
ТО/ММ/ГТ   Стр. 1 

ДОГОВОР 
 

№  16395 
 
Днес, 24.04.2019г., 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, Експресбанк АД, представлявано 
от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
 
и  
 
“ХАЛДЪРОВ” ЕООД, със седалище, адрес на управление и за 
кореспонденция: гр. Стара Загора, п.к. 6014, ул. Старозагорско въстание №4А, 
тел.: 042/91 92 74, факс: 042/919490, моб.тел.: 0888 382 481; Регистрирано в 
търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК: 123761607; IBAN: 
BG73 PRCB 9230 1031 7545 18; BIC: PRCBBGSF; Банка: Прокредит банк – град 
Стара Загора; представлявано от инж. Пеньо Халдъров - Управител, наричано 
за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 
за следното: 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. Предметът на настоящия договор е „Извънгаранционна сервизна 
поддръжка на DCS системите за управление на СОИ 5/6 и Димни 
вентилатори на котли-9 и 10 в „ТЕЦ Марица изток 2” .  
2. Неразделна част от договора е Приложение №1– Техническо задание. 
3. Договорът се сключва в резултат на проведена процедура за възлагане на 
обществена чрез публично състезание,  рег. № 19012.  
II. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕИ НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ   
1.Общата стойност на договора е 69 984.00лв. /словом: шестдесет и девет 
хиляди деветстотин осемдесет и четири лева/, без ДДС, в т.ч.: 
1.1. Цена за един месец сервизно обслужване на системите за управление СОИ 
5/6 и Димни вентилатори на котли-9 и 10: 2 916.00лв. /словом: две хиляди 
деветстотин и шестнадесет лева/, без ДДС.  
2. Цената включва обема от дейности за реализация на задачите, съгласно 
Техническото задание за профилактика на съоръженията, обслужващи 
системите за управление на СОИ 5/6 и Димни вентилатори на КА-9/10, в т.ч. 
разходите за труд, направени при изпъление на предмета на поръчката. Всички 
резервни части и консумативи, необходими за сервизната дейност, се доставят 
от Възложителя. 
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3. Плащането се извършва на всеки три месеца, в срок до 60 дни след 
представяне на: двустранно подписани приемо-предавателни протоколи; 
фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС. Срокът за плащане тече от датата 
на последно представения документ. 
III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Срокът за изпълнение е 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на 
подписване на договора. 
2. Сервизното обслужване се осъществява 24 часа в денонощието, 365 дни в 
годината, при следните условия:  
2.1. Време за реакция и започване на работа, считано от часа на уведомяване и 
приемане на заявка по телефон или ел. поща за настъпила повреда: 
• в работните дни /от понеделник до петък/: време на реакция -  2 часа; време 
за започване на работа -  6 часа; в почивни и празнични дни:  време на реакция 
-  3 часа; време за започване на работа - 7 часа. 
IV. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 
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 3 499.00лв. /словом: 
три хиляди четиристотин деветдесет и девет лева/, представляващи 5% от 
стойността му, закръглена до лев. Представя се преди подписването му и се 
освобождава до 30 дни след изтичане на 24 /двадесет ичетири/ месеца от датата 
на 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 банкова, се представя по посочения в документацията 
образец и е със срок на валидност 25 /двадесет и пет/ месеца от датата на 
сключване на договора. 
3.Ако гаранцията е застраховка, се представя оригинална полица със срок на 
валидност 25 /двадесет и пет/ месеца от датата на сключване на договора. 
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
1. Възложителят е длъжен: 
1.1. Да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, както е 
упоменато в раздел II. 
1.2. Да определи лице или група от своя персонал, отговорен за решаването на 
всички въпроси, възникнали в процеса на работата, както и приемането с 
протоколи за извършените видове дейности. 
1.3. Да осигури необходимите условия за безопасно изпълнение на възложените 
дейности. 
1.4 Да осигури необходимите резервните части и консумативи необходими за 
сервизната дейност. 
1.5. Да осигури на Изпълнителя необходимото захранване с електроенергия. 
1.6. Да допуска Изпълнителя до работа след проведен инструктаж в 
съответствие с действащите правилници и нормативни документи. 



 
ТО/ММ/ГТ                                                                                  Договор ОП 19012 Стр. 3  

1.7. Възложителят има право да не приеме извършената работа, в случай, че има 
забележки. 
1.8. 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. Изпълнителят е длъжен: 
2.1. Да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри и наличната си 
техника дейностите по предмета на договора  в съответствие с техническите 
условия от Приложение №1, сроковете и изискванията към качеството им, 
съгласно действащите норми и подадената оферта по поръчката. 
2.2. Да не назначава хора, които са в трудово правни отношения с Възложителя. 
Същото се отнася и при договаряне с подизпълнителите. 
2.3. Да съгласува всички дейности предварително с Възложителя, да ги 
извършва съвместно или в присъствието на негови представители, след 
уведомяваме три дни предварително на отговорника по договора. 
2.4. По време на техническото обслужване Изпълнителят е длъжен в рамките 
на 6 часа в работни дни и 7 часа в почивни и празнични дни, след уведомяване 
по телефон или ел.поща от страна на Възложителя за настъпил дефект, да 
започне работа по отстраняването му. 
2.5. Задължава се при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва 
изискванията на чл. 113 от ЗДДС и чл. 4 от Закона за счетоводството. 
2.6. Задължава се 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. 
2.7. 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. 
2.8. 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.  
2.9. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 
2.10. Изпълнителят при изпълнението на договора е длъжен да спазва всички 
приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 
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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 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. 
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. 
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Уведомяването 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, Възложителят може да прекрати Договора със 7-дневно 
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. 
ХIІ .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.   
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 
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породят правно задължение или отговорност, или да засегнат по друг начин 
законните интереси на разкриващата данните страна.  
Страните своевременно се уведомят и информират взаимнов случай на 
нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на 
данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се 
отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение 
или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата 
страна.  
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:…/п/...                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:.../п/... 
Изп. директор:                      Управител: 
    инж.Ж. Динчев                                               инж. П. Халдъров 
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Приложение №1 
към Договор № 16395/24.04.2019г. 

 
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 
за извънгаранционна сервизна поддръжка на системите за управление на СОИ 5/6 и 
Димни вентилатори на КА-9/10 в „ТЕЦ Марица изток 2” 
 
1. Общи сведения. 
Да се гарантира, според заложените изисквания, извънгаранционната сервизна поддръжка 
на системата за управление на СОИ 5/6 и димни вентилатори на КА-9/10. 
Изискванията заложени в техническото задание да се считат като минимални. 
2. Описание на обектите. 
Управлението и наблюдението на технологичния процес в СОИ 5/6 се извършва с помощта на 
системата за управление AC 800 M на АВВ, и с продукт за визуализация iFIX  5.1 на GE. 
– iFIX 5.1 е предназначен за управление и наблюдение на процеса от оперативния персонал, 
както и за архивиране на процесни данни и събития. Инсталиран е на инженерна станция (ES), 
SOE сървър и операторски станции (OS1 и OS2). 
– AC 800 M e управляващата част на системата включваща контролерите, интерфейсни карти и 
софтуер за инженеринг, конфигуриране, параметриране и всички дейности необходими за 
настройка на системата. 
Описаните дейности се изпълняват чрез Compact Control Builder 5.0.2, иженерингов и 
диагностичен софтуер, инсталиран на инженерна станция (ES), където се съхранява проекта на 
системата за управление. 
Контролерите (PM866/TB830) и периферните карти (напр. AI815, AO815, DI810, DO810) се 
намират в специални шкафове монтирани в отделено за целта помещение. 
Системата се състои от 11 шкафа, шест от които се намират в отделено помещение в DCS на 
СОИ и пет шкафа, намиращи се в мелнично отделение. Разделението е следното: 
•  три шкафа (56CBG01÷56CBG03) – управлявани от PLC1; 
•  три шкафа (56CBG04÷56CBG06) – управлявани от PLC2; 
•  пет шкафа (56CBG07÷56CBG11) – управлявани от PLC3. 
 Комуникацията между отделните контролери, SOE сървър, инженерна и операторски 
станции се извършва по резервирана Ethernet мрежа. Връзката между контролерите и 
периферните карти за полевите устройства се осъществява по Optical ModuleBus. Комуникацията 
между контролерите PLC1 и PLC2, намиращи се в DCS на СОИ и PLC3, намиращ се в мелнично 
отделение се извършва чрез оптична връзка. Управлението на процеса, проследяване на 
настъпили събития, преглеждане на историята и всички останали дейности свързани с 
експлоатацията на СОИ се извършват от операторските станции. 
Конфигуриране, параметриране и настройка на периферни модули, както и на функционалните 
зависимости в системата се извършва в средата на Compact Control Builder 5.0.2, предназначен 
изключително за персонала по поддръжка КИП и А. 
Централни модули в системата: 
Процесорен модул PM866/TP830 изпълнява главните функции по управлението на 
технологичният процес посредством периферни карти. В паметта на PM866/TP830 се 
изпълняват логическите операции конфигурирани посредством Compact Control Builder 5.0.2.  
Комуникационни модули: 
CI853: RS232 сериен комуникационен интерфейс, предназначен за връзка между DCS на СОИ и 
КРУ. 
CI854: комуникационен интерфейс за PROFIBUS DP V1, предназначен за присъединяване на 
допълнителни В/И модули. 
CI867: комуникационен интерфейс MODBUS TCP, осъществяващ връзка между DCS на СОИ и 
БЩУ. 
Периферни модули 
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АI815:   Модул аналогови входове; 
AO815: Модул аналогови изходи; 
DI810 :  Модул цифрови входове; 
DO810: Модул цифрови изходи. 
 
ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИМНИ ВЕНТИЛАТОРИ КА-9 
И 10 
 
1  Обща част 
Системата се управлява от програмируеми контролер (ПК)  за Блок 5/6. Схема на логиката за 
управление“ е разработена възоснова на документацията на Производителя на димните 
димните вентилатори. 
Обхватът на управлението  от  ПК за  Блок 5/6 включва основно: 
� Блок 5/6 – Клапа вход димен вентилатор 
� Блок 5/6 – димен вентилатор вкл. и принадлежащата система на маслената станция 
� Блок 5/6 – главен мотор димен вентилатор 
� КРУ средно напрежение за димен вентилатор - Блок 5/6 
� Система за уплътняващ въздух към клапите 
 
2  Система за управление, базирана на ПК 
2.1  Структура на системата за управление, базирана на ПК 
ПК на Блок 5/6 е на база  ABB IntustrialIT AC800M. Това е отворена система за управление от 
последно поколение, която напълно поддържа технологията на шините и се базира на 
Ethernet, като има големи  възможности за разширяване.   
ПК на Блок 5/6 включва резервиран централен процесорен блок и операторска работна 
станция. Към резервирания контролер по ModuleBus са свързани седем възела, като всеки 
възел е монтиран в отделен шкаф.  
2.2 Централен процесор на ПК  
В таблицата по-долу са дадени характеристиките на централния процесор (модел: 
PM861AK02) : 
Част Характеристики 
ЦПУ Процесор 32bit Super RISC  
Памет RAM 16Mb за запаметяване на приложния софтуер, с 

необходима поддържаща батерия  
ModuleBus ток Ток макс.24V – 1.0A защита от к.с., предпазител 2.0A 

макс. 5V – 1.5A защита от късо съединение  
Profibus за изнесен В/И модули 
капацитет 

Макс. 99 I/O станции макс.62 резервирани В/И станции , 
24В/И модула на станция max.12 резервирани В/И модула 

Ethernet интерфейс Ethernet IEEE802.3 10Mbit/s RJ45 
Женски 8-полюсен 

Управляващ протокол MMS Manufacturing Message Service 
RS-232C интерфейс 2  1 за общо предназначение, 1 за поддръжка 
RS-232C интерфейс 
 COM3 нерезервиран 

RS-232C скорост в бодове 75~19200 RJ45 женски 8-
полюсен),  неизолиран оптически, напълно поддържа 
RTS-CTS 

RS-232C интерфейс 
 COM4 нерезервирана 
структура 

RS-232C скорост в бодове 9600 RJ45 женски 8-полюсен), 
изолиран оптически. Не поддържа RTS-CTS 

температура 
- работна 
- за съхранение данни 

 
+5 до +55°C 
-25 до +70°C 



 
ТО/ММ/ГТ                                                                                  Договор ОП 19012 Стр. 9  

EMC Отговаря на стандарта за изделия IEC/EN 61131-
2，Програмируем контролер – промишлена среда  

2.3 Модули за входове и изходи (В/И) 
В системата се ползват периферните В/И модули на S800 I/O по ModuleBus за  получаване на 
цифровите и аналоговите сигнали от датчиците, ключовете, релетата и т.н. на обекта. Някои 
от характеристиките на модулите са следните:  

S800  В/И модул, технически характеристики 
DI810 16 канала, Модул с цифрови входове 

24Vпост 
Цифров вход 24V пост. 2 
групи по 8 канала, 
RIV=50V1  
 

DO810 16 канала, Модул с цифрови входове 
24Vпост 

Цифров изход 24 V пост, 2 
групи по 8 канала 0.5A, 
устойчив на к.с., RIV=50V  
 

AI815 8 канала 0(4)~20mA 0(1) 5V пост. поддържа 
HART 

Аналогов вход, 0(4)~20mA 
0(1) 5V пост. поддържа 
HART  
 

AO815 8 канала, 4~20mA поддържа HART Аналогов изход, 0(4)~20mA 
8 канала, поддържа HART 
 

 
Разпределените S800 В/И модули са монтирани в шкафове за управление. Полевите сигнали 
са свързани към В/И модулите с кабелни връзки. Шкафовете за управление се разполагат в 
неоперативната част на БЩУ 3. 
2.4 Операторска работна станция 
Предвидени са една операторска работна станция (ОС), работеща със софтуер на фирма 
„Ханиуел“ EXPERION и една портативна аварийна станция(панел), комуникираща си 
директно с процесорите на системата за управление на димните вентилатори по резервиран 
порт на комуникационните им модули. Историята на процесите се записва на хистори 
сървъра на блок 7. Промяна на настройките на параметрите на операторските станции може 
да се извършва от самите операторски станции намиращи се на блокове 5 и 6, както и от 
инженерната станция на блок 7. Тези операторски станции и аварийните панели към тях са 
разположени в  БЩУ № 3 на съответните блокове.  
Диалогът между операторът и системата е на български (описания на графичните дисплеи, 
съобщения, аларми, отчети) 
Някои от характеристиките на работните станции са представени по-долу: 
� Инсталиран софтуер EXPERION, работещ под Windows X7.  
� Комуникация със процесните станции и с другите устройства по Ethernet и изпълнение 
функциите на хардуерната конфигурация на процесните станции, конфигурацията  на 
операторската станция, пълно програмиране и пуск. 
� Дървовидна структура за програмиране, многозадачна работа, с възможност за 
предписва различни цикли на изпълнение и приоритети за различните обекти на управление.  
� Осигурява автоматично проверяване за грешки за всяка модификация на софтуера с цел 
осуетяване на на тяхното зареждане в процесната станция.   
� Притежава функция за селективно частично зареждане, частично зареждане на 
модификации и цялостно зареждане.  
� Програмиране в автономен режим (Off-line), променяне на параметри он-лайн с 
автоматична поддръжка и възстановяване. 
� Пуск он-лайн, работа на стъпки, проследяване и симулиране. 
Някои от характеристиките на операторската работна станция са следните: 
� Инсталиран софтуер Experion PKS, работещ под Windows 7. 
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� Стандартни дисплеи включващи общ дисплей, групов дисплей, дисплей на историята 
(трендовете), дисплей на времевите графици, SFC дисплей. 
� Времето за осъвременяване на всички LCD е под 1сек, като то може да се дефинира от 
софтуер. 
� Всяка инструкция от оператора чрез мишка/клавиатура/трак-бол (traceball) се изпълнява 
в рамките на 1мsek или по-малко. Тя може да се изведе на LCD екрана до 2s от изпращането 
на инструкцията до получаването на информация за извършеното действие. 
� Дисплей за диагностика на системата: дисплей за обзор на системата, дисплей за 
процесната станцията за управление, дисплей на системните модули. Системата извършва 
автоматично диагностика в реално време, като информацията се извежда на диагностичен 
екран в графичен вид и подробен текст.  
� Показване и архивиране на трендовете: конфигуриране на трендовете, без ограничение в 
разпечатките; поддържа FTP за дистанционен достъп до данните.  
� Запис на работата и разпечатки в реално време.  
� Управление на отчетите:стандартен отчет,отчет за събитията, временен отчет 
Операторска работна станция – Технически данни 
Компютър Dell OptiPlex XE2 
Тип Convertible Mini tower  
Операционна система Wndows 7 profecional 64 
CPU  Intel® Core i3-4330 3.5 GHz  
Памет  4 GB  
Дисплей карта Intel Integrated Graphics 
Монитор 22" LCD TFT 
Твърд диск 500GB 
Мрежова карта Стандартна 
Оптичен драйвер DVD-RW  
Клавиатура Стандартна 
Мишка Стандартна мишка на USB 
Температура 5…30 0 C 
Захранване 230V, 50Hz  

 
2.5 Инженерна работна станция 
Инженерните станции са инсталирани като две виртуални машини на сървър с инсталирана 
операционна система тип „esxi“.  
Сървърът е модел Dell PowerEdge R320  
2.6 Портативна аварийна станция(панел) 
Портативната аварийна станция е модел HCiX12-TE  
2.7 Интерфейс с друга система за управление 
ПК  на Блок 5/6  има резервирани шинни връзки с разпределената система за управление  на 
СОИ, протоколът е Modubs-RTU с интерфейс RS485. 
ПК  на Блок 5/6 има и резервирани шинни връзки с разпределената система за управление  
на СОИ за получаване на GPS сигнали, протоколът е SNTP с интерфейс RJ45. 
Някои по-важни сигнали се присъединяват директно между ПК на Блок 5/6 и блочната 
система за управление. 
Следва списък на сигналите с директно присъединяване между ПК на Блок 5/6 и блочната 
система за управление: 

№ Код  Описание Блок От Към 
I/O 
тип 

Тип 
сигнал 

1 
06HNC01AA001P
RFMBL 

Блок 5/6 - ID вент. 01 – 
Задание за  положение 
на направляващ апарат 

5/6 
РСУ 
блок 

ПК AI 
4 ÷ 20 
mA 

2 06HNC01AA001F Блок 5/6 - ID вент. 01 - 5/6 ПК РСУ AO 4 ÷ 20 
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№ Код  Описание Блок От Към 
I/O 
тип 

Тип 
сигнал 

BTOBL Обратна връзка за 
положение на 
направляващ апарат 

блок mA 

3 
06HNC02AA001P
RFMBL 

Блок 5/6 - ID вент. 02 - 
Задание за  положение 
на направляващ апарат 

5/6 
РСУ 
блок 

ПК AI 
4 ÷ 20 
mA 

4 
06HNC02AA001F
BTOBL 

Блок 5/6 - ID вент. 02 - 
Обратна връзка за 
положение на 
направляващ апарат 

5/6 ПК 
РСУ 
блок 

AO 
4 ÷ 20 
mA 

5 
06HNC01AA001P
RTOBL 

Блок 5/6 - ID вент. 01 - 
Задание за  положение 
на направляващ апарат 

5/6 ПК 
РСУ 
блок 

AO 
4 ÷ 20 
mA 

6 
06HNC02AA001P
RTOBL 

Блок 5/6 - ID вент. 02 - 
Задание за  положение 
на направляващ апарат 

5/6 ПК 
РСУ 
блок 

AO 
4 ÷ 20 
mA 

7 
06HNC01AA001P
CPLC 

Блок 5/6 - ID вент. 01 - 
положение на 
направляващ апарат 
управлявано от PLC 

5/6 ПК 
РСУ 
блок 

DO NO 

8 
06HNC02AA001P
CPLC 

Блок 5/6 - ID вент. 02 - 
положение на 
направляващ апарат 
управлявано от PLC 

5/6 ПК 
РСУ 
блок 

DO NO 

9 
06HNC01AA001
ACROK 

Блок 5/6 - ID вент. 01 – 
автоматично 
регулиране на НА –OK 
 

5/6 
РСУ 
блок 

ПК DI NO 

10 
06HNC02AA001
ACROK 

Блок 5/6 - ID вент. 02 - 
автоматично 
регулиране на НА -OK 

5/6 
РСУ 
блок 

ПК DI NO 

11 06HTA01CG104 
Блок 5/6 – клапа # 1 на 
входа в отворено 
положение D 

5/6 клапа 
РСУ 
блок 

DI NO 

12 06HTA01CG108 
Блок 5/6 – клапа # 1 на 
входа в затворено 
положение D 

5/6 клапа 
РСУ 
блок 

DI NO 

13 06HTA02CG104 
Блок 5/6 - клапа # 2 на 
входа в отворено 
положение D 

5/6 клапа 
РСУ 
блок 

DI NO 

14 06HTA02CG108 
Блок 5/6 - клапа # 2 на 
входа в затворено 
положение D 

5/6 клапа 
РСУ 
блок 

DI NO 
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3. Извънгаранционна сервизна поддръжка на системата за управление на СОИ 56 и 
димни вентилатори на КА-9 и 10:   
3.1. Условия и технически изисквания. 
3.1.1. Общи условия. 
• Участниците да са детайлно запознати с управлението на процесите и оперативните 
дейности на сяроочистващи инсталации от типа, обект на настоящия сервизен договор с 
цел да се осигури надлежна и ефективна техническа поддръжка. 

• Офертите на кандидатите за Изпълнител да покриват напълно условията и техническите 
изисквания на Възложителя. Тези изисквания да се считат за минимални. 

• Участниците да осигурят съдействие при ремонт на повредени или при закупуване на нови 
модули и резервни части. 

• Офертите на участниците да не противоречат на Българското законодателство и 
интересите на Възложителя. 

3.1.2. Специални условия. 
• Време за реакция: Период от време между постъпването на известието за дефект и 
потвърждението, че известието е получено от квалифицирания персонал на Изпълнителя. 

• Време за започване: Период от време между постъпването на известието за дефект и 
начало на работата или пристигането на подходящ специалист на място. 

• Работа на място: До отстраняване на дефектите и осигуряване нормална работа на 
системата и съоръженията. 

• Разполагаемост на персонала: Изпълнителят осигурява необходимите квалифицирани 
специалисти според обема на работата. 

• Осигуряване на достъп: Изпълнителят изготвя и представя всички необходими документи 
по ТБ, гарантиращи безопасна работа за периода на действие на договора, а Възложителят 
подпомага достъпа до централата.  

3.1.3. Отстраняване на дефекти. 
Да се осигури поддръжка за откриването на неизправности, анализ на грешките и 
отстраняването им без значение дали са причинени от хардуер, софтуер, системни 
проблеми, грешни действия, техническа експлоатация или ремонт. Във всички случаи 
Изпълнителят се задължава да приведе системата в състояние на нормална работа. 
Услугата да е гарантирана 24 часа в денонощието (365 дни в годината).  
За максимално скъсяване на сроковете за отстраняване на проблеми, изпратеният на място 
сервизен специалист да има познания върху инсталирания хардуер и софтуер в системата за 
управление на СОИ и димните вентилатори. 
Време за реакция и започване на работа: 
• Работа през нормалните работни дни от понеделник до петък: 
 Време на реакция -  2 часа; 
 Време на започване -  6 часа. 
• Работа в друго време /празнични и неработни дни/: 
Време на реакция -  3 часа 
Време на започване - 7 часа 
Изпълнителят извършва следните дейности: 
• Анализ и диагностика на обекта. 
• Отстраняване на повреди и неизправности, подмяна на дефектни или износени части. 
• Възстановяване нормалната функционалност на системата.  
• Всички действия да бъдат съпровождани с подробни обяснения /вид обучение / на местния 

персонал по поддръжката. 
• Документиране на свършената работа и на заключенията през време на посещението. 
3.1.4. Профилактика  на място. 
В офертата да бъде включена по една профилактика годишно. 
Кандидатът за Изпълнител да изпълнява следните дейности: 
� Време за реакция, след поискване на услугата  – две седмици. 



 
ТО/ММ/ГТ                                                                                  Договор ОП 19012 Стр. 13  

� Време на започване работа на обекта – на уточнената дата. Поради спецификата на работа 
на централата времето за започване може да бъде доуточнявано и променяно от 
Възложителя до две седмици преди предварително уговорената дата. 
� Осигуряване на всички необходими специални уреди, измервателни и мониторингови 
прибори за осигуряване пълна и правилна диагностика на системата и мрежите. 
� След профилактиката да се провери нормалната функционалност на системата. 
� Всички действия да бъдат съпровождани с подробни обяснения /вид обучение / на местния 
персонал по поддръжката. 
� В края на посещението при профилактика на място да се отдели време  - 4 часа, за 
отговори на въпроси от страна на персонала по поддръжката. 
� Документация за извършените дейности на обекта. 
� Доклад и препоръки за Възложителя. Обсъждане на проблемите.  
� Минималните, задължителни дейности, които трябва да бъдат изпълнени при 
профилактика на място са: 
� Цялостна инспекция на хардуера на системата: 
� Проверка за външни повреди. 
� Проверка на връзките за електрическа и механична функционалност, което включва 
всички шкафове на системата, всички компютри и всички връзки по мрежите. 
� Проверка на архивирането и свободното място за архивиране 
� Отстраняване на всички проблеми и подмяна на дефектирали или остарели компоненти на 
системата и мрежите. 
� Цялостен тест на всички компютри- инженерни станции, операторски станции, 
архивиращи и др.: 
� Тест за правилното функциониране и за конфликти в инсталирания софтуер. 
� Тест за натоварването на процесора и RAM паметта. 
� Тест за работата на хард дисковете, контролерите им и наличието на достатъчно свободно 
място за правилното функциониране и скоростта на системата. 
� Проверка функционалността на трендове, диаграми, рапорти и обмена на сигнали между 
контролерите и отстраняване на проблеми. 
� Отстраняване на всички проблеми по инсталирания хардуер и софтуер. 
� Разработване на предложения за оптимизация. 
� Цялостен тест на мрежите и тяхната резервираност: 
� Проверка на всички оптични и LAN връзки и отстраняване на проблеми. 
� Тест на цялостта и резервираността на мрежите. 
� Тест на скоростта на обмен на данни по мрежите, анализ на резултатите и отстраняване на 
проблеми. 
� Цялостен тест на всички контролери (и тяхната резервираност) и периферни карти: 
� Тест и анализ на връзките и обмена на данни между полевия КИП и входно изходните 
карти. 
� Тест и анализ на връзките и обмена на данни между периферните карти и контролерите. 
� Тест и анализ на връзките и обмена на данни между контролерите и компютрите за 
управление. 
� Отстраняване на всички индикации за грешки по контролери и периферни карти и 
причините за възникването им. 
� Анализ и документация на реалните показатели на системата, представяне на 
възможностите за оптимизация. 
� BackUp на системата след отстраняване всички проблеми. 
 
4. Обхват на отговорностите. 
4.1. Отговорност на Изпълнителя. 
Отговорността на Изпълнителя ще засегне всички части на работата и тя ще бъде извършена 
така, че да формира пълно, оперативно безопасно и сигурно функциониране  на системите. 
4.2. Отговорност на Възложителя. 
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Отговорността на Възложителя се състои в своевременно информиране на Изпълнителя за 
забелязани несъответствия в работата на системата, съгласуване на действията, възлагане на 
работа и съдействие при изпълнението и. 
 
5. Обучение на персонала. 
При всяко посещение всички действия да бъдат съпровождани с подробни обяснения /вид 
обучение / на персонала по поддръжката. 
В края на посещението при профилактика на място да се отдели време  - 4 часа, за отговори 
на въпроси от страна на персонала по поддръжката.  
 
6. Документация. 
След всяко посещение да се състави двустранно подписан протокол за извършените 
дейности на обекта. 
Документиране на свършената работа и на заключенията през време на посещението 
оформена във вид на Доклад за съответния период от време. 
 
7. Гаранционен период. 
Не се изисква. 
 
8. Изпитания. 
Тест на работоспособността на съоръженията след отстраняване на възникнала авария и 
привеждане на системата в състояние на нормална работа. 
 
 

 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…/п/...                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:.../п/... 
Изп. директор:                      Управител: 
    инж.Ж. Динчев                                               инж. П. Халдъров 
 
 
 


