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Договор № 16543 

 

 

Днес 30.07.2019г. 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 и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания; ЕИК 

123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: 

TTBBBG22, „Експресбанк“ АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – 

Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

и  

 

„АББ България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 

1408, бул. „Витоша“ 89Б, Милениум център, сграда А, ет.17; тел. 02 8780483, факс: 

02 8738190; Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по 

вписвания; ЕИК: 831133152, Разплащателна сметка: IBAN: BG 13 INGB 9145 1000 

0273 17; BIC: INGBBGSF, представлявано от Стефан Минчев и Марсел ван дер 

Хук – Управители, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Предмет на настоящия договор е “Ъпгрейд на управляващата част на 

статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ” 

на Блок № 2“. 

2. Неразделна част от договор е Приложение № 1 – техническо задание. 

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

договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка 

с рег.№ 19031. 

ІІ. ЦЕНА, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

1.Общата стойност на договора е 810 729.00 (осемстотин и десет хиляди 

седемстотин двадесет и девет) лева, без ДДС. в т.ч. 

1.1. Проектиране: 55 400.00  / петдесет и пет хиляди и четиристотин лева/, лв., без 

ДДС. 

1.2. Доставка на цялото необходимо оборудване (включително преносима работна 

станция с инсталиран необходимия софтуер за поддръжка и експлоатация на 

възбудителната система) и материали: 626 969.00  /шестстотин двадесет и шест 

хиляди деветстотин шестдесет и девет лева /, лв., без ДДС.  

1.3. Демонтаж на старата управляваща част на възбудителна система тип 

UNITROL 5000 и монтаж на новото оборудване: 51 782.00  / петдесет и една 

хиляди седемстотин осемдесет и два лева/, лв., без ДДС. 
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1.4. Пусково-наладъчни дейности, въвеждане в експлоатация и обучение на 

персонала: 76 578.00 /седемдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и осем/, лв., 

без ДДС. 

Цената включва всички разходи за проектиране, доставка на оборудването, 

демонтаж на старата управляваща част на възбудителна система тип UNITROL 

5000 и монтаж на новата управляваща част, пусково-наладъчни работи, въвеждане 

в експлоатация и обучение на персонала, както и всички дължими такси, 

включително и доставката на оборудването DDP „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, 

съгласно INCOTERMS 2010. 

2. Плащането се извършва: 

2.1.Авансово плащане в размер до 20% от стойността на договора, срещу 

представяне на банкова гаранция за стойността на авансовото плащане с включен 

20% ДДС.  

2.2.Плащанията по договора се извършват поетапно в срок до 60 дни след 

представяне на документ за изпълнение на съответния етап (протокол) и фактура 

за стойността му, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС. Във фактурата за съответния 

етап от стойността на етапа се приспада съответния процент авансово плащане. 

2.3. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения 

документ. 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Срок за изпълнение 18 /осемнадесет/  месеца след сключване на договор. 

Сроковете за изпълнение на отделните етапи са: 

I етап – проектиране – 1 /един/ месец от датата на подписване на договора; 

II етап – доставка на необходимото оборудване за ъпгрейд на ВС на блок № 2- 8 

/осем/ месеца от датата на подписване на договора; 

III етап – демонтаж на съществуваща управляваща част на ВС и монтаж на 

новодоставеното оборудване – 3 /три/ месеца след предаване на обекта; 

IV етап – пусково – наладъчни дейносту въвеждане в експлоатация и обучение на 

персонала на място – до 18 /осемнадесет/ месеца от датата на подписване на 

договора. 

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 40 536.00 /четиридесет хиляди 

петстотин тридесет и шест/ лева, което е 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 обезпечава и гаранционната 

отговорност на Изпълнителя за 12 месеца от гаранционния период и 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 31 месеца от датата на сключване на договора.  

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ 

1. Гаранционният срок е 12 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не 

повече от 18 месеца от датата на доставка. 



ТО/НД  Стр. 3 от 15 

  

2. Изпълнителят гарантира, че доставяното от него оборудване е ново, 

неупотребявано, произведено от висококачествени материали, отговарящи на 

изискванията на стандартите за страната - производител и отраслови нормали в 

дадената област, както и на изискванията от документацията към обществената 

поръчка.  

3. Отстраняваните повреди по време на гаранционния срок са за сметка на 

Изпълнителя. 

4. При поява на дефекти по време на гаранционния срок, се назначава двустранна 

комисия, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, 

породили дефектите и виновността за нанесените щети. Ако в тридневен срок от 

датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой представител за участие в 

комисията, Възложителят сам съставя протокола и той е задължителен за страните. 

При поправка на оборудването гаранционният срок не тече за времето на 

отстраняване на дефекта. При замяна на некачественото оборудване с ново 

гаранционният срок на доставяното оборудване започва да тече от датата на 

доставката му. 

VI. ОСОБЕНОСТИ ОТНОСНО НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ 

1. Проект – приема се с протокол от Технически съвет. 

2. При доставка, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя 

следните документи: протокол за проведени изпитвания, сертификат/декларация 

за произход на оборудването, сертификат за качество на оборудването, декларация 

за съответствие на оборудването, приемо-предавателен протокол за доставка на 

оборудването, пълни технически инскрукции, включващи: 

- описание на отделните хардуерни компоненти; 

- софтуерни схеми; 

- описание на работата на управляваща система; 

- описание на възможни грешки по време на работа и  начини за тяхното 

отстраняване; 

- инструкция за експлоатация на оборудването; 

- инструкция за работа със софтуера за връзка със системата. 

Всички документи са на български език. 

3. Доставката, се приема от отговорника по договора на централата и се подписва 

приемо-предавателен протокол. 

4. Опаковката трябва да бъде стандартна, за износ от страната производител и да 

предпазва изделията от повреждане по време на транспорт, товарене и 

разтоварване, както и да бъде придружена с опаковъчен лист, отговарящ на 

съдържанието ú. 

5. След извършване на монтажа на новото оборудване, страните подписват 

двустранен протокол от извършен монтаж. 

6. Окончателното приемане за ъпгрейда на управляващата част на статичната 

възбудителна система тип UNITROL 5000 да стане след подписване на протокол 

за успешно проведени 72 часови проби. 

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1.1. Да осигури лице или група от своя персонал, отговорни за разрешаването на 

всички въпроси, възникнали в процеса на работата. 

1.2. Да изплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размера, по реда и при 

условията на Раздел II от настоящия договор  
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1.3. Да предостави на Изпълнителя всички вътрешни документи /правилници, 

протоколи и др./, както и техническа документация на съоръженията, необходима за 

изпълнението на договора. 

1.4. При възникване на трудности по осъществяване предмета на договора да 

съдейства за разрешаването им. 

1.5. да осигури на Изпълнителя необходимото захранване с електроенергия. 

1.6. да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако 

оборудването отговаря на посочените параметри от Приложениe 1 и са 

представени всички придружителни документи. 

1.7.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. 

1.8. Възложителят има право да не приеме оборудване, в случай, че има забележки 

по 1.7. от текущия Раздел 

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

неотстранени забележки по изпълнението и. 

1.10. Когато Изпълнителят изпълнява неточно предмета на договора или 

изпълнението не отговаря на техническото задание – Приложение 1, Възложителят 

има право да откаже приемането на съоръжението и заплащане на част или цялото 

възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни точно задълженията си по 

договора. 

1.11. Възложителят чрез свои упълномощени представители има право да прави 

проверка на извършваната работа, да я спира и връща за преработка при 

забелязани несъответствия и нарушения. 

1.12. Възложителят има право в присъствието на представител на Изпълнителя да 

провери количеството и качеството на доставеното оборудване, както и да изиска 

документите, удостоверяващи качеството и произхода му. 

1.13. При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в 

количеството и качеството на оборудването, Възложителят изготвя протокол с 

описание на върнатите или липсващи изделия, както и причините за връщането им 

и определя срок, в който Изпълнителят да коригира количествено и качествено, 

според изискванията на Възложителя, като същите да са придружени с всички 

необходими документи. 

1.14. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му 

представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

2.1. да достави операторска станция с необходимия хардуерен комуникационен 

порт, лицензирана операционна система и инсталиран софтуер за връзка с 

възбудителната система. 

2.2. да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри работата съгласно 

сроковете и в съответствие с установеното техническо задание Приложение 1 от 

договора. 

2.3. да информира Възложителя за хода на изпълнението по договора. 

2.4. да предизвестява в не по-кратък от 10 дневен срок Възложителя за предстояща 

доставка.  

2.5. при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията на 

чл.113 от ЗДДС и чл.4 от закона за счетоводството. 
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2.6. да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения. При причиняване 

на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя. 

2.7. да извършва всички демонтажни, монтажни и пускови дейности съгласно с 

Наредба 9 / 09.06.2004 г. и ремонтния график на централата. 

2.8. при изпълнението на демонтажните и монтажните дейности, да спазва 

изискванията по “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически 

уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” от 

28.08.2004 г, както и нарядната система на централата. 

2.9. при изпълнение на договора, да не назначава хора, които са в трудово правни 

отношения с централата  

2.10. при изпълнение на възложените работи да спазва всички действащи 

технически нормативни документи, БДС и европейски стандарти. 

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

отличителни знаци на фирмата. 

2.12. Всеки ден да почиства работната площадка. Да не допуска разхвърляне на 

материали, резервни части или отпадъци. Да оставя отпадъците на определените за 

целта места и да подписва приемо – предавателен протокол за генерираните 

отпадъци с представител на Възложителя. 

2.13. Всичко извършено по даденото съоръжение да се отразява в протокол, който 

се подписва и от отговорника по договора от страна на Възложителя.   

2.14. 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. 

2.15. 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. 

2.16. 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.  

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

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

2.18. Изпълнителят при изпълнението на договорите за обществени поръчки 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. 

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 
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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 неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от 

стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.  

3. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи 

неустойка в размер на 20% от стойността на договора. 

4. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да 

изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия договор. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. В случаите на т.7 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. 

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

предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за 

която отговаря, Възложителя може да прекрати Договора с 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. 

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 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.  

XIII. 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. 

3. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за всички 

промени, касаещи дружествата и тяхната дейност. 



ТО/НД  Стр. 8 от 15 

  

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:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Изп. Директор:…./п/…..                                                    Управител:…../п/….. 

       инж. Ж. Динчев                                                  Стефан Минчев  

    

 

Марсел ван дер Хук  ……./п/……
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Приложение № 1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

 

 

За ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 

5000, производство на „АВВ” на Блок № 2 

 

1. Процедурата за ъпгрейд. 

Съдържанието на оригиналния контролен шкаф ще бъде заменено с ново, като това са 

контролерите и свързаните с тях устройства.  

Контролерите да бъдат специално проектирани за надграждане на старата система, 

като трябва да са сглобени,окабелени и изпитани в заводски условия. 

В преобразувателните шкафове да бъдат подменени периферните платки, а силовата 

част да бъде запазена. 

Новият софтуер за управление бъде адаптиран към съществуващата силова част. 

Да бъде запазена пълната функционалност на съществуващата възбудителна система, 

както и да бъдат прехвърлени текущите настройки към новите контролери. 

2. Съществуващо положение 

2.1. Компановка на възбудителната система 2: 

2.1.1. Шкаф за управление на ВС – в него се намират двата контролера 

UNITROL5000; 

2.1.2. Шкаф на прекъсвач Q09; 

2.1.3. Шкафове на изправители 1, 2 и 3 – три шкафа; 

2.1.4. Шкаф на прекъсвач за работно възбуждане Q02.1; 

2.1.5. Шкаф за начално възбуждане; 

2.1.6. Шкаф на прекъсвач за резервно възбуждане Q02.2; 

2.1.7. Шкаф със защити на възбудителен трансформатор и защити на 

ротора. 

2.2. Табела на възбудителна система 2: 

ABB UNITROL 5000 

статична система за възбуждане  

Тип A5S-O/U231-D2200 

АББ реф. № HI 11009531-001010 / 2 

Максимален продължителен постоянен ток 2200 A 

Напрежение на форсировка 766 V 

Захранващо напрежение на изправителя 650 V 

честота 50 Hz 

Максимална околна температура 55 °C 

Електрически схеми 3BHS113217E20  

Оперативна инструкция 3BHS113217E80  

Година на доставка 2000  

 

 

  

2.3. Управляващи и регулиращи канали: 

ВС има два независими канала. По време на работа тиристорните  изправители се 

управляват от единия от каналите, който е избран за работен. Другият е в състояние 
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“горещ резерв”, т.е. следи състоянието на работещия, изхода му е настроен към него и 

винаги да е готов да го замести. При повреда на работещия канал, да се прехвърля 

автоматично управлението на резервния без смущения във възбуждането на 

генератора. Преминаването от един канал на друг да може да става и от оператора, 

като е предвидена блокировка против случайно преминаване от един канал на друг. 

2.3.1. Регулиращи функции: 

2.3.1.1. АРВ съдържа основен контур за регулиране на напрежението, 

който осигурява преходна и динамична устойчивост. 

2.3.1.2. Автоматично регулиране на напрежението на синхронния 

генератор по статична характеристика. 

2.3.1.3. Работната точка на регулатора на напрежение да може да се задава 

чрез цифров вход и Мodblus шина в диапазона  20% Uн. 

2.3.1.4. Точността на регулиране в установен режим и статизъм нула не 

трябва да превишава   0,5% Uн 

2.3.1.5. Пререгулиране в динамичен режим не по-голямо от  5% Uн при 

изменение на зададената стойност   10% Uн 

2.3.1.6. Максималното пренапрежение при внезапно разтоварване на 

генератора до нула не трябва да е с повече от 0,05 отн. единици 

от пренапрежението, дължащо се на преходния реактанс. 

Времето за установяване на стойността на напрежението в 

границите  2% от новоустановената стойност не трябва да е 

повече от 0,5 s. 

2.3.1.7. Диапазон на статизъм на регулатора  20%. 

2.3.1.8. Плавно нарастване напрежението при първоначално възбуждане 

на генератора от 0 до 100% с програмно задаван период от 5 ... 60 

s. 

2.3.1.9. Системен стабилизатор на мощността РSS съгласно стандарт ІЕЕЕ 

421. 

2.3.1.10. Прехвърлянето на регулирането от работния на резервния канал да 

се извършва без разлюляване, независимо от режима на 

генератора в дадения момент. 

2.3.1.11. Ограничаващи устройства. 

2.3.1.11.1. Горно и долно ограничения на възбуждането. АРВ да поддържа 

настроеваеми ограничители за максимално и минимално 

възбуждане, които да осигуряват стабилна и сигурна работа на 

БГТ дори и на самите стойности на ограничителите. Да бъде 

възможно да се моделира работната характеристика на 

генератора. В случай на внезапно пропадане на напрежението на 

генератора вследствие на външно к.с. ограничителя на 

максималното възбуждане да не сработва за определено време, за 

да позволи коректно форсиране на възбудителния ток на 

генератора. 

2.3.1.11.2. АРВ да има настройваем ограничител за максимум люлеене, 

който да осигурява работата на БГТ, когато люлеенето отчетено 

по отношението V/Нz е по-голямо от допустимото за генратора. 

2.3.1.11.3. Ограничител на максималния ток на ротора. Този ограничител да 

работи, когато токът е над работните граници повече от 

допустимото време. 

2.3.1.11.4. Автоматично регулиране на реактивната мощност или  сos, 

което се изчислява чрез отделен вход на регулатора. Когато е 
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включен Q или cos φ регулатора той да не пречи на работата на 

регулатора на напрежение. Избора на режим реактивна мощност 

или соs да става софтуерно, а активирането (включването) 

дистанционно от БЩУ. 

2.3.1.11.5. Ръчен режим на работа с регулиране на роторния ток. При 

възникване на неизправност в двата канала, автоматично да 

преминава в ръчен режим последно работилия в автоматичен 

режим канал, а при неизправност в неговия ръчен режим 

управлението да се прехвърли към ръчния режим на другия 

канал. Режим на работа / автоматичен – ръчен / да може да се 

избира и от оператора на място от възбудителната система и 

дистанционно от БЩУ. Точността на регулиране  1% от 

зададената стойност. 

2.3.1.11.6. P/Q ограничител. Този ограничител да работи когато генератора е 

в режим на недовъзбуждане и да не позволява работа на 

генератора с реактивна мощност по-ниска от тази която е 

допустима по Р/Q диаграмата на генератора. 

2.3.2. Защитни функции: 

2.3.2.1. Защити на възбудителната система: 

2.3.2.1.1. Цифрова диференциална защита на възбудителния трансформатор 

/ ВТ / 

2.3.2.1.2. Цифрова МТЗ на страна ВН на ВТ 

2.3.2.1.3. Бързодействащи предпазители на тиристорните изправители 

2.3.2.1.4. Автоматични прекъсвачи на оперативните вериги 

2.3.2.1.5. Цифрова МТЗ и МТО на променливата страна на възбудителната 

система. 

2.3.2.2. Защити в роторните вериги: 

2.3.2.2.1. Цифрова защита от пренапрежение в роторните вериги 

2.3.2.2.2. Цифрова МТЗ от претоварване на ротора 

2.3.2.2.3. Термпературен контрол на ротора 

2.3.3. Управление и сигнализация: 

2.3.3.1. Управлението трябва да се извършва както от място, така и 

дистанционно от БЩУ-1. 

2.3.3.2. Сигнализация за състоянието параметрите и неизправности 

трябва да се предвиди както на място, така и на БЩУ-1. 

Желанието на възложителя е тези състояния и параметри да се 

визуализират на компактен терминал. 

2.3.4. Регистриране на аварийни режими. 

Всеки канал трябва да има цифров регистратор на възникналите аварийни 

режими. Ресурса на регистратора трябва да осигурява необходимия обем и точност на 

предоставената информация. Необходимо е да се предвиди средство за 

синхронизиране на системния часовник с външно устройство. 

2.3.5. Режим на съвместна работа с регулатор от висше ниво. 

Системата за контрол и регулиране на статичната възбудителна система следва да 

бъде така проектирана и изработена, че да позволява реализация на контрол от страна 

на регулатор от по-висше ниво. 

2.4. Прекъсвачи за променлив ток и постоянен ток 

2.4.1. Прекъсвачът за захранване на възбудителната система от 

възбудителния трансформатор е изпълнен като изваждаем с 3 
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позиции: работна, изпитна, изведена. Изваждането в различни 

позиции става ръчно, посредством ръкохватка. 

2.4.2. Прекъсвачи за постоянен ток за включване на работното и резервно 

възбуждане към ротора на генератора са изпълнени като изваждаеми 

модули с 3 позиции: работна, изпитна, изведена. Изваждането в 

различните позиции да става ръчно, посредством ръкохватка. 

2.5. Режим на работа на генераторa. 

2.5.1. Общи условия: 

2.5.1.1. Генератора следва да работи в паралел с енергийната 

система при поддържане на зададената стойност на напрежението 

(и реактивната мощност) със специфична точност. 

2.5.1.2. При прекъсване на нормалната работа чрез изключване на 

прекъсвача на страна 220 kV, генератора остават в работа, 

захранвайки собствените нужди на блока. 

2.5.1.3. Системата за възбуждане следва да издържа без повреди 

къси съединения на генераторно напрежение и на високата страна, 

хвърляне на товар или рязко увеличаване на товара на генератора 

2.5.1.4. Във всички случаи на изключване на статичната 

възбудителната система /ръчно или от защити/ гасенето на полето 

да става чрез инвертиране на тиристорите. Да има контрол на 

инвертирането и само в случай на неуспешно инвертиране да се 

стартира статичното устройство за гасене на полето. 

2.5.2. Експлоатационни режими на генератора. 

2.5.2.1. Напрежение 18кV 10% 

2.5.2.2. Честота 50 Нz  + 2%  - 6 % 

2.5.2.3. Максимална продължителност на късо съединение 7,5 s 

2.5.2.4. Превключването от статичната система към резервната и 

обратно да се извършва от оператор с кратковременно 

запаралелване на двете системи, като се изпълни следния 

алгоритъм. 

2.5.2.4.1. Преминаване от статична към резервнна ВС: 

- развърта се резервния възбудител; 

- оператора започва да подава команди на шунтовия 

реостат на резервния възбудител и да отрегулира 

напрежението му до стойност с 15 – 20 Vпо – високо от 

това на статичния възбудител. 

- оператора подава команда „старт на последователност            

работно – резервно възбуждане„; 

- при изпълнено горното условие да се активира сигнал 

„готовност за преход работно – резервно възбуждане„ 

- оператора подава команда „преход работно – резервно 

възбуждане„ 

- автоматично трябва да включи прекъсвача резервно 

възбуждане, да се снемат импулсите към тиристорите и 

изключи статичната система; 

2.5.2.4.2. Преминаване от резервна към статична ВС: 

- при работа на генератора на резервна ВС, статичната 

трябва автоматично да настройва изхода на регулатора 

настойност отговаряща на напрежението на 
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резервниявъзбудител, а импулсите към тиристорите да 

са снети; 

- при изпълнено горното условие да се активира 

сигнал„готовност за преход резервно – работно 

възбуждане„; 

- оператора подава команда „преход резервно – работно 

възбуждане„; 

- автоматично трябва да включи прекъсвача работно 

възбуждане, да изключи прекъсвача резервно 

възбуждане и да се отпушат тиристорите на съответния 

ъгъл 

ЗАБЕЛЕЖКА: И при двата прехода при липса на сигнал за готовност да е 

блокирано изпълнението на командите за преход. 

  

2.6. Нормални режими на работа на захранващите източници: 

2.6.1. Напрежение от акумулаторната батерия - 220 V DC (-30%  + 10%) 

2.6.2. Напрежение от уредба СН 0,4 кV  50 Нz – 380 V ( 10%) 

2.7. Технически данни за блок-генератор-трансформатор и възбудител. 

2.7.1. Възбудителен трансформатор (ВТ) 

ВТ е присъединен посредством силов кабел и разединител към шинопровода на 

синхронния генератор и удовлетворява изискванията за захранване на ВС при 

нормална работа и по време на преходни процеси и смущения. ВТ монтиран извън 

помещението на ВС и се намира в обособена клетка на трансформаторна площадка. 

Той е маслен трансформатор за открит монтаж с превключвател на първичната 

намотка  2 х 2,5%. Окомплектован е с необходимите прибори за контрол, защити и 

токови трансформатори за релейни защити. 

 

Параметър: Стойност: Ед. 

Номинална мощност 2150 kVA 

Номинално първично 

напрежение 

18±2x2,33% kV 

Номинално вторично 

напрежение 

650 V 

Номинален първичен ток 68,96 A 

Номинален вторичен ток 1910 A 

Схема и група на свързване Dyn5 - 

Напрежение на късо съединение 6,8 % 

 

2.7.2. Технически данни на блочен трансформатор (2Т). 
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Параметър: Стойност: Ед. 

Номинална мощност 210 MVA 

Номинално първично 

напрежение 

242 kV 

Номинално вторично 

напрежение 

18 kV 

Номинален първичен ток 501,0 A 

Номинален вторичен ток 6735,8 A 

Схема и група на свързване YND11 - 

Напрежение на късо съединение 13,51 % 

 

2.7.3. Технически данни на генератор 2. 

Трифазен синхронен генератор: 

Параметър Стойност Ед. 

Брой фази 3 - 

Брои полюси 2 - 

Номинална мощност 194,2 MVA 

Номиналнонапрежение на 

статора 

18 kV 

Номинален токна статора 6229 A 

Cos φ 0.85 - 

Честотана напрежението 50 Hz 

Схема на свързване Y - 

Номинално напрежение на 

ротора 

220 V 

Номинален ток на ротора 1700 А 

Честота на въртене 3000 RPM 

 

3. Обем на услугите и доставките 

3.1. Проектиране и доставка на цялото необходимо оборудване и материали. 
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3.2. Демонтаж на съществуващите елементи на управляващата система и 

монтаж на новодоставеното оборудване и материали. 

3.3. Пусково-наладъчни работи, въвеждане в експлоатация и обучение на 

персонала на място. 

3.4. Доставка на преносима работна станция с инсталиран необходимия 

софтуер за поддръжка и експлоатация на ВС 
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Марсел ван дер Хук  ……./п/…… 


