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ДОГОВОР 

 

№  16320    

 

 

Днес 03.04.2019г. 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, Експресбанк АД, 

представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, 

наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и  

„Ансист 98” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Хаджи 

Димитър“, бл.19, вх. Б, ап.22, тел. 02/8328855, факс: 02/4235014; Регистрирано в 

търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 121659446, Ид 

№ по ДДС:BG121659446.; IBAN:BG33UNCR9661084423905 BIC: UNCRBGSF Банка: 

УниКредит Булбанк – град /клон/офис: гр. София, клон Слатина представлявано от 

Сашо Борисов Велинов - Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Предмет на настоящият договор „Оценка на техническото състояние,  

определяне на остатъчния ресурс и увеличаване срока на служба на елементи от 

съоръжения на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” 

2. Неразделна част от договора са:  

2.1. Обем (Приложение № 1). 

2.2. Технически изискания (Приложение № 2),  

3. Договорът се сключва в резултат на проведена процедура за възлагане на 

обществена поръчка, чрез публично състезание,  рег. № 19003.   

 

II. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Общата стойност на договора  е: 257 911.00 лева, (словом: двеста петдесет и седем 

хиляди деветстотин и единадесет лева), без ДДС.  

2. Цената за оценка на техническото състояние е: 7 145.00 лв. /словом: седем хиляди 

сто четиридесет и пет лева, без ДДС.  
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3. Цената за оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс е: 

240 206.00 лв. /словом: двеста и четиридесет хиляди двеста и шест лева, без ДДС. 

4. Цената за увеличаване срока на служба на елемент или система елементи е: 

10 560.00 лв. /словом: десет хиляди петстотин и шестдесет лева, без ДДС. 

5. Единичните цени на отделните дейности са посочени в Приложение №1- Обем. 

6. Плащането се извършва:  

6.1. Относно задачата „Оценка на техническото състояние”: 

- 100% от стойността на задачата съгласно начина на приемане посочен в т.2.1. от 

Раздел III – до 60 дни от датата на приемане на техническата документация след 

представяне на фактура- оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС.  

6.2. Относно задачата „Оценка на техническото състояние и определяне на 

остатъчния ресурс”  

- 50% от стойността съгласно начина на приемане посочен в т.2.2.1 от Раздел III -  до 

60 дни от датата на приемане на предварителните резултати след представяне на 

фактура - оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС.  

- 50% от стойността съгласно начина на приемане посочен в т. 2.2.2 от Раздел III  - до 

60 дни от датата на приемане на окончателните резултати на Технически съвет на 

Възложителя след представяне на фактура - оригинал, издадена съгласно чл.113 от 

ЗДДС.  

- 100% от стойността съгласно  начина на приемане посочен в т. 2.2.3 от Раздел III - 

до 60 дни от датата на приемане на окончателните резултати на Технически съвет на 

Възложителя след представяне на фактура - оригинал, издадена съгласно чл.113 от 

ЗДДС.  

6.3. Относно задачата „Увеличаване срока на служба на елемент или система от 

елементи“ 

- 100 % от стойността съгласно  начина на приемане посочен в т. 2.3. от Раздел III - до 

60 дни от датата на приемане на техническата документация на Технически съвет на 

Възложителя след представяне на фактура - оригинал, издадена съгласно чл.113 от 

ЗДДС. 

6.3 Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ. 

 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

1.Срокът за изпълнение е  18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на 

договора. Изпълнителят ще бъде уведомяван поне 10 дни предварително за началото 

и продължителността на ремонтите съгласно Ремонтната Програма на Дружеството за 

2019 г. Междинните срокове са както следва: 

1.1. По задача „Оценка на техническо състояние”: 

1.1.1. Документацията от изпълнението на задачата „Оценка на техническо 

състояние” да бъде предадена на Възложителя в рамките на 30 работни дни след 

получаване на съответните образци, както следва: три екземпляра на хартиен носител 

и един в електронен вид. 
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1.2. По задача „Оценка на техническо състояние и определяне на остатъчен ресурс”: 

1.2.1. Изисква се представяне на предварителни резултати за степента на увреждане 

от пълзене (клас на увреждане съгласно VGB-S-517-00 или еквивалентно) до 5 

работни дни след предоставяне на елемента за контрол на структурата; 

1.2.2. Документацията от изпълнението на задачата „Оценка на техническо състояние 

и определяне на остатъчен ресурс” да бъде предадена на Възложителя в рамките на 65 

работни дни след завършване на ремонта, както следва: три екземпляра на хартиен 

носител и един в електронен вид. 

1.2.3. При провеждане на изпитване на „продължителна якост“, резултатите от това 

изпитване да бъдат предадени на Възложителя в рамките на 12 месеца, след 

завършване на ремонта, както следва: три екземпляра на хартиен носител и един в 

електронен вид. 

1.3. По задачата „увеличаване срока на служба на елемент или система елементи“: 

1.3.1 Документацията от изпълнението на задачата „Увеличаване срока на служба на 

елемент или система елементи ” да бъде предадена на Възложителя в рамките на 65 

работни дни след предаване от страна на Възложителя на пълния набор входна 

информация, необходима за провеждане на анализите (посочени в т. 3.3 от 

Приложение №2 към договора), както следва: три екземпляра на хартиен носител и 

един в електронен вид. 

2. Начин  на приемане на услугата по договора: 

2.1. Изпълнението на услугата, по задачата „Оценка на техническо състояние” се 

приема при представяне на резултатите за изследваните образци, в рамките на срока, 

фиксиран в точка 1.1.1. 

2.2. Изпълнението на услугата, по задачата „Оценка на техническо състояние и 

определяне на остатъчния ресурс”, се приема, както следва: 

2.2.1. При представяне на предварителни резултати за изследваните елементи, в 

съответствие със срока, фиксиран в точка 1.2.1; 

2.2.2. При представяне на окончателни резултати във вид на „Отчет”, който се приема 

на Технически съвет на Възложителя, в съответствие със срока, фиксиран в точка 

1.2.2. 

2.2.3. При представяне на резултатите от изпитването на „продължителна якост“ във 

вид на „Отчет”, който се приема на Технически съвет на Възложителя, в съответствие 

със срока, фиксиран в точка 1.2.3. 

2.3. Изпълнението на услугата, по задачата „увеличаване срока на служба на елемент 

или система елементи“ се приема на Технически съвет на Възложителя, като се 

представят резултати от проведените анализи, заедно с техническо заключение 
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относно възможността за увеличаване срока на служба свръх проектния, в рамките на 

срока, фиксиран в точка 1.3.1. 

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО 

1.Използваните методи за определяне на остатъчния ресурс да отговарят на 

изискванията на глава 5 от „Инструкция за контрол на метала и оценка на 

техническото състояние на елементи и системи от котли турбини и тръбопроводи в 

ТЕЦ”. 

2.Използваните методи за оценка на техническото състояние да отговарят на 

изискванията на глави 2 и 4 от „Инструкция за контрол на метала и оценка на 

техническото състояние на елементи и системи от котли турбини и тръбопроводи в 

ТЕЦ”. Обемът изпитания да съответства на посочения в Приложение № 4 от 

горецитираната Инструкция. 

3. Оценката на състоянието на нови образци да бъде в съответствие с техническите 

условия на производителя. 

4. Оценката на състоянието на работили образци да бъде в съответствие с глава 4 от 

„Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и 

системи от котли турбини и тръбопроводи в ТЕЦ”. 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

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

една от формите определени в чл.111, ал.5 на ЗОП /парична сума, банкова гаранция 

или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя/, в размер на 12 895.00 (дванадесет хиляди осемстотин деветдесет и пет 

лева ) представляващи 5% от стройността му. Представя се преди подписването му и 

се освобождава до 30 дни след изтичане на 18  месеца от сключване на договора и 

отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция 

се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от 

страна на Възложителя.  

2.Ако гаранцията е парична сума, се внасят по сметката на Възложителя, а именно: 

IBAN BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22,  “Експресбанк” АД клон 

Раднево. 

3. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е 

със срок на валидност - 19 (деветнадесет) месеца от датата на сключване на договора. 

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

валидност 19 (деветнадесет) месеца  от датата на сключване на договора. 
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VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Възложителят има право да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. 

Указанията на Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за 

Изпълнителя, доколкото тези указания не излизат извън рамките на договора. 

2. Възложителят има право да определи лице от своя персонал, отговорно за 

решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на работата. 

3. Възложителят има право да допуска Изпълнителя до работа след проведен 

инструктаж в съответствие с действуващите правилници  и нормативни документи. 

4. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 

договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

5. Възложителят е длъжен да заплати дължимите от него суми в сроковете и 

размерите, както е упоменато в Раздел II. 

6. Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя всички вътрешни документи 

(правилници и др.), както и техническа документация на съоръженията, необходима 

за изпълнението на договора. 

7. Възложителят е длъжен да осигури подходящо помещение за апаратура и 

обработка на резултатите и да го представи на Изпълнителя с протокол за 

времетраенето на работите по договора. 

8. Възложителят е длъжен да представи на Изпълнителя следната техническа 

информация от експлоатацията и контрола на съоръженията: 

8.1. Работни часове; 

8.2.   Брой спирания общо и класифицирани в зависимост от престоя; 

8.3. Промяна на номиналните проектни параметри на парата: стойност на 

параметрите преди и след промяната; работни часове и спирания до и след промяната; 

8.4. Типови пускови графици от различни топлинни състояния, съгласно 

експлоатационните инструкции; 

8.5. Средномесечни стойности на температурата на свежа и вторично прегрята пара; 

8.6. Общ брой и периодичност на основни и средни ремонти; 

8.7. Данни на извършени преустройства и подмени; 

8.8. Всички налични протоколи от безразрушителния контрол и обследване на 

съоръженията съгласно „Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото 

състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ” 

8.9. Резултати от предишни изпитвания на метала на съоръженията; 
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9. Възложителят при възникване на необходимост да съгласува с Изпълнителя 

изпълнението на услугата по телефон, факс или e-mail и да осигури необходимото 

технологично време, скеле и осветление на площадки удобни за извършване на 

контрола, предвиден в обема. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

1. Да извърши оценка на техническото състояние,  определяне на остатъчния ресурс и 

увеличаване срока на служба на елементи от съоръженията  в „ТЕЦ Марица Изток 

2”ЕА  по видове и обеми посочени в Приложение №1. 

2. Извършената оценка да отговаря на техническите изисквания  - Приложение №2. 

3. При извършване на работата да не назначава хора, които са в трудово правни 

отношения със централата.  Същото се отнася и при договаряне с подизпълнителите. 

4. По мотивирано искане от отговорника на договора, Изпълнителят отстранява от 

обект свой работни или служител, чиито действия или бездействия са довели до 

некачествено изпълнение на работите по договора. 

5. Изпълнителят е длъжен да изпълни качествено и в срок работите по договора с 

необходимите специалисти и в съответствие с приложенията от договора. 

6. Изпълнителят е длъжен да определи техническо лице, отговорно за изпълнението 

на договора. 

7. Изпълнителят е длъжен да не разгласява на трети лица търговските тайни на 

Възложителя станали му известни във връзка с изпълнението на предмета на 

договора, включително и след изпълнението или прекратяването. 

8. Изпълнителят е длъжен да допуска Възложителя да проверява изпълнението на 

договора по начин, по който няма да възпрепятства нормалното осъществяване на 

работите по него. 

9. Изпълнението на услугата трябва да бъде предварително съгласувано по телефон, 

факс или е-mail с Възложителя за осигуряване на достъп до съоръженията.  

10. За изпълнение на всички предвидени в техническото задание дейности, 

Изпълнителят уведомява три дни предварително отговорника по договора и 

техническите лица на централата. 

11. Изпълнителят трябва да изпълни поръчката качествено в съответствие с 

предложеното в офертата му техническо предложение, неразделна част от договора.  

12. Изпълнителят се  задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да 

спазва изискванията на чл. 113 от ЗДДС.  

13. Изпълнителят е длъжен се запознае с Указания за реда и последователността при 

подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на 
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територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на 

дружеството (www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им. 

14. Изпълнителят е длъжен 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. 

15. 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.  

16. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

17. Изпълнителят при изпълнението на договора e длъжeн 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. 

VIII. 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. 

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 V 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. 
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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. 

IX. 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. 

Уведомяването трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. 

В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 

X. 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. 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се 

споразумеят за прекратяване на договора. 

2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено 

предизвестие, както и в следните случаи: 

 На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 
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3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която 

отговаря, Възложителя може да прекрати Договора с десетдневно писмено 

предизвестие. Неустойките по Раздел VIII остават дължими. 

4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 

73, т.1 от ППЗОП. 

ХII. 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. 

4.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.   

5.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.  

6.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. 
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ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

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

2. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за 

задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки. 

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

Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

Изп. Директор:    …(П)…                                                    Управител: …(П)… 

             инж. Ж. Динчев                                     С. Велинов     
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Приложение № 1  

Към договор 16320 

Обем за оценка на техническо състояние, определяне на остатъчен 

ресурс и увеличаване срока на служба на елементи от съоръженията на 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД по време на Ремонтната Програма за 2019г. 

№ Наименование бр. 

Ед. 

цена без 

ДДС 

Обща 

стойност  

без ДДС 

 

I 

Да се извърши металографски контрол по 

метода на репликите, оценка на 

техническото състояние и определяне на 

остатъчния ресурс на елементи от 

съоръжения, както следва:  

  

1 КА-2     

1.1 Тръбопровод ШПП-КПП :     

1.1.1. коляно №7, Ø273x30 1 458.00 458.00 

1.1.2. челни заварени съединения №13 и 14, Ø273 2 712.00 1424.00 

    
 

  

2 КА-3 
 

  

2.1. Тръбопровод ШПП – КПП: 
 

  

2.1.1. колена №8, 9 и 10, Ø273x30  3 458.00 1374.00 

2.1.2. челни заварени съединения: №15÷18, Ø273 4 712.00 2848.00 

2.2. Тръбопровод ОП: 
 

  

2.2.1. колена №1÷10, Ø273x32 10 458.00 4580.00 

2.2.2. прави участъци №1÷4, Ø273x32  4 458.00 1832.00 

2.2.3. челни заварени съединения №1÷22, Ø273 22 712.00 15664.00 

2.2.4. тройник №1 - Ø273/219/273 1 946.00 946.00 

2.2.5. 

контролен участък за изпитване на 

продължителна якост 
1 14850.00 14850.00 

2.3. Тръбопровод БОП: 
 

  

2.3.1. колена №1, 2 и 4, Ø273x32 3 458.00 1374.00 

2.3.2. прави участъци №1÷4 и №7÷9 - Ø273x32   7 458.00 3206.00 

2.4. Тръбопровод 1БРОУ-1: 
 

  

2.4.1. коляно №1, Ø219x25 1 458.00 458.00 

2.5. Нагревна повърхност ШПП: 
 

  

2.5.1. образци от вход 2 1015.00 2030.00 

2.5.2. образци от изход 2 1015.00 2030.00 

    
 

  

3 KA-4 
 

  

3.1. Тръбопровод ГРЧ – ШПП: 
 

  

3.1.1. тройник №1 - Ø273/273/273 1 946.00 946.00 
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3.2. Тръбопровод ОП: 
 

-  -  

3.2.1. колена №1÷9, Ø273x32 9 458.00 4122.00 

3.2.2. прави участъци №1÷12, Ø273x32   12 458.00 5496.00 

3.2.3. челни заварени съединения №1÷24, Ø273 24 712.00 17088.00 

3.2.4. тройник №1 - Ø273/219/273  1 946.00 946.00 

3.2.5. 

контролен участък за изпитване на 

продължителна якост 
1 14850.00 14850.00 

    
 

  

4 KA-5 
 

  

4.1. Тръбопровод ППГ: 
 

-  -  

4.1.1. коляно №14,  Ø465х19  1 458.00 458.00 

5 KA-6 
 

  

5.1. Тръбопровод ППГ: 
 

-  -  

5.1.1. коляно №14,  Ø465х19 1 458.00 458.00 

    
 

  

6 КА-9 
 

-  -  

6.1. Тръбопровод РОУ - БРОУ: 
 

  

6.1.1. коляно №В504, Ø219x25 1 458.00 458.00 

6.1.2. 

заварени съединения към коляно №В504, 

Ø219  
2 712.00 1424.00 

6.2. Тръбопровод ШПП – КПП II ст.: 
 

  

6.2.1. коляно №В404 дясно, Ø273х26 1 458.00 458.00 

6.2.2. 

заварени съединения към коляно №В404, 

Ø273 
2 712.00 1424.00 

6.3. Тръбопровод МПП I ст.– МПП II ст.: 
 

  

6.3.1. 

колена № В301 ляво и № В501 дясно, 

Ø377x17 
2 458.00 916.00 

6.3.2. 

заварени съединения към колена №В301 и 

№В501, Ø377 
4 712.00 2848.00 

    
 

  

7 КА-10 
 

  

7.1. Тръбопровод ППГ: 
 

  

7.1.1. колена №В102, В202, В301 и В401, Ø426x18 4 458.00 1832.00 

7.1.2. челни заварени съединения,  Ø426 8 712.00 5696.00 

7.2. Тръбопровод МПП I ст. – МПП II ст.: 
 

  

7.2.1. 

колена №В104, В202, В301, В402, В501, 

В602 и В802, Ø377x17 
7 458.00 3206.00 

7.2.2. тройници №Т301 и Т501, Ø377 2 946.00 1892.00 

7.2.3. челни заварени съединения,  Ø377 20 712.00 14240.00 

7.3. Тръбопровод ОП: 
 

- - 
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7.3.1. 

колена  №В101, В201-Ø325x38; №В504, 

В601, В701-Ø219х25 и  

№В801- Ø133х16 

6 458.00 2748.00 

7.3.2. 

тройници №Т101, Т201 - Ø325/325/325; 

№Т301÷Т304 - Ø273/219/273 и №Т501 

Ø219/133/219 

7 946.00 6622.00 

7.3.3. 
челни заварени съединения Ø325 - 10 бр., 

Ø219 - 11 бр., Ø133 - 2 бр., Ø273 - 8 бр. 
31 712.00 22072.00 

7.4. Тръбопровод КПП I - ШПП: 
 

  

7.4.1. 

колена №В105-Ø273х32, №В202-Ø325х2 и 

№В603-Ø273х22  
3 458.00 1374.00 

7.4.2. тройници №Т101 и Т601-Ø273/325/273 2 946.00 1892.00 

7.4.3. 

челни заварени съединения Ø273-9 бр., 

Ø325-3 бр. 
12 712.00 8544.00 

7.5. Тръбопровод ШПП - КПП II: 
 

  

7.5.1. 

колена  №В104, В201 - Ø273х22, №В403 и 

В502 -  Ø325х25  
4 458.00 1832.00 

7.5.2. тройници  №Т101 и Т401, Ø273/325/273 2 946.00 1892.00 

7.5.3. 

челни заварени съединения, Ø273 - 8 бр., 

Ø325 - 5 бр. 
13 712.00 9256.00 

    
 

  

8 КА-11 
 

  

8.1. Тръбопровод ОП: 
 

  

8.1.1. 

колена №К21 ляво; №К30 и К35 дясно, 

Ø273х32  
3 458.00 1374.00 

8.1.2. заварените съединения, Ø273 6 712.00 4272.00 

      

9 ТГ-6 
 

  

9.1. Тръбопровод ППТВН: 
 

- - 

9.1.1. 

колена №В103, В203, В303, В403 и В502 - 

Ø273х32  
6 458.00 2748.00 

9.1.2. челни заварени съединения, Ø273 10 712.00 7120.00 

9.2. Тръбопровод ППТСН: 
 

  

9.2.1. колена №В102, В202, В303 и В403 - Ø426х18  4 458.00 1832.00 

9.2.2. челни заварени съединения, Ø426 8 712.00 5696.00 

9.3. 

Да се извърши металографски контрол по 

метода на репликите на елементи от ТГ-6, 

както следва: 
 

- - 

9.3.1. 

Корпуси на стопорни и регулиращи клапани 

ВН: АСК ляво и дясно; РКВН 1÷4 
6 358.00 2148.00 

9.3.2. Вал на ротор ВН 3 358.00 1074.00 

9.3.3. 

Корпуси на цилиндър ВН: горна и долна 

половина 
6 358.00 2148.00 
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9.3.4. 

Корпуси на стопорни и регулиращи клапани 

СН: ОК ляво и дясно; РКСН  1÷4 
6 358.00 2148.00 

9.3.5. Вал на ротор СН 3 358.00 1074.00 

9.3.6. 

Корпуси на цилиндър СН: горна и долна 

половина 
6 358.00 2148.00 

9.4. 

Да се извърши оценка на техническото 

състояние и определяне на остатъчния 

ресурс на елементи от ТГ-6, както следва: 
 

- - 

9.4.1. 

Корпуси на стопорни и регулиращи клапани 

ВН 
6 790.00 4740.00 

9.4.2. Вал на ротор ВН 1 1480.00 1480.00 

9.4.3. Корпуси на цилиндър ВН 2 1480.00 2960.00 

9.4.4. 

Корпуси на стопорни и регулиращи кларани 

СН 
6 790.00 4740.00 

9.4.5. Вал на ротор СН 1 1480.00 1480.00 

9.4.6. Корпуси на цилиндър СН 2 1480.00 2960.00 

II. Увеличаване срока на служба на 

тръбопровод ПВ на Блок 6, включващо:1. 

Извършване на разрушителен контрол на 

образец от тръбопровода ø325х28, материал 

15ГС;2. Анализ на резултатите от контрола 

на метала за целия период на експлоатация. 

Анализът да обхваща и извършеното 

обследване на ООС през 2010 г;3. Якостна 

проверка на статична якост на елементите на 

тръбопровода;4. Оценка на техническото 

състояние на елементите на тръбопровода;5. 

Анализ на нестационарните 

експлоатационни режими с определяне на 

групите пускови режими в зависимост от 

продължителността на престоя и скоростите 

на промяна на параметрите като гранични 

условия за пресмятане на нестационарните 

температурни полета и термични 

напрежения, като входна информация за 

следващите етапи на якостната проверка;6. 

Определяне на степента на повреждане от 

циклична умора на елементите на 

тръбопровода;7. Изготвяне на заключение на 

основание: резултатите от контрола на 

метала, якостната проверка и оценката на 

техническото състояние и степента на 

повреждане от циклична умора на метала, за 

удължаване на срока на експлоатация на 

тръбопровода свръх проектния. 

1 10560.00 10560.00 
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III. Да се извърши оценка на техническото 

състояние  на: 
  

  

  ДРУГИ НОВИ И РАБОТИЛИ ОБРАЗЦИ:   -  -  

1. Нови образци:   -  -  

1.1. Образци от тръби (Ду>100) 5 275.00 1375.00 

1.2. Образци от тръби (Ду<100) 10 175.00 1750.00 

2. Работили образци: 
 

  

2.1. Образци (Ду<100) 10 315.00 3150.00 

2.2. Образци (Ду>100):  2 435.00 870.00 

                                                                               Общо лв. без ДДС 257 911.00 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

Изп. Директор:   …(П)…                                                     Управител: …(П)… 

 инж. Ж. Динчев                                     С. Велинов 
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Приложение № 2  

Към договор 16320 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. Нормативна уредба: 

- Закон за техническите изисквания към продуктите”; 

- „Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи 

и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ”; 

- СТО 1723082-27.100.005-2008 „Основни елементи на котли, турбини и 

тръбопроводи в ТЕЦ. Контрол на състоянието на метала. Норми и изисквания“, ОАО 

РАО „ЕЭС РОССИИ“, 2008г.; 

- „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 

съоръжения под налягане”; 

- ДС; Евронорми /ЕN/; РТМ и др. 

 

2. Изисквания към участника: 

Участникът да притежава валидна Акредитация съгласно стандарт БДС EN 

ISO/IEC 17020: 2012 с обхват: 

- Определяне / оценяване на експлоатационен ресурс: на елементи (основен метал и 

заварени съединения) от котли, турбини и тръбопроводи; 

- Металографски контрол, включително на място (чрез сваляне на отпечатък): макро и 

микроструктура, увреждане от пълзене и др.; 

- Механични изпитания: твърдост, изпитване на опън, изпитване на ударна жилавост, 

технологично изпитване на сплескване. 

2.1. Изисквания към определяне / оценяване на експлоатационен ресурс: 

Използваните методи при определяне на остатъчния ресурс да отговарят на 

изискванията на глава 5 от „Инструкция за контрол на метала и оценка на 

техническото състояние на елементи и системи от котли турбини и тръбопроводи в 

ТЕЦ”. 

Ресурсът да бъде оценен индивидуално за всеки елемент, както следва: 

- коляно, тройник, преход, прав участък; 

- заварено съединение; 

- ротор на турбина; 

- за двете половини на всеки корпус на цилиндър на турбина; 

- корпус на: арматура, автоматичен стопорен клапан, регулиращ клапан и „отсечни“ 

клапан; 

2.2. Изисквания към металографският контрол: 

Контролът на металната структура да бъде извършен чрез сваляне на отпечатък 

(по метода на репликите), както следва: 

- коляно, тройник, преход, прав участък – един металографски шлиф; 

- заварено съединение – един металографски шлиф включващ петте зони на 

завареното съединение: двата основени метала, двете зони на термично влияние и 

заваръчния шев; 

- ротор на турбина – три металографски шлифа, както следва: два броя на входа (в 

областта на паровпуска) и един брой на изхода; 
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- корпус на цилиндър на турбина – шест металографски шлифа, както следва: четири 

броя на горна половина и два броя на долна половина; 

- корпуси на: арматури, автоматични стопорни клапани, регулиращи клапани и 

„отсечни“ клапани – по един металографски шлиф; 

2.3. Изисквания към механичните изпитания: 

При оценка на резултатите от провежданите механични изпитания: 

- за нови образци да се вземат предвид техническите условия посочени в стандартите 

на производителя; 

- за работили образци да се вземат предвид критериите посочени в СТО 1723082-

27.100.005-2008. 

 

3. Изисквания към изпълнението на задачите, предмет на договора: 

3.1. Изисквания към изпълнението на задача „Оценка на техническо 

състояние”. 

Използваните методи за оценка на техническото състояние да отговарят на 

изискванията на глави 2 и 4 от „Инструкция за контрол на метала и оценка на 

техническото състояние на елементи и системи от котли турбини и тръбопроводи в 

ТЕЦ”. Обемът изпитания да съответства на посочения в Приложение 4 от 

горецитираната Инструкция. 

3.2. Изисквания към изпълнението на задача „Оценка на техническо 

състояние и определяне на остатъчен ресурс” 

В окончателния отчет относно оценка на техническо състояние и определяне на 

остатъчен ресурс да бъдат представени: 

- Анализ и оценка на цялостната техническа информация от експлоатацията на 

елементите: работни параметри, режими на натоварване, периодичен контрол, 

ремонти и др.; 

- Анализ и оценка на резултатите от металографския контрол (реплики) и/или 

разрушителния контрол на изследваните елементи; 

- Якостно пресмятане, оценка на статичната и циклична якост; 

- Оценка на повреждаемостта от пълзене и умора; 

- Да бъде направено заключение за техническото състояние и остатъчния ресурс на 

елементите от съоръженията (изразен в работни часове и цикли) от момента на 

изследване нататък; 

- Да бъдат направени препоръки относно по-нататъшния контрол и условия на 

експлоатация. 

3.3. Изисквания към изпълнението на задача „Увеличаване срока на служба 

на елемент или система елементи“. 

- Извършване на разрушителен контрол на образец от тръбопровод – при 

необходимост; 

- Анализ на резултатите от контрола на метала за целия период на експлоатация; 

- Якостна проверка на статична якост на елементите на тръбопровода; 

- Оценка на техническото състояние на елементите на тръбопровода; 

- Анализ на нестационарните експлоатационни режими с определяне на групите 

пускови режими в зависимост от продължителността на престоя и скоростите на 

промяна на параметрите като гранични условия за пресмятане на нестационарните 
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температурни полета и термични напрежения, като входна информация за следващите 

етапи на якостната проверка; 

- Определяне на степента на повреждане от циклична умора на елементите на 

тръбопровода; 

- Изготвяне на заключение на основание: резултатите от контрола на метала, 

якостната проверка и оценката на техническото състояние и степента на повреждане 

от циклична умора на метала, за удължаване на срока на експлоатация на 

тръбопровода свръх проектния. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

Изп. Директор:  …(П)…                                                Управител: …(П)… 

 инж. Ж. Динчев                               С. Велинов 

 

 

 

 
 




