
 ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй 
 
 

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА  
 

За възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Доставка на електроматериали” 

 
 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет, Ви 

предоставяме следната информация: 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № I – КОНТАКТОРИ, ПРЕКЪСВАЧИ 
 
1. ВЪПРОС: Подпозиция 1 - Колко полюса е контактора? 
 

ОТГОВОР: Контакторът трябва да е 3-полюсен с по 1NO и 1NC помощни контакти. 
 
2. ВЪПРОС: Подпозиция 1 – В какъв режим работи и какво управлява контактора? 
 

ОТГОВОР: AC-3, общо предназначение. 
 
3. ВЪПРОС: Подпозиции 2 и 4 - Размерите дали са ширина, височина или дълбочина? 
 

ОТГОВОР: Максималните размери са: височина 112мм, ширина 112мм, дълбочина 
115 мм. 
 
4. ВЪПРОС: Подпозиции 2 и 4 - Каква е изключвателната възможност ? 
 

ОТГОВОР: Изключвателната възможност - 6кА. 
 
5. ВЪПРОС: Подпозиции 2 и 4 - Прекъсвача нерегулируем ли е ? 
 

ОТГОВОР: Прекъсвачът е нерегулируем. 
 
6. ВЪПРОС: Подпозиции 2 ÷ 8 и 10 - Какъв тип са прекъсвачите и колко полюса? 
 

ОТГОВОР: Прекъсвачите са 3Р и ще заменят прекъсвачи тип А1. 
 
7. ВЪПРОС: Подпозиция 8 – Какво трябва да е включено в комплекта - независим или 
напреженов изключвател? 
 

ОТГОВОР: Прекъсвача трябва да има термична защита. 
 
8. ВЪПРОС: Подпозиция 9 - В техническата характеристика е написано "Прекъсвач 

еднополюсен, 440V DC....". Производителите на електроaпаратура изпитват и гарантират 
нормалната работа на своите автоматични прекъсвачи до 250V DC за един полюс по стандарт, 
при необходимост от по високо работно напрежение се като във вашия случай се прилага 
последователно свързване на два полюса и така се постига изискваното работно напрежение. 
Възможно ли е да се предложи двуполюсен прекъсвач със същия номинален ток по тази 
позиция?  

 



ОТГОВОР: Да възможно е. 
 
9. ВЪПРОС: Подпозиция 10 - В техническата характеристика е написано "Прекъсвач 

автоматичен триполюсен, електромагнитен нерегулируем, Uн=500V AC/220 V 
DC, Iном=100А; настройка на терм. изключвател: Ith 20 C=45-55, Ith 20 C=45-55 с размери 
:112 мм х 115 мм". Моля пояснете какъв е номиналния ток на термичния изключвател защото 
е посочен само тока на електромагнитния изключвател и диапазона на работа. 

 

ОТГОВОР: Ith=100A. 
 
10. ВЪПРОС: Подпозиция 11 - Какво имате в предвид под  Въздушен пускател ? 

 

 ОТГОВОР: Въздушен пускател – другото му наименование е “Магнитен пускател”. 
Кутия, в която са поместени контактор и термична защита, а на лицевия капак са бутони 
“Пуск” и “Стоп”. Въздушните пускатели са предназначени за директно пускане, спиране и 
защита от недопустимо натоварване на трифазни асинхронни електродвигатели, както и за 
управление на други променливотокови консуматори. 

 
11. ВЪПРОС: Подпозиции 30, 32, 33, 34, 35 и 36 – в техническата характеристика е 

написано "дефектно-токова защита селективна с моментално действие" По действащите 
стандарти и наредби за такъв тип апаратура селективността се постига със закъснение или 
големина на тока на утечка, не е възможно да бъде селективна и да е с моментално действие 
Моля уточнете дали да е моментално действие или със закъснение. 

 

ОТГОВОР: Моментално действие, клас Asi 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №ΙΙ – ПРЕДПАЗИТЕЛИ, РАЗКЛОНИТЕЛИ, 

КОНТАКТИ, ЩЕПСЕЛИ, ФАСУНГИ, КЛЮЧОВЕ, РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ, 
КЛЕМИ 

 
1. ВЪПРОС: Подпозиция 26- Какво означава контакт колонен Шуко? 
 

ОТГОВОР: Означава панелен контакт, 250V, 16А. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №III – МАРКИРОВКИ, КАБЕЛНИ ОБУВКИ И 

НАКРАЙНИЦИ 
 
1. ВЪПРОС: Подпозиции 28, 29 и 30 - Какъв тип са тези обувки? 
 

ОТГОВОР: Обувките са медни, кадмирани, за кербоване. 


