо масло, герс.       

10 Подмяна на износени части.       

11 Сглобяване на редуктора и направа на уплътнения.       

12 Монтаж на двойка зъбни колела и гресиране.       

13 Наливане на масло на редуктора.       

14 Куплиране на двигателя        

15 Въртене на празен ход.       

16 Куплиране към стръскващия механизъм с подмяна на полумуфата.       

17 Боядисване на редуктори.       

          

  Ремонт на механизмите за стръскване /включваща следните дейности/. бр. 20 540.0 

1 Ревизия състоянието на чуковете, валовете и наковалните.       

2 Ревизия уплътняването към корпуса на филтъра.       

3 Получаване на материали и детайли.       

4 Монтаж (подмяна) на чукове, наковални, укрепване.       

5 Монтаж (подмяна) на вал на стръскващия механизъм.       

6 Подмяна износени палци на цевни предавки.       

7 Ревизия и подмяна преходни изолатори.       

8 Ревизия и подмяна ексцентриков механизъм.       

9 Укрепване стойките на валовете.       

          

  
Ревизия и регулиране на осадителни и корониращи електроди /включваща 

следните дейности/.  
секция 8 160.0 

1 Проверка мястото на закрепване.       

2 Ремонт или подмяна на елементи на киорониращи електроди (игли).       

3 Възстановяване на скъсани рамки на корониращи електроди.       

4 Проверка и ремонт на носещи греди.       

5 Проверка мястото на биене на чуковете.       

6 Регулиране мястото между осадителни и корониращи електроди.       

7 Получаване на материали и детайли.       

8 Центровка на осадителни електроди.       

9 Настройка на осадителни електроди в проектно положение.       

10 Изкърпване на осадителни електроди       

11 Подмяна осадителни електроди (или участъци).       
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е-ца 
К-во 

Труд 
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  Подмяна подвесна тръба /включваща следните дейности/. бр. 4 64.0 

1 Захващане и повдигане на полето.       

2 Демонтаж носещ изолатор       

3 Демонтаж износена тръба       

4 Получаване на детайли и материали       

5 Монтиране на подвесна тръба и изолатор       

6 Центроване рамките на полето и укрепване       

          

  Ревизия и ремонт на люкове /включваща следните дейности/. бр. 67 196.0 

1 Проверка обшивката на люковете.       

2 Изрязване на износените участъци       

3 Монтаж  нова обшивка и топлоизолация - 6 м2 .        

4 Ревизия затварящи механизми и раздвижване болтови съединения       

5 Получаване и монтаж на уплътнение       

6 Сваляне на износен люк и получаване на нов.       

7 Монтаж и уплътняване на нов люк       

          

  Подмяна обшивка на ЕФ /включваща следните дейности/.   м2 70 770.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали. Разкрояване на ламарината.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  Ревизия на хидрозатвори /включваща следните дейности/.  бр. 9 170.0 

1 Оглед на хидрозатвора.       

2 Почистване от шлак и пепел.       

3 Изкърпване на износен или кородирали участъци.       

4 Подмяна дюза при необходимост.       

          

   Подмяна на хидрозатвор /включваща следните дейности/. бр. 6 136.0 

1 Демонтиране на стария хидрозатвор.       

2 Получаване на нов.       

3 Припасване и заваряне на новия.       

4 Монтиращи и подбуждащи дюзи, свързване с водна инсталация.       

          

   Подмяна на дюза в пепелоизвозен канал /включваща следните дейности/.  бр. 9 18.0 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация.       

2 Демонтаж износена дюза.       

3 Получаване и монтаж на нова.       

          

  Ревизия и ремонт на арматура /включваща следните дейности/. бр. 6 66.0 

1 Изолиране от водна инсталация.       

2 Раздвижване и проверка състоянието на задвижките.       

3 Разглобяване, почистване и оглед на детайлите.       

4 Получаване и подмяна на износени детайли.       

5 Получаване на нова задвижка при необходимост.       

6 Сглобяване на задвижката и изработка на уплътнения.       

7 Присъединяване към водна инсталация и проверка.       

          

  Възстановяване скарите на канала /включваща следните дейности/. л.м. 20 150.0 

1 Изваждане на скарите от канала.       

2 Почистване от пепел и шлак.       

3 Проверка състоянието на скарите.       

4 Възстановяване на участъци от скарите.       

5 Изработка на нови скари - 10 л.м.       

6 Монтиране на скарите.       

7 Почистване и изхвърляне на отпадъците.       

          

  
Ревизия на изолатори /носещи, проходни и тягови/- /включваща следните 

дейности/. 
бр. 32 96.0 
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1 Почистване кабинките на изолаторите и изолаторите от прах и замърсявания.       

2 Оглед състоянието на изолаторите и получаване на нови при необходимост.       

          

  Подмяна носещ изолатор /включваща следните дейности/. бр. 4 96.0 

1 Захващане и повдигане на полето в района на изолатора.       

2 Демонтаж и отсъединяване на изолатора.       

3 Монтиране и припасване на новия изолатор.       

4 Центроване на полето.       

          

  Ревизия и ремонт на вибраторите /включваща следните дейности/. бр. 15 344.0 

1 Демонтаж на двигателя на вибратора.       

2 Демонтаж на салниковата кутия.       

3 Почистване и оглед състоянието на уплътненията.       

4 Проверка състоянието пръта на вибратора и стръскващата рамка.       

5 Получаване на нови материали.       

6 
Подмяна на уплътненията и стръскващите елементи (прът, носещи пръти, рамка) - 

15компл. 
      

7 Монтаж на стръскващия механизъм.       

8 Монтаж на салниковата кутия.       

9 Куплиране на ел. двигателя.       

          

  
Подмяна преход под бункера на електрофилтъра /включваща следните 

дейности/. 
бр. 4 92.0 

1 Демонтиране на хидрозатвор и пепелоизвозна тръба.       

2 Демонтиране на прехода.       

3 Проверка състоянието на пеплоизвозната тръба.       

4 Получаване на материали.       

5 Монтаж на преход.       

6 Монтаж на пепелоизвозна тръба и хидрозатвор.       

7 Почистване на отпадъците.       

          

  Подмяна механични филтри /включваща следните дейности/. бр. 2 44.0 

1 Изолиране от водна инсталация.       

2 Отваряне капака на механичния филтър.       

3 Изваждане на решетката и почистване от шлак на частите.       

4 Ревизия на детайлите и изрязване на износената решетка.       

5 Припасване и заваряване на нова решетка.       

6 Проверка болтовите съединения и направа на нови уплътнения.        

7 Монтаж на механичния филтър.       

8 Почистване на отпадъците.       

          

  Подмяна обшивка на бункерите /включваща следните дейности/. м2 75 824.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  
Подмяна на елементи корониращи на корониращи електроди /включваща 

следните дейности/. 
бр. 80 160.0 

1 Демонтаж на скъсани и износени електроди (игли).       

2 Получаване на нови.       

3 Монтаж на електроди и фиксиране.       

4 Почистване на отпадъците.       

          

  Монтаж на отражатели /включваща следните дейности/. л.м. 22 44.0 

1 Получаване или заготвяне на нови отражатели.       

2 Изрязване на износени и подготовка за монтаж на новите.       

3 Припасване и заваряване на нови.       

4 Укрепване.       

          

  Ревизия и ремонт на ГРР /включваща следните дейности/. бр. 40 76.0 

1 Почистване на местата за укрепване.       
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2 Изправяне на ГРР.       

3 Получаване или изработка на скрепващи елементи и детайли.       

4 Укрепване на ГРР.       

          

  Подмяна юбки /включваща следните дейности/. бр. 6 48.0 

1 Изрязване на износена юбка.       

2 Получаване и монтаж на нова.       

3 Припасване и заваряване на нова.       

          

  
Ревизия и ремонт на стълби площадки и парапети /включваща следните 

дейности/. 
% 100 96.0 

1 Проверка състоянието на площадките в ЕФ.       

2 Изрязване на износените части и мопнтаж на нови.       

3 Проверка състоянието на стълбите в ЕФ и монтаж на нови при необходимост.       

4 Проверка състоянието на стълбите на ЕФ отвън.       

5 Отрязване и подмяна на износените части.       

6 Проверка състоянието на площадките на ЕФ отвън.       

7 Изрязване на износени участъци.       

8 Монтиране и укрепване на нови участъци.        

9 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

          

  Смивна инсталация под ЕФ /включваща следните дейности/. % 100 80.0 

1 Проверка състоянието на тръбите, маркучите и заварките по мет.елементи.       

2 Изолиране и демонтаж на износени участъци.       

3 Получаване на материали.       

4 Монтаж на новите маркучи - 15 бр.       

5 Стиковане и заварка на участъците за подмяна - 5 л.м.       

6 Проверка на дренажите и подмяна при необходимост.       

7 Почистване на смивната инсталация от наслояване от пепел и шлак.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 96.0 

1 Назначение  на обходчици.        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отстраняване на пропуски.       

          

  Високоволтови изпитания /включващи следните дейности/ бр. 2 48.0 

1 Оформяне на наряда       

2 Проверка за наличие и отстраняване на всички лица от ЕФ.       

3 Маркиране на подстъпите към ЕФ с необходимите ленти и табели.       

4 Назначаване на отцепление.       

5 Отстраняване на маркировките       

         

  ИВП        

          

  Ревизия ИВП /включваща следните дейности/. бр. 1 110.0 

1 Подготовка на необходими приспособления и пренасяне на инструменти.       

2 Оформяне на наряда и отваряне на всички люкове.       

3 Изработка на текелажна схема.       

4 
Оглед състоянието на вътрешните части - въздуховоди, газоходи, бункери и 

установяване на дефектите. 
      

5 Почистване и измиване на ИВП по газова и въздушна страна.       

6 Почистване бункери и ПСА под ИВП - 4 бр.       

          

  
Проверка на плътност между упл. дъски и пояси /включваща следните 

дейности/ 
% 100 50.0 

1 Оглед и маркиране на пропуските между уплътнителните дъски и пояси.       

2 Заготовка на шини при необходимост.       

3 Заварка и уплътняване.       

          

  Презаварка на спукани шевове /включваща следните дейности/. л.м. 40 80.0 

1 Оглед и маркиране на завръчните шевове по корпуса на ИВП.       



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна 

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

2 Крайцване и заготвяне на спуканите шевове.       

3 Презаваряване.       

          

  Ревизия и ремонт люкове на ИВП /включваща следните дейности/. бр. 26 78.0 

1 Проверка обшивката на люковете.       

2 Изрязване на износените участъци.       

3 Монтаж нова обшивка и топлоизолация       

4 Ревизия затварящи механизми и раздвижване болтови съединения.       

5 Получаване и монтаж на уплътнение.       

6 Сваляне на износен люк и получаване на нов.       

7 Монтаж и уплътняване на нов люк.       

          

  Подмяна на механични филтри /включваща следните дейности/. бр. 1 22.0 

1 Изолиране от водна инсталация.       

2 Отваряне капака на механичния филтър.       

3 Изваждане на решетката и почистване от шлак на частите.       

4 Ревизия на детайлите и изрязване на износената решетка.       

5 Припасване и заваряване на нова решетка.       

6 Проверка болтовите съединения и направа на нови уплътнения.        

7 Монтаж на механичния филтър.       

8 Почистване на отпадъците.       

          

  Ревизия арматура на ИВП /включваща следните дейности/. бр. 5 54.0 

1 Изолиране от водна инсталация.       

2 Раздвижване и проверка състоянието на задвижките.       

3 Разглобяване, почистване и оглед на детайлите.       

4 Получаване и подмяна на износени детайли.       

5 Получаване на нова задвижка при необходимост.       

6 Сглобяване на задвижката и изработка на уплътнения.       

7 Присъединяване към водна инсталация и проверка.       

          

  Ревизия на хидрозатвори /включваща следните дейности/.  бр. 4 72.0 

1 Оглед на хидрозатвора.       

2 Почистване от шлак и пепел.       

3 Изкърпване на износен или кородирали участъци.       

4 Подмяна дюза при необходимост.       

          

  Подмяна обшивка на ИВП с бункери /включваща следните дейности/. м2 60 660.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

   Ревизия и ремонт на пожарогасене /включваща следните дейности/.  % 1 48.0 

1 Оглед състоянието на пожарогасителна инсталация.       

2 Маркиране и изрязване на износени участъци.       

3 Изработване и получаане на нови детайли.       

4 Подмяна на износените участъци.       

5 Ревизия арматурата на пожарогасителната инсталация.       

6 Подмяна на дефектни елементи при необходимост.       

          

  Ревизия хоризонтални кубове /включваща следните дейности/. бр. 24 48.0 

1 Оглед състоянието на кубовете.       

2 Презаварки на спукани шевове по тръбните дъски.       

          

  Вертикални кубове /включваща следните дейности/. бр. 36 1440.0 

1 Оглед състоянието на кубовете.       

2 Монтиране на паднали насадки и укрепване - 100 бр.       

3 
Почистване на тръби на вертикални кубовете от наслоявания посредством 

високонапорна помпа - 36 бр. 
      

          



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна 

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

  
Ревизия и ремонт на разсекатели преди вертикални кубове /включваща 

следните дейности/. 
% 100 70.0 

1 Оглед състоянието на разсекателите.       

2 Изрязване на износените участъци.       

3 Стиковане и заваряване на нови елементи - 6 м².       

4 Укрепване и оребряване.       

          

  
Подмяна на обшивка от тавана и стените на ИВП и презаварка на спукани 

шевове /включваща следните дейности/ . 
м2 15 164.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  Ревизия и ремонт на клапи /включваща следните дейности/. бр. 9 90.0 

1 Оглед състоянието на редукторите и лостовите системи.       

2 Почистване на редукторите.       

3 Източване и подмяна на масло.       

4 Проверка подвижността и плътността на перата и техните оси.       

5 Настройване геометрията на лостовата система съвместно с перата на клапите.       

6 Проверка укрепването на редукторите и шарнирните връзка.       

7 Настройване при необходимост на крайните ограничители.       

8 Уплътнение на клапите.       

9 Проверка на клапите в краините им положения.       

          

  
Възстановяване скарите на главен сгуроизвозен канал /включваща следните 

дейности/. 
% 100 60.0 

1 Изваждане на скарите от канала.       

2 Почистване от пепел и шлак.       

3 Проверка състоянието на скарите.       

4 Възстановяване на участъци от скарите.       

5 Изработка на нови скари - 4 л.м.       

6 Монтиране на скарите.       

7 Почистване и изхвърляне на отпадъците.       

          

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. % 100 80.0 

1 Проверка състоянието на стълбите.       

2 Отрязване и подмяна на износените части.       

3 Проверка състоянието на площадките.       

4 Изрязване на износени участъци.       

5 Монтиране и укрепване на нови участъци - 15 л.м.        

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

          

  Смивна инсталация под ИВП /включваща следните дейности/. % 100 24.0 

1 Проверка състоянието на тръбите, маркучите и заварките по металните елементи.       

2 Изолиране и демонтаж на износени участъци.       

3 Получаване на материали.       

4 Монтаж на новите маркучи.       

5 Стиковане и заварка на участъците за подмяна.       

6 Проверка на дренажите и подмяна при необходимост.       

7 Почистване на смивната инсталация от наслояване от пепел и шлак.       

          

   Подмяна на дюза в пепелоизвозен канал /включваща следните дейности/. бр. 5 10.0 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация.       

2 Демонтаж износена дюза.       

3 Получаване и монтаж на нова.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 108.0 

1 Назначение  на обходчици        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отстраняване на пропуските.       

4 Затапване на дефектни тръби на хоризонтални кубове.       



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна 

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

          

  Въздушна опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 108.0 

1 Оформяне на наряда.       

2 Получаване на тапи и водно стъкло.       

3 Затапване на дефектни тръби на вертикални кубове.       

4 Проверка на въздушни камери и маркиране на пропуските.       

         

  ВЪЗДУХОВОДИ ЗА ГОРЕЩ И СТУДЕН ВЪЗДУХ       

          

  Подмяна обшивка /включваща следните дейности/. м2 10 90.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова ламарина б=4 мм и заваряване.       

4 Ревизия,ремонт и настройка на ОПС.       

          

  Ревизия и подмяна на дефектни забори /включваща следните дейности/. % 100 24.0 

1 Демонтаж на стари забори.       

2 Получаване на детайли и материали.       

3 Монтаж и уплътнение на новите забори.       

          

  Въздушна опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 8.0 

1 Оформяне на наряда.       

2 Обход  и маркиране на пропуските.       

          

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. % 100 48.0 

1 Проверка състоянието на стълбите.       

2 Отрязване и подмяна на износените части.       

3 Проверка състоянието на площадките.       

4 Изрязване на износени участъци.       

5 Монтиране и укрепване на нови участъци - 8 л.м.        

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

         

  ГАЗОХОД ВЕ-ИВП С БУНКЕРИ ПОД ВЕ       

          

  Ревизия и ремонт люкове /включваща следните дейности/. бр. 4 12.0 

1 Проверка обшивката на люковете.       

2 Изрязване на износените участъци.       

3 Монтаж нова обшивка и топлоизолация       

4 Ревизия затварящи механизми и раздвижване болтови съединения.       

5 Получаване и монтаж на уплътнение.       

6 Сваляне на износен люк и получаване на нов.       

7 Монтаж и уплътняване на нов люк.       

          

  
 Подмяна на дюза в канала под хидрозатворите /включваща следните 

дейности/. 
бр. 2 4.0 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация.       

2 Демонтаж износена дюза.       

3 Получаване и монтаж на нова.       

          

  Смивна инсталация под ВЕ /включваща следните дейности/. % 100 48.0 

1 Проверка състоянието на тръбите, маркучите и заварките по металните елементи.       

2 Изолиране и демонтаж на износени участъци.       

3 Получаване на материали.       

4 Монтаж на новите маркучи.       

5 Стиковане и заварка на участъците за подмяна.       

6 Проверка на дренажите и подмяна при необходимост.       

7 Почистване на смивната инсталация от наслояване от пепел и шлак.       

          

  
Възстановяване скарите на каналаите от хидрозатвори до главен канал 

/включваща следните дейности/. 
% 100 50.0 



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна 

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

1 Изваждане на скарите от канала.       

2 Почистване от пепел и шлак.       

3 Проверка състоянието на скарите.       

4 Възстановяване на участъци от скарите.       

5 Изработка на нови скари - 5 л.м.       

6 Монтиране на скарите.       

7 Почистване и изхвърляне на отпадъците.       

          

   Подмяна на хидрозатвор /включваща следните дейности/. бр. 2 46.0 

1 Демонтиране на стария хидрозатвор.       

2 Получаване на нов хидрозатвор.       

3 Припасване и заваряне на новия.       

4 Монтиращи и подбуждащи дюзи, свързване с водна инсталация.       

          

  Подмяна обшивка /включваща следните дейности/. м2 15 164.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

4 Ревизия,ремонт и настройка на ОПС.       

          

  Ремонт на клапа "Папарчев" /включваща следните дейности/. бр. 2 220.0 

1 Подмяна тръба на подвижната клапа.       

2 Подмяна перо на подвижната клапа.       

3 Подмяна на износени участъци на неподвижните пера - 10 м2.       

          

  Ревизия и подмяна на дефектни на забори /включваща следните дейности/. бр. 4 12.0 

1 Демонтаж на стари забори.       

2 Получаване на детайли и материали.       

3 Монтаж и уплътнение на новите забори.       

          

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. % 100 40.0 

1 Проверка състоянието на стълбите.       

2 Отрязване и подмяна на износените части.       

3 Проверка състоянието на площадките.       

4 Изрязване на износени участъци.       

5 Монтиране и укрепване на нови участъци - 4 л.м.        

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 16.0 

1 Назначение  на обходчици        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отстраняване на пропуски.       

         

  ГАЗОХОД ИВП-ЕФ       

          

  Подмяна обшивка/включваща следните дейности/. м2 10 110.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 16.0 

1 Назначение  на обходчици        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отстраняване на пропуски.       

         

  ГАЗОХОДИ ОТ ЕФ ДО КОМИН Н=180м И ДО АБСОРБЕР       

          

  Подмяна обшивка /включваща следните дейности/.  м2 6 60.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна 

е-ца 
К-во 

Труд 

ч/ч 

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  
Ревизия състоянието на вътрешни разпънки и разсекатели /включваща 

следните дейности/. 
% 100 64.0 

1 Оглед състоянието. Набелязване на износени участъци.       

2 Подмяна на износените участъци и презаварка на спукани шевове.       

          

  Ревизия и ремонт на компенсатори /включваща следните дейности/. бр. 5 174.0 

1 Оглед състоянието на компенсаторите.       

2 Подмяна на компрометирани гъвкави елементи.       

          

  Ревизия и ремонт люкове /включваща следните дейности/. % 100 24.0 

1 Проверка обшивката на люковете.       

2 Изрязване на износените участъци.       

3 Монтаж нова обшивка и топлоизолация       

4 Ревизия затварящи механизми и раздвижване болтови съединения.       

5 Получаване и монтаж на уплътнение.       

6 Сваляне на износен люк и получаване на нов.       

7 Монтаж и уплътняване на нов люк.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 24.0 

1 Назначение  на обходчици        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отстраняване на пропуски.       

         

          

    Общо ч/ч: 9804.0 

 
Труд: 9804.00 ч/ч х 13.00 лв. =  127 452.00 лв. 

 

 
Материали и консумативи: 5 246.00 лв. 

 

 
Общо стойност:  132 698.00 лв. 

 
 

 

Забележка: 

1. Необходимите повдигателни съоръжения и текелажни схеми за изпълнение на ремонта са 

задължение на Изпълнителя. 

2. Всички материали /без резервни части, метали, свързващи елементи, уплътнителни и 

смазочни материали/ и консумативи за извършване на дейността са задължение на 

Изпълнителя. 

3. Транспортните и повдигателни съоръжения необходими за транспортиране на резервни 

части и материали от складови стопанства до работните площадки са задължение на 

Изпълнителя. 

4. След извършване на всякакъв вид ремонтни дейности работните площадки се почистват от 

метални и неметални отпадъци от Изпълнителя. 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (п)     ИЗПЪЛНИТЕЛ: (п) 

Изп. директор:     Управител: 

   инж. Ж. Динчев      Динко Динев 

 

 

 
Отг. по договора: 

   инж. Д. Радовски 



ТО/ММ/ГД  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

към договор № 15741 

 

ТИПОВ ОБЕМ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СРЕДЕН РЕМОНТ НА ОПАШНА ЧАСТ НА КА 

ТИП ЕП 670/140 /ЗА 1 БРОЙ КА/ 
 

№ Наименование на дейността  
Мерна е-

ца 

К-

во 
ч/ч 

          

  ЕФ И СМИВНИ ИНСТАЛАЦИИ       

          

  Ревизия на електрофилтър /включваща следните дейности/. бр. 1 710.0 

1 Подготовка на необходими приспособления и пренасяне на инструменти.       

2 Оформяне на наряда и отваряне на всички люкове.       

3 
Оглед състоянието на вътрешните части на секциите на електрофилтъра , 

газоходи, бункери и установяване на дефектите. 
      

4 Почистване и измиване на електрофилтъра.       

5 Почистване  и измиване на бункери и ПСА под електрофилтъра.       

          

  
Ревизия и ремонт на редуктори и двойка зъбни колела /включваща 

следните дейности/.  
бр. 48 1056.0 

1 Отсъединяване на двигателя на редуктора.       

2 Източване на маслото на редуктора.       

3 Сваляне на редуктора.       

4 Демонтаж двойка зъбни колела и сваляне кожуха й.       

5 Демонтаж малък и голям червячен вал на редуктора.       

6 Демонтаж касетата на редуктора.       

7 Оглед състоянието на частите на редуктора.       

8 Почистване и оглед на кожух и двойка зъбни колела.       

9 Получаване на необходими резервни части и свежо масло, грес.       

10 Подмяна на износени части.       

11 Сглобяване на редуктора и направа на уплътнения.       

12 Монтаж на двойка зъбни колела и гресиране.       

13 Наливане на масло на редуктора.       

14 Куплиране на двигателя        

15 Въртене на празен ход.       

16 Куплиране към стръскващия механизъм с подмяна на полумуфата.       

17 Боядисване на редуктори.       

          

  Ремонт на механизмите за стръскване /включваща следните дейности/. бр. 48 672.0 

1 Ревизия състоянието на чуковете, валовете и наковалните.       

2 Ревизия уплътняването към корпуса на филтъра.       

3 Получаване на материали и детайли.       

4 Монтаж (подмяна) на чукове, наковални,планки за прахови лагери, укрепване.       

5 Монтаж (подмяна) на вал на стръскващия механизъм.       

6 Подмяна износени палци на цевни предавки.       

7 
Ревизия ,измиване, демонтаж,транспортиране до РМБ и обратно,монтаж на 

лагерни тела. 
      

8 Ревизия и подмяна направляващи втулки на носещи изолатори       

9 Почистване на изолаторни кутии от прах и други отпадъци       

          

  
Ревизия, ремонт и регулиране на осадителни и корониращи електроди 

/включваща следните дейности/. 
секция 16 1264.0 

1 Проверка мястото на закрепване.       

2 Ремонт или подмяна на елементи на корониращи електроди (игли).       

3 Възстановяване на скъсани рамки на корониращи електроди.       

4 Проверка и ремонт на носещи греди.       

5 Проверка мястото на биене на чуковете.       

6 Регулиране разстоянието между осадителни и корониращи електроди.       

7 Получаване на материали и детайли.       

8 Центровка на осадителни електроди.       

9 Настройка на осадителни електроди в проектно положение.       



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна е-

ца 

К-

во 
ч/ч 

10 Изкърпване на осадителни електроди       

11 Подмяна осадителни електроди (или участъци).       

12 Почистване на корониращи електроди от наслоявания.       

          

  Подмяна подвесна тръба /включваща следните дейности/.  бр. 5 90.0 

1 Захващане и повдигане на полето.       

2 Демонтаж носещ изолатор       

3 Демонтаж износена тръба       

4 Получаване на детайли и материали       

5 Монтиране на подвесна тръба и изолатор       

6 Центроване рамките на полето и укрепване       

          

  Ревизия и ремонт на люкове /включваща следните дейности/.  бр. 140 210.0 

1 Проверка обшивката на люковете.       

2 Изрязване на износените участъци       

3 Монтаж нова обшивка и топлоизолация       

4 Ревизия затварящи механизми и раздвижване болтови съединения       

5 Получаване и монтаж на уплътнение       

6 Сваляне на износен люк и получаване на нов.       

7 Монтаж и уплътняване на нов люк       

          

  Подмяна обшивка на ЕФ и конфузори /включваща следните дейности/.   м2 150 1650.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  
Ревизия, ремонт или подмяна на хидрозатвори /включваща следните 

дейности/.  
бр. 20 740.0 

1 Оглед на хидрозатвора.       

2 Почистване от шлак и пепел.       

3 Изкърпване на износен или кородирали участъци.       

4 Подмяна дюза при необходимост.       

5 Демонтиране на стария хидрозатвор.       

6 Получаване на нов и базалтиране.       

7 Припасване и заваряне на новия или отремонтирания.       

8 Монтиращи и подбуждащи дюзи, свързване с водна инсталация.       

          

  Подмяна на дюза в пепелоизвозен канал /включваща следните дейности/.  бр. 15 30.0 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация.       

2 Демонтаж износена дюза.       

3 Получаване и монтаж на нова.       

          

  Ревизия и ремонт на арматура Ду32÷Ду600 /включваща следните дейности/. бр. 22 210.0 

1 Изолиране от водна инсталация.       

2 Раздвижване и проверка състоянието на задвижките.       

3 Разглобяване, почистване и оглед на детайлите.       

4 Получаване и подмяна на износени детайли.       

5 Получаване на нова задвижка при необходимост.       

6 Сглобяване на задвижката и изработка на уплътнения.       

7 Присъединяване към водна инсталация и проверка.       

          

  Възстановяване скарите на канала /включваща следните дейности/. л.м. 15 100.0 

1 Изваждане на скарите от канала.       

2 Почистване от пепел и шлак.       

3 Проверка състоянието на скарите.       

4 Възстановяване на участъци от скарите.       

5 Изработка на нови скари - 5 л.м.       

6 Монтиране на скарите.       

7 Почистване и изхвърляне на отпадъците.       

8 Почистване до базалт на смивни канали       



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна е-

ца 

К-

во 
ч/ч 

          

  Ревизия на изолатори /носещи/ /включваща следните дейности/. бр. 64 192.0 

1 Почистване кабинките на изолаторите и изолаторите от прах и замърсявания.       

2 Оглед състоянието на изолаторите и получаване на нови при необходимост.       

3 Измиване с технически спирт на носещи изолатори.       

          

  Подмяна носещ изолатор /включваща следните дейности/. бр. 10 220.0 

1 Захващане и повдигане на полето в района на изолатора.       

2 Демонтаж и отсъединяване на изолатора.       

3 Монтиране и припасване на новия изолатор.       

4 Центроване на полето.       

5 Подмяна на уплътненията         

          

  Ревизия и ремонт на вибраторите /включваща следните дейности/. бр. 40 880.0 

1 Демонтаж на двигателя на вибратора.       

2 Демонтаж на салниковата кутия.       

3 Почистване и оглед състоянието на уплътненията.       

4 Проверка състоянието пръта на вибратора и стръскващата рамка.       

5 Получаване на нови материали.       

6 
Подмяна на уплътненията и стръскващите елементи (прът, носещи пръти, 

струни,наковалня,втулки,пластмасови шайби,рамка). 
      

7 Монтаж на стръскващия механизъм.Центровка вибрационен механизъм.       

8 Монтаж на салниковата кутия.       

9 Куплиране на ел. двигателя.       

          

  
Подмяна преход под бункера на електрофилтъра /включваща следните 

дейности/. 
бр. 20 440.0 

1 Демонтиране на хидрозатвор и пепелоизвозна тръба.       

2 Демонтиране на прехода.       

3 Проверка състоянието на пеплоизвозната тръба.       

4 Получаване на материали.       

5 Монтаж на преход.       

6 Монтаж на пепелоизвозна тръба и хидрозатвор.       

7 Почистване на отпадъците.       

          

  Подмяна механични филтри /включваща следните дейности/.  бр. 8 168.0 

1 Изолиране от водна инсталация.       

2 Отваряне капака на механичния филтър.       

3 Изваждане на решетката и почистване от шлак на частите.       

4 Ревизия на детайлите и изрязване на износената решетка.       

5 Припасване и заваряване на нова решетка.       

6 Проверка болтовите съединения и направа на нови уплътнения.        

7 Монтаж на механичния филтър.       

8 Почистване на отпадъците.       

          

  Подмяна обшивка на бункерите /включваща следните дейности/. м2 120 1320.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  
Подмяна елементи на корониращи електроди /включваща следните 

дейности/. 
бр. 300 600.0 

1 Демонтаж на скъсани и износени електроди (игли).       

2 Получаване на нови.       

3 Монтаж на електроди и фиксиране.       

4 Почистване на отпадъците.       

          

  
Монтаж/ремонт/ на направляваши елементи и разсекатели /включваща 

следните дейности/. 
бр. 40 80.0 

1 Получаване или заготвяне на нови отражатели.       

2 Изрязване на износени и подготовка за монтаж на новите.       



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна е-

ца 

К-

во 
ч/ч 

3 Припасване и заваряване на нови.       

4 Укрепване.       

          

  Подмяна /изкърпване/на ГРР /включваща следните дейности/.  бр. 20 600.0 

1 Демонтаж на износена ГРР.       

2 Получаване на материали и детайли.       

3 Припасване и монтаж на нова ГРР.       

          

  Укрепване на ГРР /включваща следните дейности/. бр. 20 38.0 

1 Почистване на местата за укрепване.       

2 Изправяне на ГРР.       

3 Получаване или изработка на скрепващи елементи и детайли.       

4 Укрепване на ГРР.       

          

  Подмяна/центровка/ юбки /включваща следните дейности/. бр. 10 80.0 

1 Изрязване на износена юбка.       

2 Получаване и монтаж на нова.       

3 Припасване и заваряване на нова.       

          

  
Стълби площадки и парапети в и извън пределите на ЕФ /включваща 

следните дейности/. 
тон 1 43.0 

1 Проверка състоянието на площадките в ЕФ.       

2 Изрязване на износените части и моонтаж на нови.       

3 Проверка състоянието на стълбите в ЕФ и монтаж на нови при необходимост.       

4 Проверка състоянието на стълбите на ЕФ отвън.       

5 Отрязване и подмяна на износените части.       

6 Проверка състоянието на площадките на ЕФ отвън.       

7 Изрязване на износени участъци.       

8 Монтиране и укрепване на нови участъци.        

9 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

          

  Смивна инсталация под ЕФ /включваща следните дейности/. % 100 120.0 

1 Проверка състоянието на тръбите и заварките по металните елементи.       

2 Изолиране и демонтаж на износени участъци.       

3 Получаване на материали.       

5 Стиковане и заварка на участъците за подмяна.       

6 Проверка на дренажите и подмяна при необходимост.       

7 Почистване на смивната инсталация от наслояване от пепел и шлак.       

8 Почистване до базалт на хидрозатвори и см. канали.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 138.0 

1 Назначение  на обходчици        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отстраняване на пропуски.       

          

  Високоволтови изпитания /включваща следните дейности/. бр. 2 64.0 

1 Оформяне на наряда       

2 Проверка за наличие и отстраняване на всички лица от ЕФ.       

3 Маркиране на подстъпите към ЕФ с необходимите ленти и табели.       

4 Назначаване на отцепление.       

5 Отстраняване на маркировките       

         

  ИВП И СМИВНА ИНСТАЛАЦИЯ       

          

  Ревизия ИВП /включваща следните дейности/. бр. 1 216.0 

1 Подготовка на необходими приспособления и пренасяне на инструменти.       

2 Оформяне на наряда и отваряне на всички люкове.       

3 Изработка на текелажна схема.       

4 
Оглед състоянието на вътрешните части - въздуховоди, газоходи, бункери и 

установяване на дефектите. 
      



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
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5 Почистване и измиване на ИВП.       

6 Почистване бункери и ПСА под ИВП.       

          

  
Проверка на плътност между упл. дъски и пояси /включваща следните 

дейности/.  
% 100 64.0 

1 Оглед и маркиране на пропуските между уплътнителните дъски и пояси.       

2 Заготовка на шини при необходимост.       

3 Заварка и уплътняване.       

          

  Презаварка на спукани шевове /включваща следните дейности/.  л.м. 100 200.0 

1 Оглед и маркиране на завръчните шевове по корпуса на ИВП.       

2 Крайцване и заготвяне на спуканите шевове.       

3 Презаваряване.       

          

  Ревизия и ремонт люкове на ИВП /включваща следните дейности/. бр. 48 144.0 

1 Проверка обшивката на люковете.       

2 Изрязване на износените участъци.       

3 Монтаж нова обшивка и топлоизолация       

4 Ревизия затварящи механизми и раздвижване болтови съединения.       

5 Получаване и монтаж на уплътнение.       

6 Сваляне на износен люк и получаване на нов.       

7 Монтаж и уплътняване на нов люк.       

          

  Ревизия арматура на ИВП /включваща следните дейности/.  бр. 8 56.0 

1 Изолиране от водна инсталация.       

2 Раздвижване и проверка състоянието на задвижките.       

3 Разглобяване, почистване и оглед на детайлите.       

4 Получаване и подмяна на износени детайли.       

5 Получаване на нова задвижка при необходимост.       

6 Сглобяване на задвижката и изработка на уплътнения.       

7 Присъединяване към водна инсталация и проверка.       

          

  Ремонт или подмяна на хидрозатвор /включваща следните дейности/. бр. 4 92.0 

1 Демонтиране на стария хидрозатвор.       

2 Отремонтиране на износените участъци.       

3 Получаване на нов и базалтиране.       

4 Припасване и заваряне на новия или отремонтирания.       

5 Монтиращи и подбуждащи дюзи, свързване с водна инсталация.       

          

  Подмяна обшивка на ИВП с бункери /включваща следните дейности/. м2 60 660.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

          

  Кубове /включваща следните дейности/. бр. 72 2160.0 

1 Оглед състоянието на кубовете.    

2 Монтиране на паднали насадки и укрепване       

3 
Почистване кубовете и забитите тръби от наслоявания посредством 

високонапорна помпа/над 15 МРа/ 
      

          

  Подмяна\изкърпване\ на компенсатори /включваща следните дейности/. бр. 2 220.0 

1 Укрепване в района на компенсатора.       

2 Демонтаж на износен компенсатор.       

3 Получаване на нов.       

4 Монтаж на новия компенсатор и уплътняване.       

          

  
Замерване дебелината на газови и въздушни камери, тръби на кубове на 

ИВП /включваща следните дейности/. 
точки 200 60.0 

1 Зачистване на контролни точки.       

2 Замерване на дебелината и оформяне на резултатите.       
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  Ревизия и ремонт на клапи /включваща следните дейности/. бр. 4 40.0 

1 Оглед състоянието на редукторите и лостовите системи.       

2 Почистване на редукторите.       

3 Източване и подмяна на масло.       

4 Проверка подвижността и плътността на перата и техните оси.       

5 Настройване геометрията на лостовата система съвместно с перата на клапите.       

6 Проверка укрепването на редукторите и шарнирните връзка.       

7 Настройване при необходимост на крайните ограничители.       

8 Уплътнение на клапите.       

9 Проверка на клапите в краините им положения.       

10 Подмяна на дефектни пера.       

          

  
Възстановяване скарите на всички смивни канали и от ред "Г" до ИВП и 

под него и до ЕФ, вкл. и зад ВРГВ /включваща следните дейности/. 
л.м. 10 100.0 

1 Изваждане на скарите от канала.       

2 Почистване от пепел и шлак.       

3 Проверка състоянието на скарите.       

4 Възстановяване на участъци от скарите.       

5 Изработка на нови скари       

6 Монтиране на скарите.       

7 Почистване и изхвърляне на отпадъците.       

          

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. тон 1 43.0 

1 Проверка състоянието на стълбите.       

2 Отрязване и подмяна на износените части.       

3 Проверка състоянието на площадките.       

4 Изрязване на износени участъци.       

5 Монтиране и укрепване на нови участъци        

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

          

  Смивна инсталация под ИВП /включваща следните дейности/. % 100 48.0 

1 Проверка състоянието на тръбите и заварките по металните елементи.       

2 Изолиране и демонтаж на износени участъци.       

3 Получаване на материали.       

4 Стиковане и заварка на участъците за подмяна.       

5 Проверка на дренажите и подмяна при необходимост.       

6 Почистване на смивната инсталация от наслояване от пепел и шлак.       

7 Почистване до базалт на хидрозатвори и см. канали.       

          

   Подмяна на дюза в пепелоизвозен канал /включваща следните дейности/. бр. 10 20.0 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация.       

2 Демонтаж износена дюза.       

3 Получаване и монтаж на нова.       

          

  Разсекатели на ИВП /включваща следните дейности/. % 100 120.0 

1 Оглед състоянието на разсекателите.       

2 Изрязване на износените участъци.       

3 Стиковане и заваряване на нови елементи.       

4 Укрепване и оребряване.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 96.0 

1 Назначение  на обходчици        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отстраняване на пропуски.       

          

  Въздушна опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 180.0 

1 Оформяне на наряда.       

2 Получаване на тапи и водно стъкло.       

3 Затапване на дефектни тръби.       

4 Проверка на въздушни камери и маркиране на пропуските.       



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността  
Мерна е-

ца 

К-

во 
ч/ч 

5 Отстраняване на пропуски.       

         

  ВЪЗДУХОВОДИ ЗА ГОРЕЩ И СТУДЕН ВЪЗДУХ       

          

  Замерване дебелината /включваща следните дейности/. точки 100 30.0 

1 Зачистване на контролни точки.       

2 Замерване на дебелината и оформяне на резултатите.       

          

  Подмяна обшивка /включваща следните дейности/. м2 30 300.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване. 
 

    

4 Ревизия,ремонт и настройка на ОПС.       

          

  Монтаж и подмяна на забори /включваща следните дейности/. бр. 4 16.0 

1 Демонтаж на стари забори.       

2 Получаване на детайли и материали.       

3 Монтаж и уплътнение на новите забори.       

          

  Подмяна на компенсатори /включваща следните дейности/. бр. 1 100.0 

1 Укрепване в района на компенсатора.       

2 Демонтаж на износен компенсатор.       

3 Получаване на нов.       

4 Монтаж на новия компенсатор и уплътняване.       

          

  Ревизия и ремонт на клапи /включваща следните дейности/. бр. 16 160.0 

1 Оглед състоянието на редукторите и лостовите системи.       

2 Почистване на редукторите.       

3 Източване и подмяна на масло.       

4 Проверка подвижността и плътността на перата и техните оси.       

5 Настройване геометрията на лостовата система съвместно с перата на клапите.       

6 Проверка укрепването на редукторите и шарнирните връзка.       

7 Настройване при необходимост на крайните ограничители.       

8 Уплътнение на клапите.       

9 Проверка на клапите в краините им положения.       

10 Подмяна на дефектни пера.       

          

  Въздушна опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 64.0 

1 Оформяне на наряда.       

2 Обход  и маркиране на пропуските.       

3 Отстраняване на пропуски.       

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. тон 1 42.0 

1 Проверка състоянието на стълбите.       

2 Отрязване и подмяна на износените части.       

3 Проверка състоянието на площадките.       

4 Изрязване на износени участъци.       

5 Монтиране и укрепване на нови участъци-5 м2.        

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

         

  ГАЗОХОДИ       

          

  Разсекатели на Тракт Г /включваща следните дейности/. м2 30 300.0 

1 Оглед състоянието на разсекателите.       

2 Изрязване на износените участъци.       

3 Стиковане и заваряване на нови елементи-40м2.       

4 Укрепване и оребряване.       

5 Подмяна износени опори на разсекатели, стълби и сифони.       

          

  Замерване дебелината /включваща следните дейности/. точки 100 20.0 

1 Зачистване на контролни точки.       
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2 Замерване на дебелината и оформяне на резултатите.       

          

  Подмяна обшивка /включваща следните дейности/. м2 80 800.0 

1 Демонтаж на износена или кородирала обшивка.       

2 Получаване материали.       

3 Монтаж на нова обшивка и заваряване.       

4 Ревизия,ремонт и настройка на ОПС.       

          

  Монтаж и подмяна на забори /включваща следните дейности/. бр. 6 24.0 

1 Демонтаж на стари забори.       

2 Получаване на детайли и материали.       

3 Монтаж и уплътнение на новите забори.       

          

  Подмяна на компенсатори /включваща следните дейности/. бр. 5 550.0 

1 Укрепване в района на компенсатора.       

2 Демонтаж на износен компенсатор.       

3 Получаване на нов.       

4 Монтаж на новия компенсатор и уплътняване.       

          

  
Ревизия, ремонт,отваряне и затваряне на клапи или отсечни шибъри 

/включваща следните дейности/. 
бр. 2 24.0 

1 Оглед състоянието на редукторите и лостовите системи.       

2 Почистване на редукторите.       

3 Източване и подмяна на масло.       

4 Проверка подвижността и плътността на перата и техните оси.       

5 Настройване геометрията на лостовата система съвместно с перата на клапите.       

6 Проверка укрепването на редукторите и шарнирните връзка.       

7 Настройване при необходимост на крайните ограничители.       

8 Уплътнение на клапите.       

9 Проверка на клапите в крайните им положения.       

10 Подмяна на дефектни пера.       

          

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. тон 1 43.0 

1 Проверка състоянието на стълбите.       

2 Отрязване и подмяна на износените части.       

3 Проверка състоянието на площадките.       

4 Изрязване на износени участъци.       

5 Монтиране и укрепване на нови участъци.        

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици.       

          

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. бр. 2 16.0 

1 Назначение  на обходчици        

2 Обход и маркиране на пропуски.       

3 Отсраняване на пропуски.       

         

    Общо ч/ч: 18723.0 

 
Труд:18723.00 ч/ч х 13.00 лв. =  243 399.00 лв. 

 

 
Материали и консумативи: 9 726.00 лв. 

 

 
Общо стойност:  253 125.00 лв. 

 
 

 

Забележка: 

1. Необходимите повдигателни съоръжения и текелажни схеми за изпълнение на ремонта са 

задължение на Изпълнителя. 

2. Всички материали /без резервни части, метали, свързващи елементи, уплътнителни и 

смазочни материали/ и консумативи за извършване на дейността са задължение на 

Изпълнителя. 



ТО/ММ/ГД  

3. Транспортните и повдигателни съоръжения необходими за транспортиране на резервни 

части и материали от складови стопанства до работните площадки са задължение на 

Изпълнителя. 

4. След извършване на всякакъв вид ремонтни дейности работните площадки се почистват от 

метални и неметални отпадъци от Изпълнителя. 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (п)     ИЗПЪЛНИТЕЛ: (п) 

Изп. директор:     Управител: 

   инж. Ж. Динчев      Динко Динев 

 

 

 
Отг. по договора: 

   инж. Д. Радовски 



ТО/ММ/ГД  

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

към договор № 15741 

 

ДЕЙНОСТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНА СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ НА 

МАШИННА ЧАСТ НА КА ТИП ПК-38-4 /ЗА 1 БРОЙ КА/ 
 
№ Наименование на дейността 

    

  ЕФ 

  Ревизия на електрофилтър /включваща следните дейности/. 

1 Ревизия състоянието на топлоизолационното покритие. 

2 Ревизия за плътност на люковете и при необходимост доуплътняване. 

    

  Ревизия и ремонт на редуктори и двойка зъбни колела /включваща следните дейности/. 

1 Оглед състоянието на въртящите механизми. 

2 Проверка състоянието на маслото и доливане при нужда. 

3 Получаване на необходими резервни части и свежо масло, герс. 

4 Ремонт на редуктора и двойка зъбни колела при необходимост. 

5 Боядисване на редуктори. 

    

  Ревизия на хидрозатвори /включваща следните дейности/.  

1 Оглед на хидрозатвора. 

2 Почистване от шлак и пепел. 

3 Изкърпване на износен или кородирали участъци. 

4 Подмяна дюза при необходимост. 

    

   Подмяна на дюза на хидразатвор /включваща следните дейности/. 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация. 

2 Демонтаж износена дюза. 

3 Получаване и монтаж на нова. 

    

   Подмяна на дюза в пепелоизвозен канал /включваща следните дейности/. 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация. 

2 Демонтаж износена дюза. 

3 Получаване и монтаж на нова. 

    

  Ревизия и ремонт на арматура /включваща следните дейности/.   

1 Раздвижване и проверка състоянието на задвижките. 

2 Притягане на салници. 

    

  Възстановяване скарите на канала /включваща следните дейности/. 

1 Изваждане на скарите от канала. 

2 Почистване от пепел и шлак. 

3 Проверка състоянието на скарите. 

4 Възстановяване на участъци от скарите. 

5 Изработка на нови скари. 

6 Монтиране на скарите. 

7 Почистване и изхвърляне на отпадъците. 

    

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. 

1 Проверка състоянието на площадките в ЕФ. 

2 Изрязване на износените части и мопнтаж на нови. 

3 Проверка състоянието на стълбите в ЕФ и монтаж на нови при необходимост. 

4 Проверка състоянието на стълбите на ЕФ отвън. 

5 Отрязване и подмяна на износените части. 

6 Проверка състоянието на площадките на ЕФ отвън. 

7 Изрязване на износени участъци. 

8 Монтиране и укрепване на нови участъци.  

9 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици. 

    

  Смивна инсталация под ЕФ /включваща следните дейности/. 

1 Проверка състоянието на тръбите, маркучите и заварките по металните елементи. 



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността 

2 Получаване на материали. 

3 Монтаж на новите маркучи. 

4 Проверка на дренажите и подмяна при необходимост. 

5 Почистване на смивната инсталация от наслояване от пепел и шлак. 

    

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. 

1 Назначение  на обходчици  

2 Обход и маркиране на пропуски. 

    

  ИВП  

    

  Ревизия ИВП /включваща следните дейности/. 

1 Ревизия състоянието на топлоизолационното покритие. 

2 Ревизия за плътност на люковете и при необходимост доуплътняване. 

    

  Ревизия арматура на ИВП /включваща следните дейности/ 

1 Раздвижване и проверка състоянието на задвижките. 

2 Притягане на салници. 

    

  Ревизия на хидрозатвори /включваща следните дейности/.  

1 Оглед на хидрозатвора. 

2 Почистване от шлак и пепел. 

3 Изкърпване на износен или кородирали участъци. 

4 Подмяна дюза при необходимост. 

    

  Ревизия на клапи /включваща следните дейности/. 

1 Оглед състоянието на редукторите и лостовите системи. 

2 Почистване на редукторите. 

3 Проверка на масло и доливане при нужда. 

4 Проверка  плътността на осите на перата. 

5 Проверка укрепването на редукторите и шарнирните връзка. 

6 Настройване при необходимост на крайните ограничители. 

7 Уплътнение на клапите. 

    

  Възстановяване скарите на главен сгуроизвозен канал /включваща следните дейности/. 

1 Изваждане на скарите от канала. 

2 Почистване от пепел и шлак. 

3 Проверка състоянието на скарите. 

4 Възстановяване на участъци от скарите. 

5 Изработка на нови скари. 

6 Монтиране на скарите. 

7 Почистване и изхвърляне на отпадъците. 

    

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. 

1 Проверка състоянието на стълбите. 

2 Отрязване и подмяна на износените части. 

3 Проверка състоянието на площадките. 

4 Изрязване на износени участъци. 

5 Монтиране и укрепване на нови участъци.  

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици. 

    

  Смивна инсталация под ИВП /включваща следните дейности/. 

1 Проверка състоянието на тръбите, маркучите и заварките по металните елементи. 

2 Получаване на материали. 

3 Монтаж на новите маркучи. 

4 Проверка на дренажите и подмяна при необходимост. 

5 Почистване на смивната инсталация от наслояване от пепел и шлак. 

    

   Подмяна на дюза в пепелоизвозен канал /включваща следните дейности/. 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация. 

2 Демонтаж износена дюза. 
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3 Получаване и монтаж на нова. 

    

  Газова опресовка /включваща следните дейности/. 

1 Назначение  на обходчици  

2 Обход и маркиране на пропуски. 

    

  Въздушна опресовка /включваща следните дейности/. 

1 Оформяне на наряда. 

2 Обход  и маркиране на пропуските. 

    

  ВЪЗДУХОВОДИ ЗА ГОРЕЩ И СТУДЕН ВЪЗДУХ 

    

  Ревизия /включваща следните дейности/. 

1 Ревизия състоянието на топлоизолационното покритие. 

2 Ревизия за плътност и при необходимост доуплътняване. 

3 Ревизия на ОПС. 

    

  Стълби площадки и парапети /включваща следните дейности/. 

1 Проверка състоянието на стълбите. 

2 Отрязване и подмяна на износените части. 

3 Проверка състоянието на площадките. 

4 Изрязване на износени участъци. 

5 Монтиране и укрепване на нови участъци.  

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици. 

    

  Въздушна опресовка /включваща следните дейности/. 

1 Оформяне на наряда. 

2 Обход  и маркиране на пропуските. 

    

  ГАЗОХОДИ  

    

  Ревизия  /включваща следните дейности/. 

1 Ревизия състоянието на топлоизолационното покритие. 

2 Ревизия за плътност и при необходимост доуплътняване. 

3 Ревизия на ОПС. 

    

  Стълби площадки и парапети  /включваща следните дейности/. 

1 Проверка състоянието на стълбите. 

2 Отрязване и подмяна на износените части. 

3 Проверка състоянието на площадките. 

4 Изрязване на износени участъци. 

5 Монтиране и укрепване на нови участъци.  

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици. 

    

  Ревизия и ремонт на клапи /включваща следните дейности/. 

1 Оглед състоянието на редукторите и лостовите системи. 

2 Почистване на редукторите. 

3 Източване и подмяна на масло. 

4 Проверка подвижността и плътността на перата и техните оси. 

5 Настройване геометрията на лостовата система съвместно с перата на клапите. 

6 Проверка укрепването на редукторите и шарнирните връзка. 

7 Настройване при необходимост на крайните ограничители. 

8 Уплътнение на клапите. 

9 Проверка на клапите в краините им положения. 

10 Подмяна на дефектни пера. 

    

  Газова опресовка  /включваща следните дейности/. 

1 Назначение  на обходчици  

2 Обход и маркиране на пропуски. 

    

  БУНКЕРИ ПОД ВЕ 



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността 

    

  Ревизия /включваща следните дейности/. 

1 Ревизия състоянието на топлоизолационното покритие. 

2 Ревизия за плътност на люковете и при необходимост доуплътняване. 

    

  Стълби площадки и парапети  /включваща следните дейности/. 

1 Проверка състоянието на стълбите. 

2 Отрязване и подмяна на износените части. 

3 Проверка състоянието на площадките. 

4 Изрязване на износени участъци. 

5 Монтиране и укрепване на нови участъци.  

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици. 

    

  Газова опресовка  /включваща следните дейности/. 

1 Назначение  на обходчици  

2 Обход и маркиране на пропуски. 

    

  Допълнителни дейности за КA-1, KA-2, KA-3, KA-4, KA-5, KA-6, KA-7 и KA-8. 

1 
Ежедневна проверка на записите от "Журнал дефекти" на КЦ намиращ се на БЩУ-2 и отстраняването им в 

посочените срокове. 

2 Веднъж на всеки два месеца въздушна опресовка на ИВП ,независимо от измерените просмуквания от ПТО. 

3 Веднъж на всеки два месеца изготвяне схема на забитите тръби на ИВП  

4 Веднъж на всеки две седмици ревизия механични филтри на смивна инсталация. 

5 Ревизия на газоходи,въздуховоди,клапи и др. при всяко спиране на котлоагрегат. 

6 Ревизия, раздвижване на тапи и почистване на забори по газоходи и въздуховоди. 

7 
Оказване на съдействие на експлоатационния персонал при сработване на забити бункери, пепелосмивни 

апарати, дюзи и замръзвания по смивна инсталация. 

8 
Поддържане  районите,стълбите и площадките на всички подобекти чисти от метални и неметални 

отпадъци. 

 

 

Забележка: 

1. Необходимите повдигателни съоръжения и текелажни схеми за изпълнение на ремонта са 

задължение на Изпълнителя. 

2. Всички материали /без резервни части, метали, свързващи елементи, уплътнителни и 

смазочни материали/ и консумативи за извършване на дейността са задължение на 

Изпълнителя. 

3. Транспортните и повдигателни съоръжения необходими за транспортиране на резервни 

части и материали от складови стопанства до работните площадки са задължение на 

Изпълнителя. 

4. След извършване на всякакъв вид ремонтни дейности работните площадки се почистват от 

метални и неметални отпадъци от Изпълнителя. 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (п)     ИЗПЪЛНИТЕЛ: (п) 

Изп. директор:     Управител: 

   инж. Ж. Динчев      Динко Динев 

 

 

 
Отг. по договора: 

   инж. Д. Радовски 



ТО/ММ/ГД  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

към договор № 15741 

 

ДЕЙНОСТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНА СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ НА 

МАШИННА ЧАСТ НА КА ТИП ЕП 670/140 /ЗА 1 БРОЙ КА/ 
 
№ Наименование на дейността 

    

  ЕФ И СМИВНИ ИНСТАЛАЦИИ 

  Ревизия на електрофилтър  

1 Ревизия състоянието на топлоизолационното покритие. 

2 Ревизия за плътност на люковете и при необходимост доуплътняване. 

    

  Ревизия и ремонт на редуктори и двойка зъбни колела  

1 Оглед състоянието на въртящите механизми. 

2 Проверка състоянието на маслото и доливане при нужда. 

3 Получаване на необходими резервни части и свежо масло, герс. 

4 Ремонт на редуктора и двойка зъбни колела при необходимост. 

5 Боядисване на редуктори. 

    

  Ревизия на хидрозатвори.  

1 Оглед на хидрозатвора. 

2 Почистване от шлак и пепел. 

3 Изкърпване на износен или кородирали участъци. 

4 Подмяна дюза при необходимост. 

    

   Подмяна на дюза на хидрозатвор. 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация. 

2 Демонтаж износена дюза. 

3 Получаване и монтаж на нова. 

    

   Подмяна на дюза в пепелоизвозен канал.. 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация. 

2 Демонтаж износена дюза. 

3 Получаване и монтаж на нова. 

    

  Ревизия и ремонт на арматура.   

1 Раздвижване и проверка състоянието на задвижките. 

2 Притягане на салници. 

    

  Възстановяване скарите на канала. 

1 Изваждане на скарите от канала. 

2 Почистване от пепел и шлак. 

3 Проверка състоянието на скарите. 

4 Възстановяване на участъци от скарите. 

5 Изработка на нови скари. 

6 Монтиране на скарите. 

7 Почистване и изхвърляне на отпадъците. 

    

  Стълби площадки и парапети в и извън пределите на ЕФ. 

1 Проверка състоянието на площадките в ЕФ. 

2 Изрязване на износените части и мопнтаж на нови. 

3 Проверка състоянието на стълбите в ЕФ и монтаж на нови при необходимост. 

4 Проверка състоянието на стълбите на ЕФ отвън. 

5 Отрязване и подмяна на износените части. 

6 Проверка състоянието на площадките на ЕФ отвън. 

7 Изрязване на износени участъци. 

8 Монтиране и укрепване на нови участъци.  

9 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици. 

    

  Смивна инсталация под ЕФ. 

1 Проверка състоянието на тръбите, маркучите и заварките по металните елементи. 



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността 

2 Получаване на материали. 

3 Монтаж на новите маркучи. 

4 Проверка на дренажите и подмяна при необходимост. 

5 Почистване на смивната инсталация от наслояване от пепел и шлак. 

    

  Газова опресовка 

1 Назначение  на обходчици  

2 Обход и маркиране на пропуски. 

    

  Високоволтови изпитания 

1 Оформяне на наряда 

2 Проверка за наличие и отстраняване на всички лица от ЕФ. 

3 Маркиране на подстъпите към ЕФ с необходимите ленти и табели. 

4 Назначаване на отцепление. 

5 Отстраняване на маркировките 

    

  ИВП И СМИВНА ИНСТАЛАЦИЯ 

    

  Ревизия ИВП. 

1 Ревизия състоянието на топлоизолационното покритие. 

2 Ревизия за плътност на люковете и при необходимост доуплътняване. 

    

  Ревизия арматура на ИВП  

1 Раздвижване и проверка състоянието на задвижките. 

2 Притягане на салници. 

    

  Ревизия на хидрозатвори.  

1 Оглед на хидрозатвора. 

2 Почистване от шлак и пепел. 

3 Изкърпване на износен или кородирали участъци. 

4 Подмяна дюза при необходимост. 

    

  Ревизия на клапи. 

1 Оглед състоянието на редукторите и лостовите системи. 

2 Почистване на редукторите. 

3 Проверка на масло и доливане при нужда. 

4 Проверка  плътността на осите на перата. 

5 Проверка укрепването на редукторите и шарнирните връзка. 

6 Настройване при необходимост на крайните ограничители. 

7 Уплътнение на клапите. 

    

  Възстановяване скарите на главен сгуроизвозен канал и от ред "Г" до него.  

1 Изваждане на скарите от канала. 

2 Почистване от пепел и шлак. 

3 Проверка състоянието на скарите. 

4 Възстановяване на участъци от скарите. 

5 Изработка на нови скари. 

6 Монтиране на скарите. 

7 Почистване и изхвърляне на отпадъците. 

    

  Стълби площадки и парапети. 

1 Проверка състоянието на стълбите. 

2 Отрязване и подмяна на износените части. 

3 Проверка състоянието на площадките. 

4 Изрязване на износени участъци. 

5 Монтиране и укрепване на нови участъци.  

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици. 

    

  Смивна инсталация под ИВП. 

1 Проверка състоянието на тръбите, маркучите и заварките по металните елементи. 

2 Получаване на материали. 



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността 

3 Монтаж на новите маркучи. 

4 Проверка на дренажите и подмяна при необходимост. 

5 Почистване на смивната инсталация от наслояване от пепел и шлак. 

    

   Подмяна на дюза в пепелоизвозен канал.. 

1 Отсъединяване и изолиране от водна инсталация. 

2 Демонтаж износена дюза. 

3 Получаване и монтаж на нова. 

    

  Газова опресовка 

1 Назначение  на обходчици  

2 Обход и маркиране на пропуски. 

    

  Въздушна опресовка 

1 Оформяне на наряда. 

2 Получаване на тапи и водно стъкло. 

3 Затапване на дефектни тръби. 

4 Проверка на въздушни камери и маркиране на пропуските. 

    

  ВЪЗДУХОВОДИ ЗА ГОРЕЩ И СТУДЕН ВЪЗДУХ 

    

  Ревизия. 

1 Ревизия за плътност и при необходимост доуплътняване. 

2 Ревизия на ОПС. 

    

  Ревизия и ремонт на клапи. 

1 Оглед състоянието на редукторите и лостовите системи. 

2 Почистване на редукторите. 

3 Източване и подмяна на масло. 

4 Проверка подвижността и плътността на перата и техните оси. 

5 Настройване геометрията на лостовата система съвместно с перата на клапите. 

6 Проверка укрепването на редукторите и шарнирните връзка. 

7 Настройване при необходимост на крайните ограничители. 

8 Уплътнение на клапите. 

9 Проверка на клапите в краините им положения. 

10 Подмяна на дефектни пера. 

    

  Стълби площадки и парапети. 

1 Проверка състоянието на стълбите. 

2 Отрязване и подмяна на износените части. 

3 Проверка състоянието на площадките. 

4 Изрязване на износени участъци. 

5 Монтиране и укрепване на нови участъци.  

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици. 

    

  Въздушна опресовка 

1 Оформяне на наряда. 

2 Обход  и маркиране на пропуските. 

    

  ГАЗОХОДИ и ДИМОХОДИ 

    

  Ревизия. 

1 Ревизия за плътност и при необходимост доуплътняване. 

2 Ревизия на ОПС. 

    

  Ревизия и ремонт на клапи. 

1 Оглед състоянието на редукторите и лостовите системи. 

2 Почистване на редукторите. 

3 Източване и подмяна на масло. 

4 Проверка подвижността и плътността на перата и техните оси. 

5 Настройване геометрията на лостовата система съвместно с перата на клапите. 



ТО/ММ/ГД  

№ Наименование на дейността 

6 Проверка укрепването на редукторите и шарнирните връзка. 

7 Настройване при необходимост на крайните ограничители. 

8 Уплътнение на клапите. 

9 Проверка на клапите в краините им положения. 

10 Подмяна на дефектни пера. 

    

  Стълби площадки и парапети. 

1 Проверка състоянието на стълбите. 

2 Отрязване и подмяна на износените части. 

3 Проверка състоянието на площадките. 

4 Изрязване на износени участъци. 

5 Монтиране и укрепване на нови участъци.  

6 Боядисване на стълбите, площадките, парапетите и бордовите ивици. 

    

  Газова опресовка. 

1 Назначение  на обходчици  

2 Обход и маркиране на пропуски. 

    

  Допълнителни дейности за КА-9, КА-10, КА-11 и КА-12. 

1 
Ежедневна проверка на записите от "Журнал дефекти" на КЦ намиращ се на БЩУ-3 и отстраняването им в 

посочените срокове. 

2 Веднъж на всеки два месеца въздушна опресовка на ИВП ,независимо от измерените просмуквания от ПТО. 

3 Веднъж на всеки два месеца изготвяне схема на забитите тръби на ИВП.  

4 Веднъж на всеки две седмици ревизия механични филтри на смивна инсталация. 

5 Ревизия на газоходи,въздуховоди,клапи и др. при всяко спиране на котлоагрегат. 

6 Ревизия, раздвижване на тапи и почистване на забори по газоходи и въздуховоди. 

7 
Оказване на съдействие на експлоатационния персонал при сработване на забити бункери, дюзи и 

замръзвания по смивна инсталация. 

8 
Поддържане  районите,стълбите и площадките на всички подобекти чисти от метални и неметални 

отпадъци. 

 

 

Забележка: 

1. Необходимите повдигателни съоръжения и текелажни схеми за изпълнение на ремонта са 

задължение на Изпълнителя. 

2. Всички материали /без резервни части, метали, свързващи елементи, уплътнителни и 

смазочни материали/ и консумативи за извършване на дейността са задължение на 

Изпълнителя. 

3. Транспортните и повдигателни съоръжения необходими за транспортиране на резервни 

части и материали от складови стопанства до работните площадки са задължение на 

Изпълнителя. 

4. След извършване на всякакъв вид ремонтни дейности работните площадки се почистват от 

метални и неметални отпадъци от Изпълнителя. 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (п)     ИЗПЪЛНИТЕЛ: (п) 

Изп. директор:     Управител: 

   инж. Ж. Динчев      Динко Динев 

 

 

 
Отг. по договора: 

   инж. Д. Радовски 



ТО/ММ/ГД  

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

към договор № 15741 

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНА 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ И ПЛАНОВИ РЕМОНТИ НА ЕФ, ИВП, ГАЗОХОДИ И 

ВЪЗДУХОВОДИ НА КОТЛИ ПК 38-4 И П-62 

 

 

 

 

Показатели на котел тип ПК-38-4 и съоръженията 

към него след извършен ремонт 

 

1. Просмуквания на газоход ВЕ-ИВП - ЕКО-ИВП = 0,05. 

2. Просмуквания на ИВП - ИВП = 0,10. 

3. Просмуквания на ЕФ - ЕФ = 0,10. 

4. Просмуквания от ЕКО" до ДВ' -  = 0.25. 

5. Просмуквания от ДВ до комин -  = 0.10. 

6. Концентрация на прах след ЕФ (преди СОИ)  - 50 мг/нм3. 

 

 

 

 

Показатели на КА тип Еп 670/140 и съоръженията 

към него след извършен ремонт 
 

1.Просмуквания на ИВП - ивп  = 0.05. 

 

2.Просмуквания на ЕФ - еф  = 0.10  – ИВП - ЕФ. 

 

3. Просмуквания от ИВП' до ЕФ" -  = 0.15. 

 

3.Просмуквания от ДВ до комин -  = 0.00 – ЕФ - ДВ. 

 

4.Концентрация на прах след ЕФ (преди СОИ) - 50 мг/нм3 . 
 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (п)     ИЗПЪЛНИТЕЛ: (п) 

Изп. директор:     Управител: 

   инж. Ж. Динчев      Динко Динев 

 

 

 
Отг. по договора: 

   инж. Д. Радовски 


