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ДОГОВОР 
№ 16044 

 

Днес 14.09.2018г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящия 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  
ДЗЗД „ЕНЕРГИЯ-ИНЖЕНЕРИНГ“, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. Стара Планина №84-86, тел.: 02/943-32-66, факс: 02/846-50-19; 
БУЛСТАТ: 177131159, IBAN: BG96IABG80981000428401 BIC: IABGBGSF 
Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК – София, представлявано от Сергей 
Гоц - Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. Предмет на настоящият договор е „Обследване на състоянието, технически 
решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на 
топлотехническо оборудване на Блок № 8“ 
2. Неразделна част от договора са: 
-  Приложение №1 – Техническо задание; 
-  Приложение №2 – Технически изисквания; 
- Приложение №3 – Техническо предложение на изпълнителя с описани 
дейностите за изпълнение на поръчката, необходимият персонал, техническо 
оборудване, график за изпълнение, използвана методика и софтуер. 
 3. Договорът се сключва в резултат на проведена процедура за възлагане на 
обществена поръчка, чрез публично състезание,  рег. № 18083. 
II. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
1.Общата стойност на договора е 176 050.00лв. /сто седемдесет и шест хиляди 
и петдесет лева./, без ДДС. 
2. Цената включва всички разходи по изпълнението на поръчката, в т.ч.: 
2.1. Цена за етап 1 - предаване на техническа документация за обследване на 
съществуващото състояние на топлотехническото оборудване с предписани 
технически решения за извършване на ремонт е 37 500.00лв. (тридесет и седем 
хиляди и петстотин лева), без ДДС; 
2.2. Цена за етап 2 - предаване на техническа документация след изпълнение на 
работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-8 е 
51 050.00лв. (петдесет и една хиляди и петдесет лева), без ДДС;   
2.3. Цена за етап 3 - предаване на техническа документация след приемане на 
100% от подмяната на елементите на топлотехническото оборудване, настройка 
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на ООС и готовност за водна опресовка е 62 500.00лв. (шестдесет и две хиляди 
и петстотин лева), без ДДС;   
2.4. Цена за етап 4 - извършена окончателна настройка на ООС, проверка на 
оборудването в горещо състояние, предаване на екзекутивна документация с 
отчет на извършената работа е 25 000.00лв. (двадесет и пет хиляди лева), без 
ДДС;   
3. Плащането се извършва на етапи както следва:  

Плащането по договора се извършва в срок до 60 дни след решение на ТС, 
подписан приемо-предавателен протокол за извършените дейности и фактура-
оригинал.  

Схема за извършване на плащания по договора: 
- етап 1 – след приемане на ТС техническата документация за 

обследване на съществуващото състояние на топлотехническото оборудване с 
предписани технически решения за извършване на ремонт; 

- етап 2 – след приемане на ТС техническата документация за 
изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите 
на ТА-8;   

- етап 3 - след приемане на ТС техническата документация след 
приемане на 100% от подмяната на елементите на топлотехническото 
оборудване, настройка на ООС и готовност за водна опресовка; 

- етап 4 - след извършена окончателна настройка на ООС, проверка на 
оборудването в горещо състояние, предаване на екзекутивна документация и 
приемане на ТС отчета за извършената работа. 
4. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения 
документ. 
III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Срокът за изпълнение на договора е до 60 дни след края на основния ремонт 
на БЛ.№8 – 20.01.2019г. 
2. Срокът за изпълнение на дейностите, описани в Приложение № 1, е за 
времето на извеждане на блока в ремонт съгласно годишен ремонтен график на 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 
5). Блок №8 (КА-12 и ТГ-8) е  в основен ремонт за срок от 95 дни в периода 
18.08.÷20.11.2018г. 
3. При технологична необходимост от изменение на съгласувания срок за 
ремонт и/или за провеждане на 72-часови проби и на база одобрена от ЕСО ЕАД 
заявка, изпълнителят се уведомява писмено и се сключва допълнително 
споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  
4. Междинните срокове за изпълнение на отделните етапи се определят в 
протокол от оперативка на Дирекция „Ремонти“ и са задължителни за 
Изпълнителя. 
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК 
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 8 802.00 /осем хиляди 
осемстотин и два/ 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 гаранционния срок и отправено писмено искане от 
страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция се връща на 
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Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на 
Възложителя.  
2. Ако гаранциите са парична сума, се внасят по сметката на Възложителя, а 
именно: IBAN BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, “Сосиете 
Женерал Експресбанк” АД клон Раднево.  
3. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията 
образец и е със срок на валидност до 20.02.2020г.  
4. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на 
валидност до 20.02.2020г. 
5. Гаранционният срок е 12 месеца и започва да тече след приемане на 
съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба. 
6. Отстраняваните повреди по време на гаранционния срок са за сметка на 
Изпълнителя, като срокът се увеличава с времето от явяването на аварията до 
отстраняването й. 
V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
1. Възложителят е длъжен: 
1.1 Да предостави на Изпълнителя необходимата техническа документация и да 
му осигури достъп до съоръженията, за времето на изпълнение на дейностите. 
1.2 Да допуска Изпълнителя до работа след проведен инструктаж в съответствие 
с действащите правилници и нормативни документи. 
1.3 Да определи лице от своя персонал, отговорно за решаването на всички 
въпроси, възникнали в процеса на работата. 
1.4 Да извършва проверка във всеки момент относно качеството и стадия на 
изпълнение на договора, без това да пречи на оперативната дейност на 
Изпълнителя. 
1.5 Да изплати договорената сума в срок на Изпълнителя след приемане 
изпълнението на предмета по договора. 
2. Изпълнителят е длъжен: 
2.1. Да представи на Възложителя списък със свои ръководни и изпълнителски 
кадри, които ще изпълняват предмета на договора. 
2.2.  Да изпълнява предмета на договора съгласно Приложение №1 – 
Техническо задание, Приложение №2 – Технически изисквания и Приложение 
№3 – Техническо предложение на изпълнителя с описани дейностите за 
изпълнение на поръчката, необходимият персонал, техническо оборудване, 
график за изпълнение, използвана методика и софтуер. 
2.3. Да уведоми незабавно Възложителя при възникване на проблеми от 
технически характер, които могат да затруднят изпълнението на договора. 
2.4. Да опазва от повреди и замърсяване останалите съоръжения в Централата. 
При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка 
на Изпълнителя. Да заплаща повреди по съоръженията причинени по негова 
вина. 
2.5. При извършване на работата да не назначава хора, които са в 
трудовоправни отношения с централата.  
2.6. По мотивирано искане на отговорника по договора, Изпълнителят 
отстранява от обекта свой работник или служител, чиито действия или 
бездействия са довели до некачествено изпълнение на работите по договора. 
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2.7. Изпълнителят гарантира безпроблемна работа на съоръженията за срок от 
12 /дванадесет/ месеца след преминала 72 часовата проба. 
2.8. Да представи сертификат от проверката на използваемите динамометри, 
удостоверяващ тяхната годност 
2.9. При документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията 
на чл.113 от ЗДДС. 
2.10.  Изпълнителят се задължава да се запознае с Указания за реда и 
последователността при подготовка на документи за допускане до работа на 
външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, 
публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, Профил 
на купувача) и да изпълни изискванията им. 
2.11.  Изпълнителят се задължава в еднодневен срок от подписване на договора 
да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да 
съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и 
управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, „Технически 
контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от 
представяне на документи за допускане до работа на територията на 
дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя 
документи и при липса на забележки подписват Протокол за проверка на 
документи за допускане до работа. 
2.12.  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. 
2.13.  Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на Правилник за 
вътрешния трудов ред; Вътрешни правила за здраве и безопасност при работа  
при изпълнение на дейностите по договора на територията на Възложителя; 
Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически 
и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически 
съоръжения; Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически 
уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически 
мрежи;  Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на 
електрически централи и мрежи Наредба №8121з-647/01.10.2014г. за правилата 
и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация. 
2.14.  Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение 
№10 от ЗОП. 
2.15.  Изпълнителят се задължава при извършване на дейностите, предмет на 
договора, да не назначава хора, които са в трудово правни отношения с 
Възложителя. Същото се отнася и при договаряне с подизпълнителите. 
2.16.  Изпълнителят се задължава да осигури своя персонал, МПС, 
инструментални шкафове и сандъци с отличителни знаци на фирмата. 
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2.17.  Изпълнителят се задължава да спазва всички срокове за изпълнение на 
дейностите по договора, определени в протокол от оперативка на Дирекция 
„Ремонти“. 
2.18.  При изпълнение на дейностите по договора Изпълнителят се задължава: 
- да опазва от повреди и замърсявания предадения му обект и останалите 
съоръжения на територията на Възложителя;  
- да не посещава други съоръжения, които не са му предадени като обект на 
настоящия договор; 
- да почиства работната площадка ежедневно и да не допуска разхвърляне на 
материали, резервни части или отпадъци;  
2.19. При констатиране на причинени от Изпълнителя повреди, се съставя 
протокол от Възложителя и същите се отстраняват както следва: 
- за повдигателни съоръжения и съоръжения в експлоатация повредите се 
отстраняват от Възложителя за сметка на Изпълнителя; 
- за съоръжения, изведени в ремонт, повредите се отстраняват от Изпълнителя 
за негова сметка. В случай че Изпълнителят не отстрани повредите след 
отправена покана, Възложителят ги отстранява за сметка на Изпълнителя. 
2.20. При технологична необходимост от демонтаж на елементи от конструкции 
и съоръжения, направа на технологични отвори и други дейности при 
изпълнение на договора, същите се извършват на база писмено искане от 
Изпълнителя, съгласувано с представител на Възложителя, и се възстановяват 
от Изпълнителя за негова сметка. 
2.21. Включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, 
ако са изпълнени едновременно следните условия: 
2.22. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата; 
2.23. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е 
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и 
вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до 
момента дейности. 
2.24. При включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 
всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 
от ЗОП. 
2.25. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението 
му, изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за името, данните за контакт 
и представителите на подизпълнителите. 
2.26. Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителите за всякакви промени 
в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 
VI.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. 
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2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за 
забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от 
стойността на договора. 
3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от 
стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.  
4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят 
дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора. 
5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право 
да изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия договор. 
6. 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. 
7. 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. 
8. 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. 
9. В случаите на т.8 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. 
VII. 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. 
VIII. 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. 
IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се 
споразумеят за прекратяване на договора. 
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2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено 
предизвестие, както и в следните случаи: 
2.1. На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 
3. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание 
чл. 73, т.1 от ППЗОП. 
X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
1.Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия 
договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. 
Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 
67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП 
2.Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия 
договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на 
територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Данните се обработват на законово 
основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване Указания за реда и 
последователността при подготовка на документи за допускане до работа на 
външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.  
3.Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален 
начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага 
необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и 
организационните стандарти за сигурност на данните. 
Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по 
договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите 
на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в 
съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 26 на 
ОРЗД.   
4.Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от 
страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на 
лични данни съгласно настоящия договор. Получателят на данни незабавно 
уведомява разкриващата данни страна относно всякакви искания, възражения 
или всякакви други запитвания от субектите на данните по силата на 
приложимите закони относно обработването на лични данни, които могат да 
породят правно задължение или отговорност, или да засегнат по друг начин 
законните интереси на разкриващата данните страна.  
5.Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на 
нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на 
данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се 
отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение 
или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата 
страна.  
XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на 
Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, и действащите 
нормативни документи. 
2. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор 
(включително за връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се 
обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 
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3. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за 
всички промени, касаещи дружествата и тяхната дейност. 
4. 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 на Закона за обществените поръчки. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ……(п)…….                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……(п)…….                                                         
Изп. Директор:                                                        Управител:                                                
          инж. Ж. Динчев                                                Сергей Гоц 
 
 
Зам. изп. директор:  

 инж. М. Митков 
 
Директор „ДЕ”: 

инж. Ил. Стоянов 
 
Директор „ДМОП”: 

Д. Неделчева 
 
Директор „АДФК”: 

 Р. Германов 
 
Директор „ДФИ”: 
  Б. Боев 
 
Гл. счетоводител: 
                     С. Сотиров 
 
Юрисконсулт: 
 
 
Ръководител „ТО”: 
                     М. Макаков 
 
 
Отг. по договора: 
  инж. Д. Радовски – н-к КЦ, тел. 662 240 
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Приложение №1 

 
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за 
Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при 

настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо 
оборудване на Блок № 8 

 
1. Технически консултации и контрол при подмяна на елементи на 
топлотехническо оборудване на Блок 8 (КА-12, ТА-8): 
1.1 Пещна камера: 

- Система за окачване; 
- Пояси с голяма якост. 

1.2 Тръбопроводи в пределите на Котел 12: 
- ГРЧ - ТПП; ТПП-КПП І; КПП І-ШПП; ШПП – КПП ІІ; МПП І – МПП ІІ –  с 
прилежащите им колектори; 
- Стояци, подводящи и отводящи тръби – заедно с прилежащите им колектори 
на ДРЧ; 
1.3 Главни  тръбопроводи на Блок 8 (КА-12, ТА-8):  
- “Прегрята пара”  
- “Горещ промпрегрев”   
- “Хладен промпрегрев”   
- “Питателна вода ВН”. 
1.4 Спомагателни тръбопроводи: 
- Тръбопроводи „Авариен слив от барабана” на Котел 12 до разширителя; 
- Тръбопровод „Рециркулация на барабана” на Котел 12 до ВЕКО; 
- Тръбопроводи „Дренажи ниски точки” на Котел 12 до разширителя; 
- Тръбопровод за впръск (ф133) – от ПЕП до кота 22; 
- Тръбопроводи за нулев, І-ви, ІІ-ри, ІІІ-ти и авариен впръск на Котел 12. 
1.5 Тръбопроводи в пределите на турбината: 
- Паропропусни тръби високо налягане – от АСК л,д до РКВН-1,2,3,4; 
- Паропропусни тръби средно налягане – от ОК л,д до РКСН-1,2,3,4; 
- Изхвърлящ тръбопровод на горещ промпрегрев; 
- Тръбопровод отбор пара за подгреватели високо налягане (ПВН); 
- Тръбопровод отбор пара за подгреватели ниско налягане (ПНН); 
- Тръбопровод за грееща пара към деаератор високо налягане (ДВН). 
2. Обследване на състоянието и авторски надзор при настройка на Опорно 
окачващата система на оборудване на Блок 8 (КА-12, ТА-8): 
2.1 Тръбопроводи в пределите на Котел 12: 
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- ГРЧ - ТПП; ТПП-КПП І; КПП І-ШПП; ШПП – КПП ІІ; МПП І – МПП ІІ –  с 
прилежащите им колектори; 
- Стояци, подводящи и отводящи тръби – заедно с прилежащите им колектори 
на ДРЧ; 
2.2 Главни  тръбопроводи на Блок 8 (КА-12, ТА-8)  
- “Прегрята пара”; “Горещ промпрегрев”; “Хладен промпрегрев”; “Питателна 
вода ВН”. 
2.3 Спомагателни тръбопроводи: 
- Тръбопроводи „Авариен слив от барабана” на Котел 12 до разширителя; 
- Тръбопровод „Рециркулация на барабана” на Котел 12 до ВЕКО; 
- Тръбопроводи „Дренажи ниски точки” на Котел 12 до разширителя; 
- Тръбопровод за впръск (ф133) – от ПЕП до кота 22; 
- Тръбопроводи за нулев, І-ви, ІІ-ри, ІІІ-ти и авариен впръск на Котел 12. 
2.4 Тръбопроводи в пределите на турбината: 
- Паропропусни тръби високо налягане – от АСК л,д до РКВН-1,2,3,4; 
- Паропропусни тръби средно налягане – от ОК л,д до РКСН-1,2,3,4; 
- Изхвърлящ тръбопровод на горещ промпрегрев; 
- Тръбопровод отбор пара за подгреватели високо налягане (ПВН); 
- Тръбопровод отбор пара за подгреватели ниско налягане (ПНН); 
- Тръбопровод за грееща пара към деаератор високо налягане (ДВН). 
3. Изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на 
цилиндрите на ТА-8. 
3.1. Технически консултации и контрол при изпълнение на ревизията на 
напречните шпонки на цилиндрите на ТА-8 на Блок 8 
3.2. Определяне натоварването на лапите на долните половини на цилиндрите с 
метода на претеглянеза обезпечаване на разчетни топлинни разширявания на 
цилиндрите на турбинатас използване на специална методика на разработчик и 
специални сертифицирани инструменти (динамометри ДС-25). 
3.3. Разчет и определяне на оптимално натоварване на лапите на празен 
цилиндър без капак с използване на специална методика на разработчик. 
3.4. Определяне натоварването на лапите на цилиндрите в сглобения вид с 
метода на претегляне с използване на специална методика на разработчик и 
специални сертифицирани инструменти. 
3.5.Извършване на анализа за характер на натоварване на лапите на цилиндрите. 
3.6. Якостни пресмятания за определяне натоварването на лапите на 
цилиндрите, отчитайки реактивния момент и фактическо състояние на трасета, 
опори и пружинни закрепвания на турбинните тръбопроводи подсъединени към 
цилиндрите с използване на специална методика на разработчик. 
 
3.7. Изпълнение на необходимитe корекциина натоварвания на лапите на 
цилиндрите на ТА-8 чрез подлагане на металните пластини (фолио) под лапите 
на цилиндрите (при необходимост). 



ТО/ММ/ПС  11 

 

3.8. Изпълнение на необходимитe корекции на опорно-окачващата система за 
турбинните тръбопроводи на ТА-8с използване на специална методика на 
разработчик: 
- разчет на работно състояние на съвместните действияна всички натоварвания 
с целопределянена усилията от тръбопроводи върху цилиндрите на турбина. 
Натоварващите фактори – вътрешноналягане, теглово натоварване, 
температурни разширявания; 
- разчет на действие на температурното разширяване за определяне на 
температурните премествания (премествания при прехода/преминаване на 
тръбопровода отстудено състояние в работно); 
- разчет на съвместното действие на всички натоварвания за студено състояние 
за оценкана якост, както и за определяне на усилиятаот действиена 
тръбопроводите върху цилиндрите на турбина. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ……(п)…….                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……(п)…….                                                         
Изп. Директор:                                                        Управител:                                                
          инж. Ж. Динчев                                                Сергей Гоц 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
за 

Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при 
настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо 

оборудване на Блок № 8 
 
1. Дейности и отчетна документация при работа по тръбопроводи от т.2.1 - 2.4 
на приложение №1: 
1.1  Отчет от обследване на  съществуващото положение на тръбопроводите 
преди ремонта с предписани технически решения за извършване на ремонт и 
настройки на обследваните тръбопроводи и опорно окачващата система (ООС). 
1.2 Авторски надзор при изпълнение на т.1.1 от изпълнителя на ремонта. 
Определяне на необходимите настройки на ООС в студено и горещо състояние. 
1.3 Отчет за състоянието на тръбопроводите в студено и горещо /работно/ 
състояние след изпълнение на т.1.2. 
 
2. Обследване и анализ на проблемните участъци на тръбопроводи с използване 
на специализирана методика на Изпълнителя за: 
2.1. Определяне на уязвими места (участък или детайл: стикове, тройники, 
колена и т.н.) на тръбопроводи, които могат да намалят способността да се 
противопоставят на развитието на пукнатини (нарушаване на работоспособното 
състояние) поради проникването на кондензата (акумулираната вода) от 
дренажна система на тези тръбопроводи, и може да доведе до гранично 
състояние, при което по-нататъшната експлоатация е недопустима или 
нецелесъобразна, или възстановяването на работоспособно състояние е 
невъзможно при съществуваща система на техническото обслужване и ремонт. 
2.2. Издаване на препоръки за отстраняване на този проблем за създаване на 
предпоставки за надеждна и дълготрайна експлоатация на оборудване. 
 
3. Съставяне на инструкция и предписания за експлоатация, поддръжка, 
настройка и контрол на опорно окачващата система на тръбопроводите.  
 
4. Дейности и отчетна документация при работа по оптимизация натоварването 
на лапите на цилиндрите на ТА-8 от т.3.1 - 3.8 на приложение №1: 
4.1 Извършване на контрол (авторски надзор) при: 
- изпълнение на ревизията на напречните шпонки на  цилиндрите на ТА-8. 
- подготовка на ТА-8 за работи по определяне натоварването на лапите на 
цилиндрите 
- работи по настройка на оптимално натоварване на лапитена цилиндрите. 
- работитепо настройка на опорно-окачващата система за турбинните 
тръбопроводи на ТА-8. 
4.2. Измерване реакцията на опорите на цилиднрите и корекция  
4.2.1 С динамометър се измерват усилията, които се създават от масата на 
цилиндрите, преместването на тръбопроводите, топлинните премествания и 
изолацията (при измерване на работеща турбина) върху лагерните опори. 
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4.2.2 Усилията се записват, когато луфта между лапите на цилиндрите и 
шпонките е 0,1мм. 
4.2.3 Определя се способа за нормализация на натоварване на лапите на 
цилиндрите (един от способите е чрез подлагане на пластини под лапите на 
цилиндрите) и се променя усилието върху опорите им. 
4.2.4 При извършване на измерването и корекция на натоварването върху 
опорите да се спазват изискванията на методиката. 
4.2.5 Използваемите динамометри да са преминали метрологична проверка и да 
имат валиден сертификат от проверката, удостоверяващ тяхната годност. 
4.2.6 Съставяне на инструкция и предписания за експлоатация, подръжка, 
настройка и контрол на оптимизирани натоварвания на лапите на цилиндрите 
на ТА-8.  
 
5. Приемане на техническата документация на ТС.  
 
6. Техническата документация да се представи на български език в 2 екземпляра 
на хартиен носител и 1 екземпляр на CD. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ……(п)…….                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……(п)…….                                                         
Изп. Директор:                                                        Управител:                                                
          инж. Ж. Динчев                                                Сергей Гоц 
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