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СПИСЪК 
 

НА ОБЕМИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 
ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ 

НА ЯДРЕНИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 5 И 6 ПО ВРЕМЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНИ С 
ПЛАНОВИТЕ ГОДИШНИ РЕМОНТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Дейности по основно и спомагателно оборудване 

 

№ ВИД ДЕЙНОСТ Документ ОП 

1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР” 
1.1.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 

НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ) 
1.1.1.1 Основен ремонт на топлообменник за планово-аварийно 

разхлаждане (тип 1/7 за ВВЕР-1000) от системите за безопасност ПОК 1 

1.1.1.2 
Ремонт на антикамшични опори на тръбопроводи в 5ХА ПК 1 

1.1.1.3. 
Основен ремонт на помпа ЦН160-110 УХЛ-4 ПК 1 

1.1.1.4. Основен ремонт на топлообменник автономен контур  Ø1200 
(5TF2NW01) от системите за безопасност в контролираната зона 
на 5ЕБ 

ПК 1 

1.1.1.5 Ремонт на топлобменници за отбор проба на продувката на 
парогенераторите ПК 1 

1.1.1.6 Изпълнение на техническо решение за "Монтиране на 
допълнителен тръбопровод към система TG за блокове 5 и 6 на 
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД" съгласно Проектна документация по 
РП№№ DTR-ENPR-1179; DTR-ENPR-1195; DTR-ENPR-1181; 
DTR-ENPR-1198 - (т. 7.051.1 от ИП) 

ПК 1 

1.1.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2013 
НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ) 

1.1.2.1 Основен ремонт на топлообменник за планово-аварийно 
разхлаждане (тип 1/7 за ВВЕР-1000) от системите за безопасност ПОК 1 

1.1.2.2 Ремонтни  дейности  по  подмяна  въжето на  втори  подем (160 
т.)  на  Полярен кран  6UQ00E01 - (т. 2.264.1 от ИП)  ПК 1 

1.1.2.3 Основен ремонт на помпа ЦН160-110 УХЛ-4 ПК 1 

1.1.2.4 Ремонт на антикамшични опори на тръбопроводи в 6ХА ПК 1 

1.1.2.5 

Изпълнение на техническо решение за "Монтиране на 
допълнителен тръбопровод към система TG за блокове 5 и 6 на 
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД" съгласно Проектна документация по 
РП№№ DTR-ENPR-1179; DTR-ENPR-1195; DTR-ENPR-1181; 
DTR-ENPR-1198 - (т. 7.015.1 от ИП) 

ПК 1 

1.1.2.6 
Основен ремонт на топлообменник автономен контур  Ø1200 
(6TF2NW01) от системите за безопасност в контролираната зона 
на 6ЕБ 

ПК 1 

1.1.3.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 
НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 
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1.1.3.1 
Ремонт на лагерни втулки за опорния петови лагер (подпятника) 
на асинхронен електродвигател ВАЗ 215/109-6 АМ05 (на ГЦН-
195М) 

ПК 1 

1.1.3.2 
Центроване и щифтоване на корпус 195-24-0157 на ГУП към 
корпус 195-01-0176 (нов тип) на изваждаема част на Главна 
циркулационна помпа (ГЦП) 4 броя. 

ПК 1 

1.1.3.3 
Престъргване и шлайфане на регулиращ пръстен (Кольцо) 195-
24-1259 – 4 броя. ПК 1 

1.1.3.4 
Престъргване и шлайфане на регулиращ пръстен (Прокладка) 
195-24-1274 – 4 броя. ПК 1 

1.1.3.5 
Центроване на електромагнит 195-27-0002-01 към корпус  195-
24-0157 на ГУП на изваждаема част на Главна циркулационна 
помпа (ГЦП). 

ПК 1 

1.1.3.6 
Основен ремонт на 2 броя топлообменници за разхлаждане на 
БОК Ø1200 (5TG11,12W01) ПК 1 

1.1.3.7 
Основен ремонт на топлообменник за разхлаждане на БОК 
Ø1200 (6TG13W01) ПК 1 

1.1.3.8 
Ремонт на 5 броя охладители 6БП.392.229 за електродвигателя 
на Главна циркулационна помпа (ГЦП) ПК 1 

1.1.3.9 
 
Ремонт на 3 броя кондензатор - дегазатори (КДГ) в СК-3 ПК 1 

1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР” 
1.3.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 

НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ) 

1.3.1.1 Текущ ремонт на 3 броя цилиндри ниско налягане 5SA20,30,40 
(ЦНН -1,2,3) на парна турбина К1000-60/1500-2 1 

1.3.1.2 Основен ремонт (ОР) на цилиндър високо налягане 5SA10 
(ЦВН) на парна турбина К1000-60/1500-2. Подмяна на лагер №1. 1 

1.3.1.3 Ремонт валова линия на турбоагрегат (ТА)-9 и турбогенератор 
(ТГ)-9 1 

1.3.1.4 Ремонт на радиални плъзгащи лагери на ТА-9 и ТГ-9, и аксиален 
лагер (5SB13) 1 

1.3.1.5 Ремонтни работи по оборудването на маслени системи на парна 
турбина К-1000-60/1500-2 и турбогенератор ТВВ-1000-4УЗ 

ПОК 

1 

1.3.1.6 Ремонт на 3 броя паросбросни устройства (ПСУ) от 
5RC11S03÷08 и 5RC12S03÷08 ПК 1 

1.3.1.7 Среден ремонт на деаератори високо налягане (ДВН) - 2 броя 
(5RL21, 22B01/W01,02) ПК 1 

1.3.1.8 Среден ремонт на валопревъртащо устройство (ВПУ)  5SN10D01 
на ТГ-9 ПК 1 

1.3.1.9 
Почистване на камерите и тръбните дъски и отстраняване на 
констатирани забележки по предпазни щитове в кондензатори 
5SD11,12,13-І, ІІ на парна турбина К-1000-60/1500-2 

ПК 1 

1.3.1.10 

Отстраняване на констатирани забележки по антикорозионното 
покритие на камерите по циркулационна вода на кондензатори 
5SD11,12,13-І, ІІ и кондензатори 5SD51,52– І, ІІ на приводни 
турбини ОК-12А 

ПК 1 

1.3.1.11 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на 
ремонтните дейности в машинна зала 5 блок ПК 1 
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1.3.1.12 Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи 
площадки в машинна зала 5 блок ПК 1 

1.3.1.13 
Подготовка на основен метал и заварени съединения за 
извършване на безразрушителен контрол на оборудване и 
тръбопроводи по ІІ-ри контур 

ПК 1 

1.3.1.14 
Отстраняване на забележки от изпълнението на работна 
програма за безразрушителен контрол на оборудване и 
тръбопроводи по ІІ-ри контур 

ПК 1 

1.3.1.15 
Демонтаж, монтаж и частична подмяна на ламаринена обшивка 
и топлоизолация на тръбопроводи и съоръжения за обезпечаване 
на ремонтните дейности в Машинна зала 5 блок 

ПК 1 

1.3.1.16 
Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен 
технически надзор. Възстановяване на тръбопроводи и 
оборудване. Отстраняване на открити дефекти 

ПК 1 

1.3.1.17 Направа на нови фундаменти и рами и претрасиране на напорни 
и смукателни тръбопроводи на помпи 5VB81,82,83D01 ПК 1 

1.3.2.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 
НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ) 

1.3.2.1 Текущ ремонт на 2 броя цилиндри ниско налягане 6SA20,40 
(ЦНН -1,3) на парна турбина К1000-60/1500-2 1 

1.3.2.2 
Основен ремонт на цилиндър ниско налягане 6SA30 (ЦНН -2) на 
парна турбина К1000-60/1500-2 с подмяна на работни лопатки от 
4-та степен. Подмяна на лагери №5 и 6 (т. 2.893.1 от ИП) 

1 

1.3.2.3 Ремонт валова линия на турбоагрегат (ТА) -10 и турбогенератор 
(ТГ-10) 1 

1.3.2.4 Среден ремонт на валопревъртащо устройство (ВПУ) 6SN10D01 
на ТГ-10 1 

1.3.2.5 Ремонт на радиални плъзгащи лагери на ТА -10 и ТГ -10, и 
аксиален лагер (6SB13) 1 

1.3.2.6 
Ремонтни работи по оборудването на маслените системи на 
парна турбина К-1000-60/1500-2 и турбогенератор ТВВ-1000-
4УЗ 

 
 
 
 
 

ПОК 
 
 
 
 
 

1 

1.3.2.7 Среден ремонт на деаератори високо налягане (ДВН) - 2 бр. 
(6RL21,22B01/W01,02) ПК 1 

1.3.2.8 Ремонт на 3 броя паросбросни устройства (ПСУ) ПК 1 

1.3.2.9 
Почистване на камерите и тръбните дъски и отстраняване на 
констатирани забележки по предпазни щитове в кондензатори 
6SD11,12,13-І, ІІ на парна турбина К-1000-60/1500-2 

ПК 1 

1.3.2.10 

Отстраняване на констатирани забележки по антикорозионното 
покритие на камерите по циркулационна вода на кондензатори 
6SD11,12,13-І, ІІ и кондензатори 6SD51,52– І, ІІ на приводни 
турбини ОК-12А 

ПК 1 

1.3.2.11 
Подготовка на основен метал и заварени съединения за 
извършване на безразрушителен контрол на оборудване и 
тръбопроводи по ІІ-ри контур 

ПК 1 

1.3.2.12 
Отстраняване на забележки от изпълнението на работна 
програма за безразрушителен контрол на оборудване и 
тръбопроводи по ІІ-ри контур 

ПК 1 

1.3.2.13 
Демонтаж, монтаж и частична подмяна на ламаринена обшивка 
и топлоизолация на тръбопроводи и съоръжения за обезпечаване 
на ремонтите в машинна зала 6 блок 

ПК 1 
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1.3.2.14 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на 
ремонтите в машинна зала 6 блок ПК 1 

1.3.2.15 Бояджийски работи по отремонтирано оборудване и 
обслужващи площадки в машинна зала 6 блок ПК 1 

1.3.2.16 
Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен 
технически надзор в сектор O II контур. Възстановяване на 
тръбопроводи и оборудване. Отстраняване на открити дефекти 

ПК 1 

1.3.2.17 Направа на нови фундаменти и рами и претрасиране на напорни 
и смукателни тръбопроводи на помпи 6VB81,82,83D01 ПК 1 

1.3.3.18 
Подмяна на обратни клапани за системи за безопасност (СБ), 
системи, важни за безопасността (СВБ) и системи за нормална 
експлоатация (СНЕ) - (т. 2.023.1 от ИП) 

  

1.3.3.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 
НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 

1.3.3.1 Ремонт (презаливане) на 8 броя плъзгащи лагери за турбина К-
1000-60/1500-2 ПК 1 

1.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО 
ОБОРУДВАНЕ” (ПБО) 

1.4.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 
НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ) 

1.4.1.1 Основен ремонт на 2 броя циркулационни помпи (ПВЦ) тип 
ОПВ 2-145Э (5VC12D02, 5VC13D01) ПК 1 

1.4.1.2 Основен ремонт на 3 броя въртящи водоочистващи решетки тип 
3000-12500 (5VA12N01,02; 5VA13N01) ПК 1 

1.4.1.3 Среден ремонт на 3 броя въртящи решетки тип 3000-12500 
(5VA13N01,02; 5VA12N02) ПК 1 

1.4.1.4 Обработка на детайли за помпи тип ОПВ 2-145Э, помпи тип 
600В-1,6/100-0-П-УЗ, помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2 ПК 1 

1.4.1.5 Ремонт на 7 броя обратни клапани на отклоненията на VC вода 
от 5VC11,12,13D01,02 към машинна зала (МЗ) 5-ти блок ПК 1 

1.4.1.6 Основен ремонт на 2 броя обратни клапани  на напорните 
тръбопроводи на помпи 5QF ПК 1 

1.4.1.7 Подмяна на тръбопроводите за смазваща, охлаждаща вода и 
дренажи на циркулационни помпи в ЦПС-3 ПК 1 

1.4.1.8 Основен ремонт на бризгален басейн QF10W02 (1-ви басейн) ПК 1 

1.4.1.9 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на 
ремонтните дейности в ЦПС-3 ПК 1 

1.4.2.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

1.4.2.1 Основен ремонт на 2 броя циркулационни помпи (ПВЦ) тип 
ОПВ 2-145Э (6VC12D02, 6VC13D02) ПК 1 

1.4.2.2 Основен ремонт на 3 броя въртящи решетки тип 3000-12500 
(6VA11N01,02; 6VA12N01) ПК 1 

1.4.2.3 Среден ремонт на 3 броя въртящи решетки тип 3000-12500 
(6VA12N01,02; 6VA13N02) ПК 1 

1.4.2.4 Обработка на детайли за помпи тип ОПВ 2-145Э, помпи тип 
600В-1,6/100-0-П-УЗ, помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2 ПК 1 

1.4.2.5 Основен ремонт на 2 броя отсекателни арматури Dy 600 на 
напорния тръбопровод на помпи 6QF ПК 1 

1.4.2.6 Основен ремонт на 2 броя обратни клапани  на напорния 
тръбопровод на помпи 6QF ПК 1 

1.4.2.7 Подмяна на  дренажни тръбопроводи на циркулационни помпи в 
ЦПС-4клапани  на напорния тръбопровод на помпи 6QF ПК 1 
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1.4.2.8 Основен ремонт на бризгален басейн QF10W01 (2-ри басейн) ПК 1 

1.4.2.9 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на 
ремонтните дейности в ЦПС-4 ПК 1 

1.4.3.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 
НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 

1.4.3.1 Изработване на ново и ремонт на съществуващо оборудване в 
група "ТВ" ПК 1 

1.4.3.2 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на 
ремонтните дейности в ХВО-2 и общостанционни обекти ПК 1 

1.5. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “ЕЛЕКТРОСИЛОВО ОБОРУДВАНЕ” (ЕСО) 

1.5.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 
НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

1.5.1.1 Среден ремонт (СP) на турбогенератор тип ТВВ-1000-4У3 (9GQ) 
с изваждане на ротора 

1 

1.5.1.2 Среден ремонт (СP) на възбудителен генератор тип БВД-4600-
1500-АУ3 (9GE) с демонтиране от място 

ПОК 1 

1.5.1.3 Допълнителни дейности при ремонта на 9GQ и 9GE ПК 1 

1.5.1.4 Основен ремонт на 1 брой трансформатор тип ТЦ  630000/400-
82УИ (9GС01) ПК 1 

1.5.1.5 Основен ремонт на 1 брой трансформатор тип ТРДНС  63000/35-
72У1 (5ВТ02) ПК 1 

1.5.1.6 Основен ремонт на 1 брой трансформатор тип ТМРУ  63000/220 
(ВТ06) ПК 1 

1.5.1.7 Среден ремонт (СP) на 1 брой ел. двигател тип ZKV6180/2 
(5TQ33D01) ПК 1 

1.5.1.8 Среден ремонт на 3 броя ел. двигатели  (ЕД) тип 
2АЗМ800/6000УХЛ4 (5TQ32D01, 5TK23D02 и 5RL51D01) ПК 1 

1.5.1.9 Основен ремонт на 1 брой ЕД тип 2АЗМ-1600/6000-УХЛ4 
(5RM41D01) ПК 1 

1.5.1.10 Среден ремонт на 2 броя ЕД тип 2АЗМ-1600/6000-УХЛ4 
(5RM42,43D01) ПК 1 

1.5.1.11 Основен ремонт на 1 брой ЕД тип 2АЗМ500/6000УХЛ4 
(5ТQ31D01) – без изваждане на ротора ПК 1 

1.5.1.12 Основен ремонт на 1 брой ЕД тип АВ 1536-8АМУ-2 
(5RM11D01) ПК 1 

1.5.1.13 Вземане на проби и пълен газ-хроматографски анализ на 
маслото от силови трансформатори ПК 1 

1.5.1.14 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на 
ремонтни дейности по електрооборудване ПК 1 

1.5.1.15 Основен ремонт на 1 брой  трансформатор тип ТМ-250/6   ПК 1 

1.5.1.16 Основен ремонт на токопровод 6кV от 5ВТ01,02 до секции 5ВА, 
5ВВ, 5BD, 5BC ПК 1 

1.5.1.17 Основен ремонт на горивни резервоари 5QC15B01 и 5QC35B01 ПК 1 

1.5.1.18 Изработка и монтаж на 1 брой охладител за компресори високо 
налягане 5US11,21,31D01 ПК 1 

1.5.1.19 
Реконструкция по водородни и азотни линии към генератор 
9GQ, във връзка с корегиращи мерки за подобряване на 
безопасността 

ПК 1 
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1.5.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 
6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК   

1.5.2.1. Основен ремонт на токопровод 6кV от 6ВТ01,02 до секции 6ВА, 
6ВВ, 6BD, 6BC ПК 1 

1.5.2.2. Основен ремонт на 1 брой ел. двигатели (ЕД) тип 
4АЗМ800/6000УХЛ4 (6TK23D02) ПК 1 

1.5.2.3. Среден ремонт на 2 броя ЕД тип ZKV6180/2 (6TQ33D01 и 
6ТХ30D01) ПК 1 

1.5.2.4. Среден ремонт на 2 броя ел. двигатели (ЕД) тип 
4АЗМ800/6000УХЛ4 (6ТQ32D01 и 6RL51D01) ПК 1 

1.5.2.5. Основен ремонт на 1 брой ЕД тип 4АЗМ500/6000УХЛ4 
(6ТQ31D01) - без изваждане на ротора ПК 1 

1.5.2.6. Среден ремонт на 2 броя ЕД тип 2АЗМ-1600/6000 УХЛ4 
(6RM41D01 и 6RM42D01) ПК 1 

1.5.2.7 Среден ремонт на 1 брой ЕД тип 4АЗМ1600/6000УХЛ4 
(6RM43D01) ПК 1 

1.5.2.8 Основен ремонт на 2 броя ЕД тип АВ 1536-8АМУ-4 (6RM11D01 
и 6RM13D01) ПК 1 

1.5.2.9 Вземане на проби и пълен газ-хроматографски анализ на 
маслото от силови трансформатори ПК 1 

1.5.2.10 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на 
ремонтни дейности по електрооборудване ПК 1 

1.5.2.11 Основен ремонт на 1 брой  трансформатор тип ТМ-250/6   ПК 1 

1.5.2.12 Основен ремонт на горивен резервоар 6QC35B01 ПК 1 

1.5.2.13 Изработка и монтаж на 1 брой охладител за компресори високо 
налягане 6US11,21,31D01 ПК 1 

1.5.3.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 
 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 

1.5.3.1 Основен ремонт на 1 брой ЕД тип АВ1749/16к за 
5,6VC11÷13D01,02 ПК 1 

1.5.3.2 Основен ремонт и пренавиване на статорната намотка на 1 брой 
ЕД тип АВ-1539-10УХЛЧ за 5QF11÷31D01,02 ПК 1 

1.5.3.3 Основен ремонт и пренавиване на статорната намотка на 1 брой 
ЕД тип ВАН 118/51-10У3 за 6QF11÷31D01,02 ПК 1 

1.5.3.4 Основен ремонт на 2 броя резервни ЕД тип 4АЗМ 
800/6000УХЛ4 за 6TQ12,22,32D01 и 6RL51,52D01 ПК 1 

1.5.3.5 Основен ремонт на 1 брой ЕД тип ВА1536 – 8АМУ-2 за 
5,6RM11÷13D01 ПК 1 

1.5.3.6 
Ремонт (презаливане) на плъзгащи лагери на основния генератор 
и електродвигатели от системите за безопасност и системи 
важни за безопасността 

ПК 1 

1.5.3.7 Блажно боядисване на отремонтирано оборудване и метални 
повърхности ПК 1 

1.5.3.8 Разширяване на площадката за обслужване на 3 и 4 водородни 
линии и извеждане на манометри за контрол (КМ 18653) ПК 1 

1.5.3.9 Монтаж на площадка за обслужване на трансформатор BZ33 ПК 1 

1.5.3.10 
Основен ремонт на токопровод 6 кV от ВТ05,06 до секции 5ВL, 
5ВM, 5BN, 5BP и от секции 5ВL, 5ВM, 5BN, 5BP до секции 5ВА, 
5ВВ, 5BD, 5BC 

ПК 1 
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1.5.3.11 Основен ремонт на токопровод 6 кV от ВТ07,08 до секции 6ВL, 
6ВM, 6BN, 6BP ПК 1 

1.6. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ” (ППС) 

1.6.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

1.6.1.1  Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на 
ремонтни дейности по противопожарни системи ПК 1 

1.6.1.2 
Извършване изпитания на бутилки с газ FM200 съгласно 
стандарт ЕN1968 -  "Преносими газови цилиндри - Периодични 
инспекции и тестове на безшевни стоманени газови цилиндри" 

ПК 1 

1.6.1.3 Цялостна подмяна на антикорозионното покритие на вътрешната 
повърхност на резервоар 5UJ13B01 ПК 1 

1.6.2.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

1.6.2.1 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на 
ремонтни дейности по противопожарни системи ПК 1 

1.6.2.2 
Извършване изпитания на бутилки с газ FM200 съгласно 
стандарт ЕN1968 -  "Преносими газови цилиндри - Периодични 
инспекции и тестове на безшевни стоманени газови цилиндри" 

ПК 1 

1.6.3.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 
 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 

1.6.3.1 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на 
ремонтни дейности по противопожарни системи ПК 1 
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СПИСЪК 
 

НА ОБЕМИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО 
ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ НА ЯДРЕНИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 5 И 6 ПО ВРЕМЕ 
И/ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПЛАНОВИТЕ ГОДИШНИ РЕМОНТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Дейности по основно и спомагателно оборудване 

 
 

№ ВИД ДЕЙНОСТ Документ ОП 

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР” 
2.1.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 

НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ) 
2.1.1.1 Ремонт на долни опорни блокове (утки) от 5-ти енергоблок - 20 

броя ПК 2 

2.1.1.2 Основен ремонт на топлообменник за охлаждане на хидропетата 
на помпи ТК (5ТК22W01) ПК 2 

2.1.1.3 Основен ремонт на топлообменник доохладител на подпитката 
(5ТК12,71 W01) ПК 2 

2.1.1.4 Ремонт (подмяна) на участъци от ламаринена обшивка на кота 
13,20 в 5ХА, грундиране и боядисване с епоксидна боя ПК 2 

2.1.1.5 Ремонт, настройка и изпитания на херметични врати на 
технологични помещения в контролираната зона (КЗ) на 5-ти 
блок 

ПК 2 

2.1.1.6 Отстраняване на забележки по опоро подвесни системи ПК 2 
2.1.1.7 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения ПК 2 
2.1.1.8 Монтаж на първични вентили на импулсни линии по І-ви контур ПК 2 
2.1.1.9 Изпълнение на проект за инсталиране на допълнителни 

водородни рекомбинатори в херметичния обем на ядрен 
енергиен блок №5 (т. 2.992.1 от ИП) 

ПК 2 

2.1.1.10 Реализация на Работен проект ДИ-780 за сеизмично укрепване 
на арматура и тръбопроводи на енергиен блок № 5 - (т. 2.889.1 от 
ИП) 

ПК 2 

2.1.2.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 
НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ) 

2.1.2.1 
Ремонт на долни опорни блокове (утки) от 6-ти енергоблок - 20 
броя ПК 2 

2.1.2.2 Основен ремонт на топлообменник доохладител на подпитката 
(6ТК12,71 W01) ПК 2 

2.1.2.3 
Основен ремонт на топлообменник 6RY30W01,02 от системата 
за продувка на парогенераторите и подмяна на мембраните на 
уплътненията на капаците 

ПК 2 

2.1.2.4 Ремонт (подмяна) на участъци от ламаринена обшивка на кота 
13,20 в 6ХА, грундиране и боядисване с епоксидна боя ПК 2 
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2.1.2.5 
Ремонт, настройка и изпитания на херметични врати на 
технологични помещения в контролираната зона (КЗ) на 6-ти 
блок 

ПК 2 

2.1.2.6 Отстраняване на забележки по опорно подвесни системи ПК 2 

2.1.2.7 Отстраняване на забележки по  фланцеви съединения ПК 2 

2.1.2.8 Монтаж на първични вентили на импулсни линии по І-ви контур ПК 2 

 
2.1.3.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 

НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 

2.1.3.1 
Ремонт, настройка и изпитания на херметични врати на 
технологични помещения в контролираната зона (КЗ) на 
Спецкорпус №3 

ПК 2 

2.1.3.2 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи в 
Спецкорпус-3 и свързващи естакади ПК 2 

2.1.3.3 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения в 
Спецкорпус-3 и свързващи естакади ПК 2 

2.1.3.4 Ремонт, подмяна и демонтаж на изведени от експлоатация 
тръбопроводи по охлаждаща вода. ПК 2 

 

2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА “ВКОС” 

 
2.2.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 

НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

2.2.1.1 Укрепване на вентилатори и кондиционери съгласно Работен 
проект REL-780 -(т. 2.889.1 от ИП) ПК 2 

2.2.1.2 
Монтаж на дренажни системи от вентилатори в 5Х3 на кота 
13,00 и кота 19,00 в система 5TZ ПК 2 

2.2.1.3 

Подмяна на тръбопроводи от система 5VF10,20,30 към лагерни 
кутии и ел.двигатели на вентилатори в 5ХА - общо 2бр. 
5TL01D02, 5TL01D03 и 5VB на вентилатор 5TL03D02 (т. 2.979.1 
от ИП) 

ПК 2 

2.2.1.4 
Ревизия на спирателна арматура Ду65, Ду80 и Ду100 - връзки на 
системи 5VF10,20,30 към кондиционери 5UV04;5UV07 ПК 2 

2.2.1.5 Подмяна на тръбопроводи от система 5VF10,20,30 И 5VB към 
кондиционери 5UV01,02,03,04,07,09,10,11,12 (отделни участъци) ПК 2 

2.2.1.6 
Монтаж на холендрови връзки за охлаждане на 
електродвигателите на вентилаторите в 5ХА, съгласно 
утвърдено техническо решение 

ПК 2 

2.2.1.7 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи ПК 2 

2.2.1.8 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения ПК 2 

2.2.1.9 
Ревизия и почистване на топлообменици на вент. агрети в 5 ХА 
и поетапна подмяна на захранващи тръбопроводи Ду 150 и Ду 
100 към въздухоохладители (ВО). 

ПК 2 
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2.2.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 
НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ) 

2.2.2.1 Укрепване на вентилатори и кондиционери съгласно Работен 
проект REL-780  (т. 2.889.1 от ИП) ПК 2 

2.2.2.2 
Монтаж на дренажни системи от вентилатори в 6XA в трапчета 
на кота 13 от система 6TZ ПК 2 

2.2.2.3 
Подмяна на тръбопроводи от система 6VF10, 20, 30 към лагерни 
кутии и електродвигатели на вентилатори в 6ХА ПК 2 

2.2.2.4 
Ревизия на спирателна арматура Ду80 и Ду100 - връзка на 
системи 6VF10,20,30 към кондиционери 6UV04,07 ПК 2 

2.2.2.5 
Подмяна на тръбопроводи от система 6VF10,20,30 към 
кондиционери 6UV01,02 (в коридор 6А006) (т. 2.979.1 от ИП) ПК 2 

2.2.2.6 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи ПК 2 

2.2.2.7 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения ПК 2 

2.2.2.8 
Ревизия и почистване на топлообменици на вент. агрети в 6 ХА 
и поетапна подмяна на захранващи тръбопроводи Ду 150 и Ду 
100 към въздухоохладители (ВО). 

ПК 2 

2.2.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 
НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 

2.2.3.1 
Подмяна на тръбопроводи по VB в СК-3 към 0TL15,16,17 (т. 
2.979.1 от ИП) ПК 2 

2.2.3.2 
Изработка и монтаж на меки връзки на вентилатори във 
вентилационни центрове Б712, Б714/1 в СК-3; 5,6 ДГС -  I, II, III 
система 

ПК 2 

2.2.3.3 
Отстраняване на забележки по тръбни проходки в сградите на  
РО                                                                                                             ПК 2 

2.2.3.4 
Изработка на 40 бр. капаци за въздухоохладители в 5,6 ХЗ 
съгласно чертежи №13.30.ВКО.TL.РПР.3847.00.01,02 ПК 2 

2.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР” 

2.3.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

2.3.1.1 

Подмяна на дренажен тръбопровод от корпусите на 
5RH71,72,73,61,62,50,40W01 по RM до 5RT30B01,02 и арматури 
5RM71,72,73S71,72; 5RM61,62S71,72; 5RM50S71,72; 
5RM40S71,72; 5RM71,72,73,61,62,50,40S80,81 

ПК 2 

2.3.1.2 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи ПК 2 

2.3.1.3 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения ПК 2 

2.3.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

2.3.2.1 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи ПК 2 

2.3.2.2 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения ПК 2 

2.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО 
ОБОРУДВАНЕ” (ПБО) 
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2.4.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

2.4.1.1 Ремонт на 2 броя механични пясъчни филтри от система 5VQ в 
ЦПС-3 ПК 2 

2.4.1.2 
Монтиране на отсекателни арматури по линиите за Техническа 
вода по ред А на технологична естакада към ХВО съгласно 
Техническо решение № 4176/26.09.2011г.  

ПК 2 

2.4.1.3 

Подмяна на тръбопроводи и арматура по система 5RV,кота 
0,00(ХАУ), тръбопроводи и първични/отсичащи вентили към 
система 5RL, кота 15,00 съгласно утвърдено Техническо 
решение 

ПК 2 

2.4.1.4 Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи 
площадки в Циркулационна помпена станция-3 (ЦПС-3) ПК 2 

2.4.1.5 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи ПК 2 

2.4.1.6 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения ПК 2 

2.4.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

2.4.2.1 Ремонт на 2 броя механични пясъчни филтри от система 6VQ в 
Циркулационна помпена станция-4 (ЦПС-4) ПК 2 

2.4.2.2 
Монтиране на отсекателна арматура по линиите за Техническа 
вода по ред Б на технологична естакада към ХВО съгласно 
Техническо решение № 4176/26.09.2011г. 

ПК 2 

2.4.2.3 

Подмяна на тръбопроводи и арматура по система 6RV,кота 
0,00(ХАУ), тръбопроводи и първични/отсичащи вентили към 
система 6RL, кота 15,00 съгласно утвърдено Техническо 
решение 

ПК 2 

2.4.2.4 Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи 
площадки в циркулационна помпена станция-4 (ЦПС-4) ПК 2 

2.4.2.5 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи ПК 2 

2.4.2.6 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения ПК 2 

2.4.3.  ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 
НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 

2.4.3.1 Ремонт на 4 броя механични пясъчни филтри от система VB във 
филтърно помещение на бризгални басейни ПК 2 

2.4.3.2 Ремонт на 2 броя реактор-утаители в ХВО-2 ПК 2 

2.4.3.3 Ремонт на металните конструкции във водовземните шахти - 
изток на Бризгални Басейни ПК 2 

2.5. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “ЕЛЕКТРОСИЛОВО ОБОРУДВАНЕ” (ЕСО) 

2.5.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

2.5.1.1 Почистване, грундиране, боядисване и проверка укрепването на 
ауспуха на дизел-генератори 5GV, 5GW и 5GX ПК 2 

2.5.1.2 Почистване, грундиране и боядисване ауспуха на дизел-
генератор 5GZ ПК 2 

2.5.1.3 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи ПК 2 

2.5.1.4 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения ПК 2 
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2.5.1.5 Отстраняване на забележки по тръбните проходки на “минусите” 
на ДГС ПК 2 

2.5.1.6 
Възстановяване на проектните характеристики на защитните 
(херметични) врати на ДГС и помещенията за МО на блочни 
трансформатори 

ПК 2 

2.5.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

2.5.2.1 Почистване, грундиране, боядисване и проверка укрепването на 
ауспуха на дизел-генератори 6GV, 6GW и 6GX ПК 2 

2.5.2.2 Почистване, грундиране и боядисване ауспуха на дизел-
генератор 6GZ ПК 2 

2.5.2.3 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи ПК 2 

2.5.2.4 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения ПК 2 

2.5.2.5 Отстраняване на забележки по тръбните проходки на “минусите” 
на ДГС ПК 2 

2.5.2.6 
Възстановяване на проектните характеристики на защитните 
(херметични) врати на ДГС и помещенията за МО на блочни 
трансформатори 

ПК 2 

2.6. ЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ” (ППС) 

2.6.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

2.6.1.1 Подмяна на противопожарни тръбопроводи в реакторно 
отделение (РО) на 5-ти блок ПК 2 

2.6.1.2 Ремонт на спирателна арматура в (РО) от системи 5UJ11,12,13   ПК 2 

2.6.1.3 Подмяна на противопожарни тръбопроводи в машинна зала (МЗ) 
на 5-ти блок       ПК 2 

2.6.1.4 Подмяна на спирателна арматура в МЗ ПК 2 

2.6.1.5 Ремонт на спирателна арматура в МЗ ПК 2 

2.6.1.6 Подмяна на противопожарни тръбопроводи в циркулационна 
помпена станция №3 (ЦПС-3) ПК 2 

2.6.1.7 Ремонт на спирателна арматура в ЦПС-3 ПК 2 

2.6.1.8 
Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на 
арматури и тръбопроводи от система UJ в РО, МЗ и ДГС на 5-ти 
блок и ЦПС-3 

ПК 2 

2.6.1.9 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи ПК 2 

2.6.1.10 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения ПК 2 

2.6.1.11 Конструиране, изработване и монтаж на площадки за 
обслужване на арматури в РО ПК 2 

2.6.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

2.6.2.1 Подмяна на противопожарни тръбопроводи в реакторно 
отделение (РО) на 6-ти блок ПК 2 

2.6.2.2 Ремонт на спирателна арматура в РО от системи 6UJ11,12,13 ПК 2 

2.6.2.3 Подмяна на противопожарни тръбопроводи в машинна зала (МЗ) 
на 6-ти блок ПК 2 

2.6.2.4 Ремонт на спирателна арматура в МЗ ПК 2 
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2.6.2.5 Ремонт на спирателна арматура в ЦПС-4 ПК 2 

2.6.2.6 
Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на 
арматури и тръбопроводи от система UJ в РО, МЗ и ДГС на 6-ти 
блок и ЦПС-4  

ПК 2 

2.6.2.7 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи ПК 2 

2.6.2.8 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения    ПК 2 

2.6.2.9 Конструиране, изработване и монтаж на площадки за 
обслужване на арматури в РО ПК 2 

2.6.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 
НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 

2.6.3.1 Ремонт на спирателна арматура в СК-3 ПК 2 

2.6.3.2 
Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на 
арматури и тръбопроводи от система UJ в ОСК, СК-3, НМС и 
склад 002 

ПК 2 

2.6.3.3 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи   ПК 2 

2.6.3.4 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения ПК 2 

2.5.3.5 Конструиране, изработване и монтаж на площадки за 
обслужване на арматури в СК-3    ПК 2 
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СПИСЪК 
 

НА ОБЕМИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 
ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ 

НА ЯДРЕНИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 5 И 6 ПО ВРЕМЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНИ С 
ПЛАНОВИТЕ ГОДИШНИ РЕМОНТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Дейности по основно и спомагателно оборудване 

 

№ ВИД ДЕЙНОСТ Документ ОП 

3.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР” 
3.1.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 

НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ) 
3.1.1.1 Конструиране, изработка и монтаж на площадки в боксовете на 

парогенераторите (ПГ) за защита на тръбопроводи от настъпване 
в 5ГА407/1 

ПК 3 

3.1.1.2 Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване 
на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 5-ти блок ПК 3 

3.1.1.3 Доставка и монтаж на тръбопроводи от 08Х18Н10Т (1.4541) на 
система 5VF към помпени агрегати от система 5TQ2 съгласно 
чертежи 12.36.РО.VF.РПР.3606.00.00,  
12.36.РО.VF.РПР.3604.00.00,  12.36.РО.VF.РПР.3607.00.00*, 
Приложение 11 към ТЗ 

ПК 3 

3.1.1.4 Изработка и монтаж на нивоуказателни стъкла на резервоари  
5UR20B01, 5TB21B01, 5TB22B01, 5TB23B01 (съгласно чертеж 
№11.35.РО.00.РПР.3323.00.00) - Приложение 12 към ТЗ 

ПК 3 

3.1.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 
НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ) 

3.1.2.1 Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване 
на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 6-ти блок ПК 3 

3.1.2.2 

Доставка и монтаж на тръбопроводи от 08Х18Н10Т (1.4541) на 
система 6VF към помпени агрегати от система 6TQ2 съгласно 
чертежи 12.36.РО.VF.РПР.3606.00.00,  
12.36.РО.VF.РПР.3604.00.00,  12.36.РО.VF.РПР.3607.00.00, 
Приложение 11 към ТЗ 

ПК 3 

3.1.2.3 
Изработка и монтаж на нивоуказателни стъкла на резервоари  
6UR20B01, 6TB21B01, 6TB22B01, 6TB23B01 (съгласно чертеж 
№11.35.РО.00.РПР.3323.00.00), Приложение 12 към ТЗ 

ПК 3 

3.1.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 
НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 

3.1.3.1 Основен ремонт на 3 броя изпарителни апарата (0TR40,60,W01 и 
0UG20W01 ) ПК 3 

3.1.3.2 Почистване и нанасяне на антикорозионно покритие на 
Устройство за транспортиране шахтата /УТШ/ ПК 3 

3.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ВКОС” 
3.2.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ТИ И 6-ТИ 
ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 

3.2.1.1 Ремонт на вентилатори ПК 3 

3.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР” 
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3.3.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

3.3.1.1 Подмяна фундаменти на 5SU11,12,13D01 ПК 3 

3.3.1.2 Среден ремонт на ОГЦ 5ST31,32,33W01 ПК 3 

3.3.1.3 Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване 
на съоръжения в машинна зала 5 блок ПК 3 

3.3.1.4 Подмяна на дренажи на 5RN81,82,91,92B01 ПК 3 

3.3.1.5 
Монтаж на байпасна линия на 5VB92S02 – вход охлаждаща вода 
на топлообменник 5VB92W01 за по плавно регулиране на 
температурата за с-ма 5VK 

ПК 3 

3.3.1.6. Монтиранe на байпасна линия на 5RR20S01 с диаметър 159мм. 
Демонтаж на съществуваща линия с диаметър 57мм. ПК 3 

3.3.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

3.3.2.1 Подмяна фундаменти на 6SU11D01 и 6SU13D01 ПК 3 

3.3.2.2 Среден ремонт на ОГЦ 6ST31,32,33W01 ПК 3 

3.3.2.3 Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване 
на съоръженията в Машинна зала 6 блок ПК 3 

3.3.2.4 Подмяна на дренажи на 6RN81,82,91,92B01 ПК 3 

3.3.2.5 Монтиранe на байпасна линия на 6RR20S01 с диаметър 159мм. 
Демонтаж на съществуваща линия с диаметър 57мм. ПК 3 

3.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО  
ОБОРУДВАНЕ” (ПБО) 

3.4.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

3.4.1.1. Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи 
площадки в ДГС блок 5 ПК 3 

3.4.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

3.4.2.1. Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи 
площадки в ДГС блок 6 ПК 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 СТР. 35/35 

 
 

СПИСЪК 
 

НА ОБЕМИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 
ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ 

НА ЯДРЕНИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 5 И 6 ПО ВРЕМЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНИ С 
ПЛАНОВИТЕ ГОДИШНИ РЕМОНТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 14– Дейности по Изпълнение на т.2.053 от ИП за 6-ти блок (Проектиране 

доставка и монтаж на нови генератори и спомагателни системи на 5 
и 6 блок) 

 

№ ВИД ДЕЙНОСТ Документ ОП 

4.1 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЛАГЕРИ И ВАЛОВА 
ЛИНИЯ НА ГЕНЕРАТОРА И ВЪЗБУДИТЕЛЯ НА 6-ТИ ЕБ 

4.1.1. Поготовка (обработка) на полумуфите.- т. 2.893 от ИП ПК 4 

4.1.2 Ремонт валова линия на турбогенератор (ТГ) -10 
 ПК 4 

4.1.3 
Ремонт на радиални плъзгащи лагери на ТА -10 и ТГ -10, и 
аксиален лагер (6SB13) 
 

ПК 4 

4.2 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на т. 2.053 от ИП за 6-ти ЕБ 
 

4.2.1.1 
Изпълнение на т.2.053 от ИП за 6-ти блок (Проектиране доставка 
и монтаж на нови генератори и спомагателни системи на 5 и 6 
блок) 

ПК 4 

4.2.1.2. 
 

Основен ремонт (ОP) на възбудителен генератор тип БВД-4600-
1500-АУ3 (10GE) - подмяна на ротор и модернизация статор ПК 4 

4.2.1.3. Допълнителни дейности при ремонта на 10GQ и 10GE ПК 4 

4.2.1.4. 
Реконструкция по водородни и азотни линии към генератор 
10GQ, във връзка с корегиращи мерки за подобряване на 
безопасността 

 
ПК 4 

 



Обособена позиция 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ВИД ДЕЙНОСТ

1.1.1.1
Основен ремонт на топлообменник за планово-аварийно разхлаждане (тип 1/7 за 
ВВЕР-1000) от системите за безопасност

1.1.1.2 Ремонт на антикамшични опори на тръбопроводи в 5ХА
1.1.1.3. Основен ремонт на помпа ЦН160-110 УХЛ-4

1.1.1.4.
Основен ремонт на топлообменник автономен контур  Ø1200 (5TF2NW01) от 
системите за безопасност в контролираната зона на 5ЕБ

1.1.1.5 Ремонт на топлобменници за отбор проба на продувката на парогенераторите

1.1.1.6

Изпълнение на техническо решение за "Монтиране на допълнителен тръбопровод 
към система TG за блокове 5 и 6 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД" съгласно Проектна 
документация по РП№№ DTR-ENPR-1179; DTR-ENPR-1195; DTR-ENPR-1181; DTR-
ENPR-1198 - (т. 7.015.1 от ИП)

1.1.2.1
Основен ремонт на топлообменник за планово-аварийно разхлаждане (тип 1/7 за 
ВВЕР-1000) от системите за безопасност

1.1.2.2
Ремонтни  дейности  по  подмяна  въжето на  втори  подем (160 т.)  на  Полярен 
кран  6UQ00E01 - (т. 2.264.1 от ИП) 

1.1.2.3 Основен ремонт на помпа ЦН160-110 УХЛ-4
1.1.2.4 Ремонт на антикамшични опори на тръбопроводи в 6ХА

1.1.2.5

Изпълнение на техническо решение за "Монтиране на допълнителен тръбопровод 
към система TG за блокове 5 и 6 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД" съгласно Проектна 
документация по РП№№ DTR-ENPR-1179; DTR-ENPR-1195; DTR-ENPR-1181; DTR-
ENPR-1198 - (т. 7.015.1 от ИП)

1.1.2.6
Основен ремонт на топлообменник автономен контур  Ø1200 (6TF2NW01) от 
системите за безопасност в контролираната зона на 6ЕБ

1.1.3.1
Ремонт на лагерни втулки за опорния петови лагер (подпятника) на асинхронен 
електродвигател ВАЗ 215/109-6 АМ05 (на ГЦН-195М) 3 броя

1.1.3.2
Центроване и щифтоване на корпус 195-24-0157 на ГУП към корпус 195-01-0176 
(нов тип) на изваждаема част на Главна циркулационна помпа (ГЦП) 4 броя

1.1.3.3 Престъргване и шлайфане на регулиращ пръстен (Кольцо) 195-24-1259 - 4 бр.

1.1.3.4 Престъргване и шлайфане на регулиращ пръстен (Прокладка) 195-24-1274 - 4 бр.

1.1.3.5
Центроване на електrомагнит 195-27-0002-01 към корпус  195-24-0157 на ГУП на 
изваждаема част на Главна циркулационна помпа (ГЦП).

1.1.3.6
Основен ремонт на 2 бр. топлообменници за разхлаждане на БОК O1200 
(5TG11,12W01)

1.1.3.7 Основен ремонт на топлообменник за разхлаждане на БОК O1200 (6TG13W01)

1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
1.1.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

1.1.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

1.1.3.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ти И 6-ти 
ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ

СПИСЪК

НА ОБЕМИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Дейности по основно и спомагателно оборудване

1



Обособена позиция 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ВИД ДЕЙНОСТ

1.1.3.8
Ремонт на охладители 6БП.392.229 за електродвигателя на Главна циркулационна 
помпа (ГЦП)

1.1.3.9 Ремонт на 3 броя кондензатор - дегазатори (КДГ) в СК-3

1.3.1.1
Текущ ремонт на 3 броя цилиндри ниско налягане 5SA20,30,40 (ЦНН -1,2,3) на 
парна турбина К1000-60/1500-2

1.3.1.2
Основен ремонт (ОР) на цилиндър високо налягане 5SA10 (ЦВН) на парна турбина 
К1000-60/1500-2. Подмяна на лагер №1.

1.3.1.3 Ремонт валова линия на турбоагрегат (ТА)-9 и турбогенератор (ТГ)-9
1.3.1.4 Ремонт на радиални плъзгащи лагери на ТА-9 и ТГ-9, и аксиален лагер (5SB13)

1.3.1.5
Ремонтни работи по оборудването на маслени системи на парна турбина К-1000-
60/1500-2 и турбогенератор ТВВ-1000-4УЗ

1.3.1.6 Ремонт на 3 броя паросбросни устройства (ПСУ) от 5RC11S03÷08 и 5RC12S03?08

1.3.1.7
Среден ремонт на деаератори високо налягане (ДВН) - 2 броя (5RL21, 
22B01/W01,02)

1.3.1.8 Среден ремонт на валопревъртащо устройство (ВПУ)  5SN10D01 на ТГ-9

1.3.1.9

Почистване на камерите и тръбните дъски и отстраняване на констатирани 
забележки по предпазни щитове в кондензатори 5SD11,12,13-І, ІІ на парна турбина 
К-1000-60/1500-2

1.3.1.10

Отстраняване на констатирани забележки по антикорозионното покритие на 
камерите по циркулационна вода на кондензатори 5SD11,12,13-І, ІІ и кондензатори 
5SD51,52- І, ІІ на приводни турбини ОК-12А

1.3.1.11
Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в 
машинна зала 5 блок

1.3.1.12
Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в 
машинна зала 5 блок

1.3.1.13
Подготовка на основен метал и заварени съединения за извършване на 
безразрушителен контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-ри контур

1.3.1.14
Отстраняване на забележки от изпълнението на работна програма за 
безразрушителен контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-ри контур

1.3.1.15

Демонтаж, монтаж и частична подмяна на ламаринена обшивка и топлоизолация 
на тръбопроводи и съоръжения за обезпечаване на ремонтните дейности в 
Машинна зала 5 блок

1.3.1.16

Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен технически надзор. 
Възстановяване на тръбопроводи и оборудване. Отстраняване на открити 
дефекти

1.3.1.17
Направа на нови фундаменти и рами и претрасиране на напорни и смукателни 
тръбопроводи на помпи 5VB81,82,83D01

1.3.2.1
Текущ ремонт на 2 броя цилиндри ниско налягане 6SA20,40 (ЦНН -1,3) на парна 
турбина К1000-60/1500-2

1.3.2.2

Основен ремонт на цилиндър ниско налягане 6SA30 (ЦНН -2) на парна турбина 
К1000-60/1500-2 с подмяна на работни лопатки от 4-та степен. Подмяна на лагери 
№5 и 6 (т. 2.893.1 от ИП)

1.3.2.3 Ремонт валова линия на турбоагрегат (ТА) -10 и турбогенератор (ТГ-10)
1.3.2.4 Среден ремонт на валопревъртащо устройство (ВПУ) 6SN10D01 на ТГ-10

1.3.2.5 Ремонт на радиални плъзгащи лагери на ТА -10 и ТГ -10, и аксиален лагер (6SB13)

1.3.2.6
Ремонтни работи по оборудването на маслените системи на парна турбина К-1000-
60/1500-2 и турбогенератор ТВВ-1000-4УЗ

Д
(5 ЕБ)

1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  "ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР"

1.3.2.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 
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Обособена позиция 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ВИД ДЕЙНОСТ

1.3.2.7
Среден ремонт на деаератори високо налягане (ДВН) - 2 бр. 
(6RL21,22B01/W01,02)

1.3.2.8 Ремонт на 3 броя паросбросни устройства (ПСУ)

1.3.2.9

Почистване на камерите и тръбните дъски и отстраняване на констатирани 
забележки по предпазни щитове в кондензатори 6SD11,12,13-І, ІІ на парна турбина 
К-1000-60/1500-2

1.3.2.10

Отстраняване на констатирани забележки по антикорозионното покритие на 
камерите по циркулационна вода на кондензатори 6SD11,12,13-І, ІІ и кондензатори 
6SD51,52- І, ІІ на приводни турбини ОК-12А

1.3.2.11
Подготовка на основен метал и заварени съединения за извършване на 
безразрушителен контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-ри контур

1.3.2.12
Отстраняване на забележки от изпълнението на работна програма за 
безразрушителен контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-ри контур

1.3.2.13

Демонтаж, монтаж и частична подмяна на ламаринена обшивка и топлоизолация 
на тръбопроводи и съоръжения за обезпечаване на ремонтите в машинна зала 6 
блок

1.3.2.14
Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтите в машинна 
зала 6 блок

1.3.2.15
Бояджийски работи по отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в 
машинна зала 6 блок

1.3.2.16

Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен технически надзор в 
сектор O II контур. Възстановяване на тръбопроводи и оборудване. Отстраняване 
на открити дефекти

1.3.2.17
Направа на нови фундаменти и рами и претрасиране на напорни и смукателни 
тръбопроводи на помпи 6VB81,82,83D01

1.3.2.18

Подмяна на обратни клапани за системи за безопасност (СБ), системи, важни за 
безопасността (СВБ) и системи за нормална експлоатация (СНЕ) - (т. 2.023.1 от 
ИП)

1.3.3.1 Ремонт (презаливане) на 8 броя плъзгащи лагери за турбина К-1000-60/1500-2

1.4.1.1
Основен ремонт на 2 броя циркулационни помпи (ПВЦ) тип ОПВ 2-145Э 
(5VC12D02, 5VC13D01)

1.4.1.2
Основен ремонт на 3 броя въртящи водоочистващи решетки тип 3000-12500 
(5VA12N01,02; 5VA13N01)

1.4.1.3
Среден ремонт на 3 броя въртящи решетки тип 3000-12500 (5VA11N01,02; 
5VA13N02)

1.4.1.4
Обработка на детайли за помпи тип ОПВ 2-145Э, помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ, 
помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2

1.4.1.5
Ремонт на обратни 7бр. клапани на отклоненията на VC вода от 
5VC11,12,13D01,02 към МЗ 5 ти блок.

1.4.1.6
Основен ремонт на 2 броя обратни клапани  на напорните тръбопроводи на помпи 
5QF

1.4.1.7
Подмяна на тръбопроводите за смазваща, охлаждаща вода и дренажи на 
циркулационни помпи в ЦПС-3

1.4.1.8 Основен ремонт на бризгален басейн QF10W02 (1-ви басейн)

1.4.1.9
Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в 
ЦПС-3

1.4.2.1
Основен ремонт на 2 броя циркулационни помпи (ПВЦ) тип ОПВ 2-145Э 
(6VC12D02, 6VC13D02)

1.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР "ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО 
1.4.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 

1.4.2.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

1.3.3.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ти И 6-ти 
ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
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Обособена позиция 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ВИД ДЕЙНОСТ

1.4.2.2
Основен ремонт на 3 броя въртящи решетки тип 3000-12500 (6VA11N01,02; 
6VA12N01)

1.4.2.3
Среден ремонт на 3 броя въртящи решетки тип 3000-12500 (6VA13N01,02; 
6VA12N02)

1.4.2.4
Обработка на детайли за помпи тип ОПВ 2-145Э, помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ, 
помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2

1.4.2.5
Основен ремонт на 2 броя отсекателни арматури Dy 600 на напорния тръбопровод 
на помпи 6QF

1.4.2.6
Основен ремонт на 2 броя обратни клапани  на напорния тръбопровод на помпи 
6QF

1.4.2.7 Подмяна на  дренажни тръбопроводи на циркулационни помпи в ЦПС-4
1.4.2.8 Основен ремонт на бризгален басейн QF10W01 (2-ри басейн)

1.4.2.9
Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в 
ЦПС-4

1.4.3.1

Ремонтни работи по тръбна естакада. Подмяна на тръбопроводи за сгъстен 
въздух (КИП) от надземна естакада (ОСК-120 - У-к-Х,К-10) до ХВО(Филтърно хале-
ХВ-115). съгласно утвърдено техническо решение № ЕП2-2.ТР.1205 (т. 2.041.1 от 
ИП)

1.4.3.2 Изработване на ново и ремонт на съществуващо оборудване в група "ТВ"

1.4.3.3
Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в 
ХВО-2 и общостанционни обекти

1.5.1.1 Среден ремонт (СP) на турбогенератор тип ТВВ-1000-4У3 (9GQ) 
1.5.1.2 Среден ремонт (СP) на възбудителен генератор тип БВД-4600-1500-АУ3 (9GE) 
1.5.1.3 Допълнителни дейности при ремонта на 9GQ и 9GE
1.5.1.4 Основен ремонт на 1 брой трансформатор тип ТЦ  630000/400-82УИ (9GС01)
1.5.1.5 Основен ремонт на 1 брой трансформатор тип ТРДНС  63000/35-72У1 (5ВТ02)
1.5.1.6 Основен ремонт на 1 брой трансформатор тип ТМРУ  63000/220 (ВТ06)
1.5.1.7 Среден ремонт (СP) на 1 брой ел. двигател тип ZKV6180/2 (5TQ33D01)

1.5.1.8
Среден ремонт на 3 броя ел. двигатели  (ЕД) тип 2АЗМ800/6000УХЛ4 (5TQ32D01, 
5TK23D02 и 5RL51D01)

1.5.1.9 Основен ремонт на 1 брой ЕД тип 2АЗМ-1600/6000-УХЛ4 (5RM41D01)
1.5.1.10 Среден ремонт на 2 броя ЕД тип 2АЗМ-1600/6000-УХЛ4 (5RM42,43D01)

1.5.1.11
Основен ремонт на 1 брой ЕД тип 2АЗМ500/6000УХЛ4 (5ТQ31D01) - без изваждане 
на ротора

1.5.1.12 Основен ремонт на 1 брой ЕД тип АВ 1536-8АМУ-2 (5RM11D01)

1.5.1.13
Вземане на проби и пълен газ-хроматографски анализ на маслото от силови 
трансформатори

1.5.1.14
Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по 
електрооборудване

1.5.1.15 Основен ремонт на 1 брой  трансформатор тип ТМ-250/6  
1.5.1.16 Основен ремонт на токопровод 6кV от 5ВТ01,02 до секции 5ВА, 5ВВ, 5BD, 5BC
1.5.1.17 Основен ремонт на горивни резервоари 5QC15B01 и 5QC35B01

1.5.1.18
Изработка и монтаж на 1 брой охладител за компресори високо налягане 
5US11,21,31D01

1.5.1.19
Реконструкция по водородни и азотни линии към генератор 9GQ, във връзка с 
корегиращи мерки за подобряване на безопасността

1.5.2.1 Основен ремонт на токопровод 6кV от 6ВТ01,02 до секции 6ВА,6ВВ,6BD,6BC

1.5. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ЕЛЕКТРОСИЛОВО ОБОРУДВАНЕ" 
1.5.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

1.5.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

1.4.3.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ти И 6-ти 
ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
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Обособена позиция 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ВИД ДЕЙНОСТ

1.5.2.2 Основен ремонт на 1 брой ел. двигатели (ЕД) тип 4АЗМ800/6000УХЛ4 (6TK23D02)
1.5.2.3 Среден ремонт на 2 броя ЕД тип ZKV6180/2 (6TQ33D01 и 6ТХ30D01)

1.5.2.4
Среден ремонт на 2 броя ел. двигатели (ЕД) тип 4АЗМ800/6000УХЛ4 (6ТQ32D01 и 
6RL51D01)

1.5.2.5
Основен ремонт на 1 брой ЕД тип 4АЗМ500/6000УХЛ4 (6ТQ31D01) - без изваждане 
на ротора

1.5.2.6 Среден ремонт на 2 броя ЕД тип 2АЗМ-1600/6000 УХЛ4 (6RM41D01 и 6RM42D01)
1.5.2.7 Среден ремонт на 1 брой ЕД тип 4АЗМ1600/6000УХЛ4 (6RM43D01)
1.5.2.8 Основен ремонт на 2 броя ЕД тип АВ 1536-8АМУ-4 (6RM11D01 и 6RM13D01)

1.5.2.9
Вземане на проби и пълен газ-хроматографски анализ на маслото от силови 
трансформатори

1.5.2.10
Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по 
електрооборудване

1.5.2.11 Основен ремонт на 1 брой  трансформатор тип ТМ-250/6  
1.5.2.12 Основен ремонт на горивен резервоар 6QC35B01

1.5.2.13
Изработка и монтаж на 1 брой охладител за компресори високо налягане 
6US11,21,31D01

1.5.3.1 Основен ремонт на 1 брой ЕД тип АВ1749/16к за 5,6VC11÷13D01,02

1.5.3.2
Основен ремонт и пренавиване на статорната намотка на 1 брой ЕД тип АВ-1539-
10УХЛЧ за 5QF11÷31D01,02

1.5.3.3
Основен ремонт и пренавиване на статорната намотка на 1 брой ЕД тип ВАН 
118/51-10У3 за 6QF11÷31D01,02

1.5.3.4
Основен ремонт на 2 броя резервни ЕД тип 4АЗМ 800/6000УХЛ4 за 
6TQ12,22,32D01 и 6RL51,52D01

1.5.3.5 Основен ремонт на 1 брой ЕД тип ВА1536 - 8АМУ-2 за 5,6RM11÷13D01

1.5.3.6
Ремонт (презаливане) на плъзгащи лагери на основния генератор и 
електродвигатели от системите за безопасност и системи важни за безопасността

1.5.3.7 Блажно боядисване на отремонтирано оборудване и метални повърхности

1.5.3.8
Разширяване на площадката за обслужване на 3 и 4 водородни линии и 
извеждане на манометри за контрол (КМ 18653)

1.5.3.9 Монтаж на площадка за обслужване на трансформатор BZ33

1.5.3.10
Основен ремонт на токопровод 6 кV от ВТ05,06 до секции 5ВL, 5ВM, 5BN, 5BP и от 
секции 5ВL, 5ВM, 5BN, 5BP до секции 5ВА, 5ВВ, 5BD, 5BC

1.5.3.11 Основен ремонт на токопровод 6 кV от ВТ07,08 до секции 6ВL, 6ВM, 6BN, 6BP

1.6.1.1
 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по 
противопожарни системи

1.6.1.2

Извършване изпитания на бутилки с газ FM200 съгласно стандарт ЕN1968 -  
"Преносими газови цилиндри - Периодични инспекции и тестове на безшевни 
стоманени газови цилиндри"

1.6.1.3
Цялостна подмяна на антикорозионното покритие на вътрешната повърхност на 
резервоар 5UJ13B01

1.6.2.1
Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по 
противопожарни системи

1.6.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
1.6. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ" (ППС)

1.5.3.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ти И 6-ти 
ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ

1.6.2.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
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Обособена позиция 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ВИД ДЕЙНОСТ

1.6.2.2

Извършване изпитания на бутилки с газ FM200 съгласно стандарт ЕN1968 -  
"Преносими газови цилиндри - Периодични инспекции и тестове на безшевни 
стоманени газови цилиндри"

1.6.3.1
Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по 
противопожарни системи

1.6.3.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ти И 6-ти 
ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ

6



№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
1.1.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)

1.1.1.1.

1.1.1.1.1. Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака 
(елиптичното дъно) на входно изходната камера м3 10

1.1.1.1.2. Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака 
(елиптичното дъно) на камерата по дестилат м3 10

1.1.1.1.3. Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна м2 12
1.1.1.1.4. Демонтаж капака на вход-изход по техническа вода:

1.1.1.1.4.1. Развиване и подреждане на гайки М45 бр. 80
1.1.1.1.4.2. Развиване и подреждане на шпилки М45 бр. 40
1.1.1.1.4.3. Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1830) м 5,8
1.1.1.1.4.4. Сваляне на капака бр. 1

ОБЩО: по т.1.1.1.1.4.:
1.1.1.1.5. Демонтаж капака на камерата по дестилат

1.1.1.1.5.1. Развиване и подреждане на гайки М45 бр. 96
1.1.1.1.5.2. Развиване и подреждане на шпилки М45 бр. 48
1.1.1.1.5.3. Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1850) м 5,8
1.1.1.1.5.4. Сваляне на капака бр. 1

ОБЩО по т.1.1.1.1.5.:
1.1.1.1.6. Демонтаж капака на плаващата глава (обръщащата камера по техническа вода)

1.1.1.1.6.1. Развиване и подреждане на гайки М27 бр. 36
1.1.1.1.6.2. Развиване и подреждане на шпилки М27 бр. 36
1.1.1.1.6.3. Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1590) м 5,4
1.1.1.1.6.4. Сваляне на капака бр. 1

ОБЩО по т.1.1.1.1.6.:
1.1.1.1.7. Почистване и ревизия на крепежни елементи

1.1.1.1.7.1. Гайки М45 бр. 176
1.1.1.1.7.2. Гайки М27 бр. 36
1.1.1.1.7.3. Шпилки М45 бр. 88
1.1.1.1.7.4. Шпилки М27 бр. 36

ОБЩО по т.1.1.1.1.7.:
1.1.1.1.8. Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*

1.1.1.1.8.1. Гайки М45 бр. 176
1.1.1.1.8.2. Гайки М27 бр. 36

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Основен ремонт на топлообменник за планово-аварийно разхлаждане (тип 1/7 за ВВЕР-1000) от системите за безопасност

стр.1/33



№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.1.1.1.8.3. Шпилки М45 бр. 88
1.1.1.1.8.4. Шпилки М27 бр. 36

ОБЩО по т.1.1.1.1.8.:
1.1.1.1.9. Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички

1.1.1.1.9.1. Транспортиране до помещение А123/(1,2,3) (5т) и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване (WOMA) м. 500
1.1.1.1.9.2. Шомполиране на топлообменните тръбички* бр. 1844
1.1.1.1.9.3. Промиване на топлообменните тръбички (с WOMA) бр. 1844

1.1.1.1.9.4. Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с
констатирано замърсяване бр. 1844

1.1.1.1.9.5. Промиване на прошомполираните тръбички бр. 1844
1.1.1.1.9.6. Почистване на капаците бр. 3
1.1.1.1.9.7. Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците кг 100

1.1.1.1.9.8. Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване с WOMA) по време на промиване
на топлообменните тръби бр. 1

ОБЩО по т.1.1.1.1.9.:
1.1.1.1.10. Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера бр. 1
1.1.1.1.11. Почистване тръбната дъска на плаващата глава бр. 1
1.1.1.1.12. Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп бр. 1
1.1.1.1.13. Подготовка на топлообменника за хидравлично изпитание за херметичност по дестилатно пространство:

1.1.1.1.13.1. Деконсервация и транспортиране на уплътнителния пръстен (Ø2010×100, М = 987 kg) от БМР до помещение А123/1(2,3) м 500
ОБЩО по т.1.1.1.1.13:

1.1.1.1.14. Подготовка и изпитване на херметичност:
1.1.1.1.14.1. Подготовка на уплътнителите за монтаж:

1.1.1.1.14.1.1 Монтаж на уплътнителна прокладка (голяма) към корпуса (Ø1850×8 - гума) бр. 1
1.1.1.1.14.1.2 Монтаж на уплътнителна прокладка (малка) към плаващата глава (Ø1590/Ø1510×8 - гума) бр. 1

1.1.1.1.14.1.3 Монтаж на уплътнителна прокладка (средна) за уплътняване отворите за шпилките и пространството между кожуха и плаващата
глава (Ø1690/Ø1592×3 - гума) бр. 1

ОБЩО по т.1.1.1.1.14.1:
1.1.1.1.14.2. Монтаж на уплътнителния пръстен (Ø2010×100) за изпитание на херметичност:

1.1.1.1.14.2.1. Поставяне на шпилки М45 бр. 48
1.1.1.1.14.2.2. Завиване и стягане на гайки М45 бр. 96
1.1.1.1.14.2.3. Поставяне на шпилки М27 бр. 36
1.1.1.1.14.2.4. Завиване и стягане на гайки М27 бр. 36

ОБЩО по т.1.1.1.1.14.2.:
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ОБЩО по т.1.1.1.1.14.:
1.1.1.1.15. Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* бр. 277
1.1.1.1.16. Демонтаж на уплътнителния пръстен (след изпитания на херметичност):

1.1.1.1.16.1. Развиване на гайки М27 бр. 36
1.1.1.1.16.2. Развиване на гайки М45 бр. 96
1.1.1.1.16.3. Демонтаж на уплътнителния пръстен бр. 1
1.1.1.1.16.4. Демонтаж на уплътнителните прокладки:

1.1.1.1.16.4.1. Ø1590/Ø1510×8 бр. 1
1.1.1.1.16.4.2. Ø1690/Ø1592×3 бр. 1
1.1.1.1.16.4.3. Ø1850/Ø1710×8 бр. 1
1.1.1.1.16.4.4. Развиване шпилки М27 бр. 36
1.1.1.1.16.4.3. Развиване шпилки М45 бр. 48

ОБЩО по т.1.1.1.1.16.4.:
ОБЩО по т.1.1.1.1.16.:

1.1.1.1.17. Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване:
1.1.1.1.17.1. Ø1830 - скосяване под ъгъл α = 45˚ ± 2˚. Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм бр. 2
1.1.1.1.17.2. Ø1850 - скосяване под ъгъл α = 45˚ ± 2˚. Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм бр. 2
1.1.1.1.17.3. Ø1590 - скосяване под ъгъл α = 45˚ ± 2˚. Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм бр. 2

ОБЩО по т.1.1.1.1.17.:
1.1.1.1.18. Монтаж капака на плаващата глава (обръщаща камера по техническа вода):

1.1.1.1.18.1. Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланецана корпуса на капака. (Ø1510) м2 0,7
1.1.1.1.18.2. Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0,7
1.1.1.1.18.3. Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1590) м 5,4
1.1.1.1.18.4. Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0,4
1.1.1.1.18.5. Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 5
1.1.1.1.18.6. Завиване на шпилки М27 бр. 36
1.1.1.1.18.7. Завиване и стягане на гайки М27 бр. 36

ОБЩО по т.1.1.1.1.18.:
1.1.1.1.19. Монтаж капака на камерата по дестилат:

1.1.1.1.19.1. Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланецана корпуса на капака. (Ø1710) м2 0,8
1.1.1.1.19.2. Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0,8
1.1.1.1.19.3. Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1850) м 5,8
1.1.1.1.19.4. Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0,41
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.1.1.1.19.5. Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 5.8
1.1.1.1.19.6. Завиване на шпилки М45 бр. 48
1.1.1.1.19.7. Завиване и стягане на гайки М45 бр. 96

ОБЩО по т.1.1.1.1.19.:
1.1.1.1.20. Монтаж капака на входно-изходна камера по техническа вода:

1.1.1.1.20.1. Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланецана корпуса на капака. (Ø1710) м2 0,8
1.1.1.1.20.2. Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0,8
1.1.1.1.20.3. Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1830) м 5,8
1.1.1.1.20.4. Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0,41
1.1.1.1.20.5. Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 6
1.1.1.1.20.6. Завиване на шпилки М45 бр. 40
1.1.1.1.20.7. Завиване и стягане на гайки М45 бр. 80

ОБЩО по т.1.1.1.1.20.:
1.1.1.1.21. Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* ч.ч
1.1.1.1.22. Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна м2 12
1.1.1.1.23. Демонтаж тръбно скеле под входно-изходната камера м3 10
1.1.1.1.24. Демонтаж тръбно скеле под капака на дестилатната камера м3 10
1.1.1.1.25. Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване (WOMA), 500 м 5t м 500
1.1.1.1.26. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

1.1.1.1.26.1. Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1850×Ø1710×5:
1.1.1.1.26.1.1. Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса м 5,4
1.1.1.1.26.1.2. Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака м 5,4
1.1.1.1.26.1.3. Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки м2 0,16
1.1.1.1.26.1.4. Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса м 5,4
1.1.1.1.26.1.5. Заваряване на мембраната към фланеца на капака м 5,4
1.1.1.1.26.1.6. Зачистване заварените съединения за металоконтрол м2 0,8
1.1.1.1.26.1.7. Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% м2 0,8

ОБЩО: по т.1.1.1.1.26.1.:
1.1.1.1.26.2. Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1830×Ø1710×5:

1.1.1.1.26.2.1. Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса м 5,4
1.1.1.1.26.2.2. Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака м 5,4
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
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1.1.1.1.26.2.3. Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки (кръгов венец, ограничен от Ø1730-Ø1700) м2 0,16

1.1.1.1.26.2.4. Заваряване на прокладката (мембраната) към фланеца на корпуса м 5,4
1.1.1.1.26.2.5. Заваряване на мембраната към фланеца на капака м 5,4
1.1.1.1.26.2.6. Зачистване заварените съединения за металоконтрол м2 0,8
1.1.1.1.26.2.7. Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0,8

ОБЩО: по т.1.1.1.1.26.2.:
1.1.1.1.26.3. Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1590×Ø1510×5:

1.1.1.1.26.3.1. Рязане (по Ø1510) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от тръбната дъска м 4,7
1.1.1.1.26.3.2. Рязане (по Ø1510) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака м 4,7
1.1.1.1.26.3.3. Шлайфане на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки (кръгов венец, ограничен от Ø1530-Ø1500) м2 0,14
1.1.1.1.26.3.4. Заваряване на прокладката  към фланеца на тръбната дъска м 4,7
1.1.1.1.26.3.5. Заваряване на прокладката към фланеца на капака м 4,7
1.1.1.1.26.3.6. Зачистване заварените съединения за металоконтрол м2 0,7
1.1.1.1.26.3.7. Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0,7

ОБЩО: по т.1.1.1.1.26.3.:
1.1.1.1.26.4. Изработване на мембранни прокладки:  *

1.1.1.1.26.4.1 Изработване на прокладка Ø1850×Ø1710×5, лист от 08Х18Н10Т съгласно чертеж 4-1315537а  бр. 2
1.1.1.1.26.4.2 Изработване на прокладка Ø1830×Ø1710×5, лист от 08×18Н10Т съгласно чертеж 4-1315538а  бр. 2
1.1.1.1.26.4.3 Изработване на прокладка Ø1590×Ø1510×5, лист от 08×18Н10Т съгласно чертеж 4-1315539а  бр. 2

1.1.1.1.26.4.4 *При необходимост (ако всяка от прокладките се изготви от три сегмента) - металоконтрол на заварени съединения (общо за три
прокладки, изработени от три сегмента всяка - ВК, КЦ) м. 0,5

ОБЩО по т.1.1.1.1:
Забележка: със символ "*" са отбелязани дейности, които се извършват при необходимост - след получаване на резултатите от 
обстоятелството, породило необходимостта от тези дейности. Документирането на необходимостта от тях се оформя чрез 
констативен протокол.

1.1.1.2. Ремонт на антикамшични опори на тръбопроводи в 5ХА
1.1.1.2.1 Разглобяване  на .антикамшични опори на тръбопроводи в 5ХА съгласно чертеж BUL010-NGPM3-22-201000 и BUL010-NGPM3-22-20 бр 2
1.1.1.2.2 Изработване и подмяна на шпилки съгласно чергеж BUL010-NGPM3-33-201015 и BUL010-NGPM3-33-201019 бр 12
1.1.1.2.3 Сглобяване на антикамшични опори на тръбопроводи в 5ХА съгласно чертеж BUL010-NGPM3-33-201017 и BUL010-NGPM3-33-20102 бр. 2

*Чертежите са приложени към Техническото задание - Приложение 5
ОБЩО за т.1.1.1.2:

1.1.1.3. Основен ремонт на помпа тип ЦН 160-110УХЛ-4 
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1.1.1.3.1 Демонтаж на предпазния кожух и разкуплиране бр. 1
1.1.1.3.2 Демонтаж на всички охлаждащи тръбопроводи к-т 1
1.1.1.3.3 Замерване разстоянието между полумуфите и центровката преди ремонт бр. 1
1.1.1.3.4 Замерване разбега на ротора с аксиална капачка бр. 1
1.1.1.3.5 Демонтаж на лагери, лагерни тела и челни (торцеви) уплътнения к-т 2
1.1.1.3.6 Ревизия на челни уплътнения бр. 2
1.1.1.3.7 Монтаж на лагерни тела и лагери к-т 2
1.1.1.3.8 Замерване разбега на ротора с хидропета бр. 1
1.1.1.3.9 Демонтаж на лагери, лагерни тела и фенери к-т 1

1.1.1.3.10 Демонтаж на хидропета бр. 1
1.1.1.3.11 Монтаж на фенери, лагерни тела и лагери к-т 1
1.1.1.3.12 Замерване общия разбег на ротора бр. 1
1.1.1.3.13 Демонтаж на лагери, лагерни тела и фенери к-т 1
1.1.1.3.14 Демонтаж капака на корпуса бр. 1
1.1.1.3.15 Монтаж на стойката за изваждане на пакета бр. 1
1.1.1.3.16 Изваждане на пакета от корпуса и от помещението бр. 1
1.1.1.3.17 Транспортиране на 1 км т 1
1.1.1.3.18 Ревизия и ремонт на лагери бр. 2
1.1.1.3.19 Разглобяване на пакета бр. 1
1.1.1.3.20 Дефектовка и замерване на работни колела, вал и секции к-т 1
1.1.1.3.21 Наваряване на дорника за хидропета и престъргване по размер бр. 1
1.1.1.3.22 Зачистване на хидропетата на дорник бр. 1
1.1.1.3.23 Зачистване на огледалото на дорник бр. 1
1.1.1.3.24 Престъргване на хидропетата отвътре – за коригиране на размер “Z” и разбега с хидропета бр. 1
1.1.1.3.25 Капилярен контрол на: работни колела, хидропета, огледало, пружинни пръстени и метална прокладка м2 3
1.1.1.3.26 Замерване боя на вала бр. 1
1.1.1.3.27 Събиране на вал с работни колела и хидропета бр. 1
1.1.1.3.28 Замерване боя на работните колела, хидропетата и топлинен луфт бр. 1
1.1.1.3.29 Балансиране на ротора бр. 1
1.1.1.3.30 Разглобяване на ротора бр. 1
1.1.1.3.31 Сглобяване на пакета бр. 1
1.1.1.3.32 Изработване нови контри за пакета бр. 12
1.1.1.3.33 Изработване нова контра за хидропета бр. 1
1.1.1.3.34 Измиване и почистване на корпуса бр. 1
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1.1.1.3.35 Вкарване на пакета в корпуса бр. 1
1.1.1.3.36 Демонтаж на стойката за изваждане на пакета бр. 1
1.1.1.3.37 Монтаж капака на корпуса бр. 1
1.1.1.3.38 Монтаж на фенери, лагерни тела и лагери к-т 2
1.1.1.3.39 Замерване общия разбег на ротора бр. 1
1.1.1.3.40 Демонтаж на лагери, лагерни тела и фенери к-т 1
1.1.1.3.41 Монтаж на хидропета бр. 1
1.1.1.3.42 Монтаж на фенери, лагерни тела и лагери к-т 1
1.1.1.3.43 Замерване разбега на ротора с хидропета бр. 1
1.1.1.3.44 Замерване вкарването на ротора в център бр. 2
1.1.1.3.45 Демонтаж на лагери и лагерни тела бр. 2
1.1.1.3.46 Монтаж на торцеви уплътнения бр. 2
1.1.1.3.47 Монтаж на лагерни тела и лагери бр. 2
1.1.1.3.48 Замерване разбега на ротора с аксиална капачка бр. 1
1.1.1.3.49 Шабрене на плъзгащите лагери бр. 2
1.1.1.3.50 Замерване маслените хлабини на лагерите бр. 2
1.1.1.3.51 Замерване натяга на лагерите бр. 2
1.1.1.3.52 Монтаж на всички охлаждащи тръбопроводи бр. 1
1.1.1.3.53 Замерване разстоянието между полумуфите и центровката на агрегата бр. 1
1.1.1.3.54 Куплиране на помпата с ЕД и монтаж на предпазния кожух бр. 1

Общо за 1 брой помпа:
ОБЩО по т.1.1.1.3:

1.1.1.4 Основен ремонт на топлообменник автономен контур  Ø1200 (5TF2NW01) от системите за безопасност в контролираната 
зона на 5ЕБ.

1.1.1.4.1 Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака 
(елиптичното дъно) на входно изходната камера м3 10

1.1.1.4..2 Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака 
(елиптичното дъно) на камерата по дестилат м3 10

1.1.1.4..3 Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна м 2 10
1.1.1.4..4 Демонтаж капака на вход-изход по техническа вода:

1.1.1.4..4.1 Развиване и подреждане на гайки М36 бр. 64
1.1.1.4..4.2 Развиване и подреждане на шпилки М36 бр. 32
1.1.1.4..4.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1320) м 4.2
1.1.1.4..4.4 Сваляне на капака бр. 1
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1.1.1.4..5 Демонтаж капака на камерата по дестилат
1.1.1.4..5.1 Развиване и подреждане на гайки М36 бр. 64
1.1.1.4..5.2 Развиване и подреждане на шпилки М36 бр. 32
1.1.1.4..5.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1320) м 4.2
1.1.1.4..5.4 Сваляне на капака бр. 1

1.1.1.4..6 Почистване и ревизия на крепежни елементи
1.1.1.4..6.1 Гайки М36 бр. 128
1.1.1.4..6.2 Шпилки М36 бр. 64

1.1.1.4..7 Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*
1.1.1.4..7.1 Гайки М36 бр. 128
1.1.1.4..7.2 Шпилки М36 бр. 64

1.1.1.4..8 Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички
1.1.1.4..8.1 Транспортиране до помещение А114/(1,2) (5т) и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване м 100
1.1.1.4..8.2 Шомполиране на топлообменните тръбички бр. 962
1.1.1.4..8.3 Промиване на топлообменните тръбички бр. 962

1.1.1.4..8.4 Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с
констатирано замърсяване бр. 962

1.1.1.4..8.5 Промиване на прошомполираните тръбички бр. 962
1.1.1.4..8.6 Почистване на капаците бр. 2
1.1.1.4..8.7 Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците кг 100

1.1.1.4..8.8 Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване) по време на промиване на
топлообменните тръби бр. 1

1.1.1.4..9 Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера бр. 1
1.1.1.4..10 Почистване тръбната дъска на камерата по дестилат бр. 1
1.1.1.4..11 Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп бр. 1
1.1.1.4..12 Подготовка и изпитване на херметичност на междутръбното пространство
1.1.1.4..13 Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* бр. 144
1.1.1.4..14 Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване

1.1.1.4..14.1 Наваряване на краищата на мембраните ф1320 м 16.6
1.1.1.4..14.2 ф1320 - скосяване под ъгъл α =45˚ ± 2˚.Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм м 16.6
1.1.1.4..14.3 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 1.4
1.1.1.4..14.4 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 4.2

1.1.1.4..15 Монтаж капака на камерата по дестилат:
1.1.1.4..15.1 Монтаж на прокладка ф1244 бр. 1
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1.1.1.4..15.2 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø1320) м2 0.7
1.1.1.4..15.3 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.7
1.1.1.4..15.4 Монтаж на капака бр. 1
1.1.1.4..15.5 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1320) м 4.2
1.1.1.4..15.6 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.35
1.1.1.4..15.7 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 4.2
1.1.1.4..15.8 Завиване на шпилки М36 бр. 32
1.1.1.4..15.9 Завиване и стягане на гайки М36 бр. 64

1.1.1.4..16 Монтаж капака на входно-изходна камера по техническа вода:
1.1.1.4..16.1 Монтаж на прокладка ф1244 бр. 1
1.1.1.4..16.2 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø1320) м2 0.7
1.1.1.4..16.3 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.7
1.1.1.4..16.4 Монтаж на капака бр. 1
1.1.1.4..16.5 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1320) м 4.2
1.1.1.4..16.6 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.35
1.1.1.4..16.7 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 4.2
1.1.1.4..16.8 Завиване на шпилки М36 бр. 32
1.1.1.4..16.9 Завиване и стягане на гайки М36 бр. 64

1.1.1.4..17 Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* х х
1.1.1.4..18 Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна м2 10
1.1.1.4..19 Демонтаж тръбно скеле под входно-изходната камера м3 10
1.1.1.4..20 Демонтаж тръбно скеле под капака на дестилатната камера м3 10
1.1.1.4..21 Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване  500 м 5t м 500
1.1.1.4..22 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

1.1.1.4..22.1. Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1320×Ø1256×5:
1.1.1.4..22.1.1 Рязане (по Ø1256) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса м 16.6
1.1.1.4..22.1.2 Рязане (по Ø1256) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака м 16.6
1.1.1.4..22.1.3 Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки м2 0.64
1.1.1.4..22.1.4 Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса м 16.6
1.1.1.4..22.1.5 Заваряване на мембраната към фланеца на капака м 16.6
1.1.1.4..22.1.6 Зачистване заварените съединения за металоконтрол м2 2.8
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1.1.1.4..22.1.7 Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% м2 2.8
1.1.1.4..22.2 Изработване на мембранни прокладки:  

1.1.1.4..22.2.1 Изработване на прокладка Ø1320×Ø1256×5, лист от 08Х18Н10Т бр. 4
1.1.1.4..22.3 Демонтаж и монтаж на тръба ф18х2,5 м 20
1.1.1.4..22.4 Демонтаж и монтаж на тръба ф32х2 м 10
1.1.1.4..22.5 Монтаж на вентил Ду15 бр. 2
1.1.1.4..22.6 Монтаж на вентил Ду25 бр. 1

ОБЩО за ремонт на топлообменника т.1.1.1.4. :
1.1.1.5. Реализация на Работен проект REL-780 за сеизмично укрепване на арматура и тръбопроводи на енергиен блок № 5 (т.2.889.1 от ИП)

*Дейностите се изпълняват в съответствие със техническата спецификация и чертежите към Работния проект REL--780 ЕТАП 3 
том "Инженерна оценка" Проект за укрепване на арматури в блокове 5 и 6  - Приложение 6 към Техническото задание.

ОБЩО за т.1.1.1.5:
1.1.1.6 Ремонт на топлообменници за отбор проба на продувката на парогенераторите

1.1.1.6.1 Изработване на топлообменници по чертеж RYH-МЕ-01-001-СЧ бр. 20
1.1.1.6.2 Демонтаж на стари топлообменници бр. 20
1.1.1.6.3 Демонтаж на тръбна разводка /тръби ф14/ м 300
1.1.1.6.4 Демонтаж на тръбна разводка /тръби ф38/ м 100
1.1.1.6.5 Демонтаж стойки и носещи конструкции кг 600
1.1.1.6.6 Изработка на стойки и носещи конструкции кг 800
1.1.1.6.7 Изработка гарнитури Ду150, паронит бр. 20
1.1.1.6.8 Изработка гарнитури Ду30, паронит бр. 20
1.1.1.6.9 Доставка на крепеж 

1.1.1.6.10 Болт М20х80, неръждаема стомана бр. 200
1.1.1.6.11 Шайба М20, неръждаема стомана бр. 200
1.1.1.6.12 Гайка М20, неръждаема стомана бр. 200
1.1.1.6.13 Болт М16х60, неръждаема стомана бр. 200
1.1.1.6.14 Шайба 16, неръждаема стомана бр. 200
1.1.1.6.15 Гайка М16, неръждаема стомана бр. 200
1.1.1.6.16 Монтаж на стойки и носещи конструкции кг 1000
1.1.1.6.17 Монтаж на топлообменник бр. 20
1.1.1.6.18 Монтаж тръбна разводка ф14 м 400
1.1.1.6.19 Монтаж тръбна разводка ф38 м 160

1.1.1.6.20 Външен оглед и контрол на заваръчните съединения съгласно Технология за заваряване и се отчита по фактически извършен 
контрол, определен с констативен протокол ч/ч
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ОБЩО за т.1.1.1.7:
1.1.1.7 Изпълнение на техническо решение за "Монтиране на допълнителен тръбопровод към система TG за блокове 5 и 6 на "АЕЦ 

Козлодуй" ЕАД" съгласно Проектна документация по РП№№ DTR-ENPR-1179;   DTR-ENPR-1195; DTR-ENPR-1181; DTR-
ENPR-1198; (т.7.051.1 от ИП)

1.1.1.7.1 Доставки:
1.1.1.7.1.1 Доставка на тръбопровод Ø108х5 от неръждаема стомана 08X18H10T m 45
1.1.1.7.1.2 Доставка на тръбопровод Ø18х2 от неръждаема стомана 08X18H10T m 21
1.1.1.7.1.3 Доставка на тройник преходен Ду150-100 от неръждаема стомана 08X18H10T бр 1
1.1.1.7.1.4 Доставка на коляно Ду100, 90°, R150 от неръждаема стомана 08X18H10T бр 12
1.1.1.7.1.5 Доставка на коляно Ду100, 45°, R150 от неръждаема стомана 08X18H10T бр 7
1.1.1.7.1.6 Доставка на щуцер Ду15 от неръждаема стомана 08X18H10T бр 3
1.1.1.7.1.7 Доставка на щорцов съединител Ø110 бр 1
1.1.1.7.1.8 Доставка на вентил изолиращ Ду100, Ру10 бр 2
1.1.1.7.1.9 Доставка на клапан обратен Ду100, Ру40 бр 1

1.1.1.7.1.10 Доставка на вентил изолиращ Ду15, Ру10 бр 3
1.1.1.7.1.11 Доставка на блок хамутен Ø108 бр 5
1.1.1.7.1.12 Доставка на опора плъзгаща с хамут Ø108 бр 1
1.1.1.7.1.13 Доставка на листова стомана Лт12 от стомана S235JR m2 0.06

1.1.1.7.1.14 Доставка на листова стомана Лт10 от стомана S235JR m2 0.5

1.1.1.7.1.15 Доставка на листова стомана Лт8 от стомана S235JR m2 0.08

1.1.1.7.1.16 Доставка на листова стомана Лт6 от стомана S235JR m2 0.16
1.1.1.7.2 ТНС за монтаж на технологични тръбопроводи:

1.1.1.7.2.1 Подготовка на тръбни линии от неръждаема стомана 08X18H10T за заварка 
1.1.1.7.2.1.1 Подготовка на тръбна линия Ø108х5 бр 50
1.1.1.7.2.1.2 Подготовка на тръбна линия Ø18х2 бр 13

1.1.1.7.2.2 Заваръчни работи
1.1.1.7.2.2.1 Заваряване на съединения на тръбопровод Ø108х5 бр. 48
1.1.1.7.2.2.2 Заваряване на съединения на тръбопровод Ø18х2 бр. 12

1.1.1.7.2.3 ТНС за монтаж на технологични тръбопроводи.
1.1.1.7.2.3.1 Шмиргеловане на външния заваръчен шев на тръбите. бр 50

1.1.1.7.2.3.2
Снемане на изпъкналостта на заваръчния шев с подвижен (ръчен) шмиргел до изравняване в основата му с външния диаметър на 
тръбата и предаване на съединението за контрол

бр 50

1.1.1.7.2.3.3 Зачистване на шевове Ø108 бр. 48
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1.1.1.7.2.4
Монтаж на тръбни линии от елементи, възли и блокове по изометрични чертежи с ръчни подемни съоръжения и
механизация.

1.1.1.7.2.4.1 Монтаж на тръбна линия Ø108х5 m 48
1.1.1.7.2.4.2 Монтаж на тръбна линия Ø18х2 m 21
1.1.1.7.2.4.3 Монтаж на запорна арматура на тръбни линии.
1.1.1.7.2.4.4 Външен преглед на арматурата; разконсервиране; подготвяне на набивка
1.1.1.7.2.4.5 Монтаж на вентил изолиращ Ду100 бр. 2
1.1.1.7.2.4.6 Монтаж на клапан обратен Ду100 бр. 1
1.1.1.7.2.4.7 Монтаж на вентил изолиращ Ду15 бр. 3
1.1.1.7.2.4.8 Контрол на заварките на тръбопровод Ø108х5 - 10% РГК бр. 5
1.1.1.7.2.4.9 Изпитване на монтиран тръбопровод Ø108х5 m 45

1.1.1.7.2.5 ТНС за изработване и монтаж на стоманени конструкции
1.1.1.7.2.5.1 Изработване на проходка Ø159х5, с тегло до 12 кг т. 0.011
1.1.1.7.2.5.2 Изработване на профилна конструкция, с тегло до 15 кг т. 0.014
1.1.1.7.2.5.3 Изработване на проходка Ø159х6, с тегло до 40 кг т. 0.04
1.1.1.7.2.5.4 Изработване на конструкции от листови стомани със средно тегло на един детайл от 1 до 450 кг. т. 1
1.1.1.7.2.5.5 Изработване на конструкция с тегло до 4кг. т. 0.016
1.1.1.7.2.5.6 Изработване на конструкция с тегло до 10кг. т. 0.009

1.1.1.7.2.6 Монтаж на конзоли, подвижни и неподвижни опори, подпори и други в бетонни и тухлени основи и стени чрез забетониране
1.1.1.7.2.6.1 Монтаж на проходка Ø159х5, с тегло до 15 кг т. 0.011
1.1.1.7.2.6.2 Монтаж на проходка Ø159х6, с тегло до 50 кг т. 0.045

1.1.1.7.2.7 Монтаж на конзоли, подвижни и неподвижни опори, подпори и други върху метални конструкции чрез болтове и 
електроженови заварки.

1.1.1.7.2.7.1 Монтаж на конзоли, подвижни и неподвижни опори върху метални конструкции чрез болтове и електроженови заварки, с тегло до 10 
кг

т. 0.045

1.1.1.7.2.7.2 Монтаж на конзоли, подвижни и неподвижни опори върху метални конструкции чрез болтове и електроженови заварки, с тегло до 25 
кг

т. 0.027

*Работен проект и чертежите са приложени към Техническото задание - Приложение 7
ОБЩО по т.1.1.1.7:

1.1.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)
1.1.2.1.

1.1.2.1.1 Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака 
(елиптичното дъно) на входно изходната камера м3 10

Основен ремонт на топлообменник за планово-аварийно разхлаждане (тип 1/7 за ВВЕР-1000) от системите за безопасност
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1.1.2.1.2 Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака 
(елиптичното дъно) на камерата по дестилат м3 10

1.1.2.1.3 Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна м2 12
1.1.2.1.4 Демонтаж капака на вход-изход по техническа вода:

1.1.2.1.4.1 Развиване и подреждане на гайки М45 бр. 80
1.1.2.1.4.2 Развиване и подреждане на шпилки М45 бр. 40
1.1.2.1.4.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1830) м 5,8
1.1.2.1.4.4 Сваляне на капака бр. 1

ОБЩО: по т.1.1.2.1.4.:
1.1.2.1.5. Демонтаж капака на камерата по дестилат

1.1.2.1.5.1 Развиване и подреждане на гайки М45 бр. 96
1.1.2.1.5.2 Развиване и подреждане на шпилки М45 бр. 48
1.1.2.1.5.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1850) м 5,8
1.1.2.1.5.4 Сваляне на капака бр. 1

ОБЩО по т.1.1.2.1.5.:
1.1.2.1.6. Демонтаж капака на плаващата глава (обръщащата камера по техническа вода)

1.1.2.1.6.1 Развиване и подреждане на гайки М27 бр. 36
1.1.2.1.6.2 Развиване и подреждане на шпилки М27 бр. 36
1.1.2.1.6.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1590) м 5,4
1.1.2.1.6.4 Сваляне на капака бр. 1

ОБЩО по т.1.1.2.1.6.:
1.1.2.1.7. Почистване и ревизия на крепежни елементи

1.1.2.1.7.1 Гайки М45 бр. 176
1.1.2.1.7.2 Гайки М27 бр. 36
1.1.2.1.7.3 Шпилки М45 бр. 88
1.1.2.1.7.4 Шпилки М27 бр. 36

ОБЩО по т.1.1.2.1.7.:
1.1.2.1.8. Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*

1.1.2.1.8.1 Гайки М45 бр. 176
1.1.2.1.8.2 Гайки М27 бр. 36
1.1.2.1.8.3 Шпилки М45 бр. 88
1.1.2.1.8.4 Шпилки М27 бр. 36

ОБЩО по т.1.1.2.1.8.:
1.1.2.1.9. Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички
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1.1.2.1.9.1 Транспортиране до помещение А123/(1,2,3) (5т) и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване (WOMA) м. 500
1.1.2.1.9.2 Шомполиране на топлообменните тръбички* бр. 1844
1.1.2.1.9.3 Промиване на топлообменните тръбички (с WOMA) бр. 1844

1.1.2.1.9.4 Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с
констатирано замърсяване бр. 1844

1.1.2.1.9.5 Промиване на прошомполираните тръбички бр. 1844
1.1.2.1.9.6 Почистване на капаците бр. 3
1.1.2.1.9.7 Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците кг 100

1.1.2.1.9.8 Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване с WOMA) по време на промиване
на топлообменните тръби бр. 1

ОБЩО по т.1.1.2.1.9.:
1.1.2.1.10 Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера бр. 1
1.1.2.1.11 Почистване тръбната дъска на плаващата глава бр. 1
1.1.2.1.12 Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп бр. 1
1.1.2.1.13 Подготовка на топлообменника за хидравлично изпитание за херметичност по дестилатно пространство:

1.1.2.1.13.1. Деконсервация и транспортиране на уплътнителния пръстен (Ø2010×100, М = 987 kg) от БМР до помещение А123/1(2,3) м 500
ОБЩО по т.1.1.2.1.13:

1.1.2.1.14. Подготовка и изпитване на херметичност:
1.1.2.1.14.1. Подготовка на уплътнителите за монтаж:

1.1.2.1.14.1.1 Монтаж на уплътнителна прокладка (голяма) към корпуса (Ø1850×8 - гума) бр. 1
1.1.2.1.14.1.2 Монтаж на уплътнителна прокладка (малка) към плаващата глава (Ø1590/Ø1510×8 - гума) бр. 1

1.1.2.1.14.1.3 Монтаж на уплътнителна прокладка (средна) за уплътняване отворите за шпилките и пространството между кожуха и плаващата
глава (Ø1690/Ø1592×3 - гума) бр. 1

ОБЩО по т.1.1.2.1.14.1:
1.1.2.1.14.2. Монтаж на уплътнителния пръстен (Ø2010×100) за изпитание на херметичност:

1.1.2.1.14.2.1 Поставяне на шпилки М45 бр. 48
1.1.2.1.14.2.2 Завиване и стягане на гайки М45 бр. 96
1.1.2.1.14.2.3 Поставяне на шпилки М27 бр. 36
1.1.2.1.14.2.4 Завиване и стягане на гайки М27 бр. 36

ОБЩО по т.1.1.2.1.14.2.:
ОБЩО по т.1.1.2.1.14.:

1.1.2.1.15. Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* бр. 277
1.1.2.1.16. Демонтаж на уплътнителния пръстен (след изпитания на херметичност):

1.1.2.1.16.1 Развиване на гайки М27 бр. 36
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1.1.2.1.16.2 Развиване на гайки М45 бр. 96
1.1.2.1.16.3 Демонтаж на уплътнителния пръстен бр. 1
1.1.2.1.16.4 Демонтаж на уплътнителните прокладки:

1.1.2.1.16.4.1 Ø1590/Ø1510×8 бр. 1
1.1.2.1.16.4.2 Ø1690/Ø1592×3 бр. 1
1.1.2.1.16.4.3 Ø1850/Ø1710×8 бр. 1
1.1.2.1.16.4.4 Развиване шпилки М27 бр. 36
1.1.2.1.16.4.5 Развиване шпилки М45 бр. 48

ОБЩО по т.1.1.2.1.16.:
1.1.2.1.17. Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване:

1.1.2.1.17.1 Ø1830 - скосяване под ъгъл α = 45˚ ± 2˚. Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм бр. 2
1.1.2.1.17.2 Ø1850 - скосяване под ъгъл α = 45˚ ± 2˚. Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм бр. 2
1.1.2.1.17.3 Ø1590 - скосяване под ъгъл α = 45˚ ± 2˚. Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм бр. 2

ОБЩО по т.1.1.2.1.17.:
1.1.2.1.18. Монтаж капака на плаващата глава (обръщаща камера по техническа вода):

1.1.2.1.18.1 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланецана корпуса на капака. (Ø1510) м2 0,7
1.1.2.1.18.2 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0,7
1.1.2.1.18.3 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1590) м 5,4
1.1.2.1.18.4 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0,4
1.1.2.1.18.5 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 5
1.1.2.1.18.6 Завиване на шпилки М27 бр. 36
1.1.2.1.18.7 Завиване и стягане на гайки М27 бр. 36

ОБЩО по т.1.1.2.1.18.:
1.1.2.1.19. Монтаж капака на камерата по дестилат:

1.1.2.1.19.1 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланецана корпуса на капака. (Ø1710) м2 0,8
1.1.2.1.19.2 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0,8
1.1.2.1.19.3 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1850) м 5,8
1.1.2.1.19.4 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0,41
1.1.2.1.19.5 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 5.8
1.1.2.1.19.6 Завиване на шпилки М45 бр. 48
1.1.2.1.19.7 Завиване и стягане на гайки М45 бр. 96

ОБЩО по т.1.1.2.1.19.:
1.1.2.1.20. Монтаж капака на входно-изходна камера по техническа вода:
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1.1.2.1.20.1 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланецана корпуса на капака. (Ø1710) м2 0,8
1.1.2.1.20.2 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0,8
1.1.2.1.20.3 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1830) м 5,8
1.1.2.1.20.4 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0,41
1.1.2.1.20.5 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 6
1.1.2.1.20.6 Завиване на шпилки М45 бр. 40
1.1.2.1.20.7 Завиване и стягане на гайки М45 бр. 80

ОБЩО по т.1.1.2.1.20.:
1.1.2.1.21 Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* ч.ч.
1.1.2.1.22 Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна м2 12
1.1.2.1.23 Демонтаж тръбно скеле под входно-изходната камера м3 10
1.1.2.1.24 Демонтаж тръбно скеле под капака на дестилатната камера м3 10
1.1.2.1.25 Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване (WOMA), 500 м 5t м 500
1.1.2.1.26 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

1.1.2.1.26.1 Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1850×Ø1710×5:
1.1.2.1.26.1.1 Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса м 5,4
1.1.2.1.26.1.2 Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака м 5,4
1.1.2.1.26.1.3 Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки м2 0,16
1.1.2.1.26.1.4 Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса м 5,4
1.1.2.1.26.1.5 Заваряване на мембраната към фланеца на капака м 5,4
1.1.2.1.26.1.6 Зачистване заварените съединения за металоконтрол м2 0,8
1.1.2.1.26.1.7 Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% м2 0,8

ОБЩО: по т.1.1.2.1.26.1.:
1.1.2.1.26.2 Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1830×Ø1710×5:

1.1.2.1.26.2.1 Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса м 5,4
1.1.2.1.26.2.2 Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака м 5,4

1.1.2.1.26.2.3 Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки (кръгов венец, ограничен от Ø1730-Ø1700) м2 0,16

1.1.2.1.26.2.4 Заваряване на прокладката (мембраната) към фланеца на корпуса м 5,4
1.1.2.1.26.2.5 Заваряване на мембраната към фланеца на капака м 5,4
1.1.2.1.26.2.6 Зачистване заварените съединения за металоконтрол м2 0,8
1.1.2.1.26.2.7 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0,8
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1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ОБЩО: по т.1.1.2.1.26.2.:
1.1.2.1.26.3 Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1590×Ø1510×5:

1.1.2.1.26.3.1 Рязане (по Ø1510) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от тръбната дъска м 4,7
1.1.2.1.26.3.2 Рязане (по Ø1510) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака м 4,7
1.1.2.1.26.3.3 Шлайфане на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки (кръгов венец, ограничен от Ø1530-Ø1500) м2 0,14
1.1.2.1.26.3.4 Заваряване на прокладката  към фланеца на тръбната дъска м 4,7
1.1.2.1.26.3.5 Заваряване на прокладката към фланеца на капака м 4,7
1.1.2.1.26.3.6 Зачистване заварените съединения за металоконтрол м2 0,7
1.1.2.1.26.3.7 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0,7

ОБЩО: по т.1.1.2.1.26.3.:
1.1.2.1.26.4 Изработване на мембранни прокладки:  *

1.1.2.1.26.4.1 Изработване на прокладка Ø1850×Ø1710×5, лист от 08Х18Н10Т съгласно чертеж 4-1315537а  бр. 2
1.1.2.1.26.4.2 Изработване на прокладка Ø1830×Ø1710×5, лист от 08×18Н10Т съгласно чертеж 4-1315538а  бр. 2
1.1.2.1.26.4.3 Изработване на прокладка Ø1590×Ø1510×5, лист от 08×18Н10Т съгласно чертеж 4-1315539а  бр. 2

1.1.2.1.26.4.4 *При необходимост (ако всяка от прокладките се изготви от три сегмента) - металоконтрол на заварени съединения (общо за три
прокладки, изработени от три сегмента всяка - ВК, КЦ) м. 0,5

ОБЩО по т.1.1.2.1:
Забележка: със символ "*" са отбелязани дейности, които се извършват при необходимост - след получаване на резултатите от 
обстоятелството, породило необходимостта от тези дейности. Документирането на необходимостта от тях се оформя чрез 
констативен протокол.

1.1.2.2. Ремонтни  дейности  по  подмяна  въжето на  втори  подем (160 т.)  на  Полярен кран  6UQ00E01 (т. 2.264.1 от ИП) . 
1.1.2.2.1 Подготвителни дейности

1.1.2.2.1.1 Изработка на конструктивна документация к-т 3

1.1.2.2.1.2 Подготовка (изработка ) на колонен кран с подемно устройство с височина на подема 12÷15м. и товароподемност 500кг. или 1т. , за 
работа на площадките на ІІ-ра количка на крана.

бр 1

1.1.2.2.1.3 Подготовка (изработка ) на ролки за водене на въжето бр 2
1.1.2.2.1.4 Подготовка (изработка ) на клампфи за привързване или стягане на въжето бр 12
1.1.2.2.1.5 Транспортиране на оборудване за работа (инструменти, приспособления, въжета и др.) до 6ГА701. м до 500
1.1.2.2.1.6  Монтирне  на втора количка доставения колонен  кран бр 1

1.1.2.2.1.7
Подготовка на работното място в ЦЗ: парапети или лента,  табели за опасност от падащи предмети. Работното място се оборудва с 
необходимите машини, инструменти, материали и противопожарни средства за изпълнение на процедурата. Приложение №3 от 
30.РО.UQ.ПЦ.37/0

бр 1
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1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.1.2.2.1.8 На определеното място за работа от външната страна се установяват макари с новите въжета на стойки за саморазвиване. Установява 
се стойката за куката на мястото определено за работа.

бр 2

1.1.2.2.1.9 Ремонтни дейности свързани с възстановяване на носещата конструкция на телфер №3 на 6UQ00Е01, включваща:  -демонтаж на 
телфера; ремонт на носеща конструкция; монтаж на телфера.

бр 1

1.1.2.2.2 Демонтаж на старите и монтаж на новите въжета
1.1.2.2.2.1 Демонтаж на  крайните изключватели на подема. бр 2
1.1.2.2.2.2 Позициониране на  ІІ подем върху стойката в ЦЗ. бр 1
1.1.2.2.2.3 Укрепване на куката във стойката. (Приложение №2 от 30.РО.UQ.ПЦ.37/0). бр 1

1.1.2.2.2.4 Изграждане на скеле с площадки за работа около куката. Изграждане носещата конструкция и монтаж на направляващи ролки за 
новите въжета фиксирани към скелето. (Приложение №4 от 30.РО.UQ.ПЦ.37/0).

бр 1

1.1.2.2.2.5  Демонтиране  последователно осите на двата клинови захвата и захватите се спускат на пода на 6ГА701. бр 2
1.1.2.2.2.6 Отрязване на въжетата на равни разстояния от клиновите захвати – около 200мм. бр 2
1.1.2.2.2.7 С помощта на 2 бр.тънки въжета с дължина 5м. се привързват  на новите въжета към старите. бр 2

1.1.2.2.2.8 Старите въжета се поставят върху водещите ролки монтирани на скелето. С движение на втори подем се размотават старите въжета и 
намотават новите върху ролковите блокове (полиспаста). Приложение №6 на 30.РО.UQ.ПЦ.37/0.

бр 2

1.1.2.2.2.9 Застопоряване на новите въжета към количката на крана с клампфи и се откачат от старите въжета. бр 2

1.1.2.2.2.10 С движение надолу на втори подем се размотават старите въжета на крана от барабана. Въжета се навиват за по лесно изнасяне от 
6ГА701. Приложение №9 от 30.РО.UQ.ПЦ.37/0.

бр 2

1.1.2.2.2.11 Сапаниране последователно краищата на старите въжета откъм барабана, откачват се от притискащите клампфи и се спускат на пода 
на 6ГА701. 

бр 2

1.1.2.2.2.12 Поставяне на новите въжета на барабана и се монтират притискащите клампфи на барабана. бр
1.1.2.2.2.13 С движение на подема нагоре се навиват новите въжета на барабана, докато в ЦЗ остане около 10м от въжетата. бр 1

1.1.2.2.2.14 Демонтиране парчетата от старите въжета от клиновите захвати (коуши), в клиновите захвати се монтират краищата на новите 
въжета.

бр 2

1.1.2.2.2.15 Сапаниране клиновите захвати, вдигат се и се монтират към изравнителната кобилица на подема. бр 2

1.1.2.2.2.16 Проверяване хоризонталността на изравнителната кобилица в горно положение на подема, при необходимост се извършва 
необходимата корекция на дължината на едно от въжетата след ново установяване на куката на стойката.

бр 1

1.1.2.2.2.17 Вдигане куката в горно положение и се монтира крайния изключвател. Извършват се проверки за сработването му. бр 1
1.1.2.2.2.3 Довършителни дейности

1.1.2.2.3.1
Проверяване работата на крана с товар ~ 40т. проверката е функционална с пускане на куката до кота 0,00 в транспортен коридор. бр 1

1.1.2.2.3.2 Сваляне ремонтното оборудване от количката на крана. Отстраняват се от крана всички инструменти и материали използвани за 
изпълнение на настоящата процедура. Почистват се площадките на крана.

бр 1
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
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1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.1.2.2.3.3
Транспортиране извън ЦЗ стойката с телфер, платформата за вертикално укрепване на куката, макарите със стойките от новите 
въжета и старите въжета.

бр 1

1.1.2.2.3.4 Демонтиране се защитните заграждения и се почиства работното място. Изнася се от работното място в ЦЗ ползваното оборудване и 
инструменти. бр 1

ОБЩО за т.1.1.2.2.:
1.1.2.3. Основен ремонт на помпа тип ЦН 160-110УХЛ-4 

1.1.2.3.1 Демонтаж на предпазния кожух и разкуплиране бр. 1
1.1.2.3.2 Демонтаж на всички охлаждащи тръбопроводи к-т 1
1.1.2.3.3 Замерване разстоянието между полумуфите и центровката преди ремонт бр. 1
1.1.2.3.4 Замерване разбега на ротора с аксиална капачка бр. 1
1.1.2.3.5 Демонтаж на лагери, лагерни тела и челни (торцеви) уплътнения к-т 2
1.1.2.3.6 Ревизия на челни уплътнения бр. 2
1.1.2.3.7 Монтаж на лагерни тела и лагери к-т 2
1.1.2.3.8 Замерване разбега на ротора с хидропета бр. 1
1.1.2.3.9 Демонтаж на лагери, лагерни тела и фенери к-т 1

1.1.2.3.10 Демонтаж на хидропета бр. 1
1.1.2.3.11 Монтаж на фенери, лагерни тела и лагери к-т 1
1.1.2.3.12 Замерване общия разбег на ротора бр. 1
1.1.2.3.13 Демонтаж на лагери, лагерни тела и фенери к-т 1
1.1.2.3.14 Демонтаж капака на корпуса бр. 1
1.1.2.3.15 Монтаж на стойката за изваждане на пакета бр. 1
1.1.2.3.16 Изваждане на пакета от корпуса и от помещението бр. 1
1.1.2.3.17 Транспортиране на 1 км т 1
1.1.2.3.18 Ревизия и ремонт на лагери бр. 2
1.1.2.3.19 Разглобяване на пакета бр. 1
1.1.2.3.20 Дефектовка и замерване на работни колела, вал и секции к-т 1
1.1.2.3.21 Наваряване на дорника за хидропета и престъргване по размер бр. 1
1.1.2.3.22 Зачистване на хидропетата на дорник бр. 1
1.1.2.3.23 Зачистване на огледалото на дорник бр. 1
1.1.2.3.24 Престъргване на хидропетата отвътре – за коригиране на размер “Z” и разбега с хидропета бр. 1
1.1.2.3.25 Капилярен контрол на: работни колела, хидропета, огледало, пружинни пръстени и метална прокладка м2 3
1.1.2.3.26 Замерване боя на вала бр. 1
1.1.2.3.27 Събиране на вал с работни колела и хидропета бр. 1
1.1.2.3.28 Замерване боя на работните колела, хидропетата и топлинен луфт бр. 1
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1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.1.2.3.29 Балансиране на ротора бр. 1
1.1.2.3.30 Разглобяване на ротора бр. 1
1.1.2.3.31 Сглобяване на пакета бр. 1
1.1.2.3.32 Изработване нови контри за пакета бр. 12
1.1.2.3.33 Изработване нова контра за хидропета бр. 1
1.1.2.3.34 Измиване и почистване на корпуса бр. 1
1.1.2.3.35 Вкарване на пакета в корпуса бр. 1
1.1.2.3.36 Демонтаж на стойката за изваждане на пакета бр. 1
1.1.2.3.37 Монтаж капака на корпуса бр. 1
1.1.2.3.38 Монтаж на фенери, лагерни тела и лагери к-т 2
1.1.2.3.39 Замерване общия разбег на ротора бр. 1
1.1.2.3.40 Демонтаж на лагери, лагерни тела и фенери к-т 1
1.1.2.3.41 Монтаж на хидропета бр. 1
1.1.2.3.42 Монтаж на фенери, лагерни тела и лагери к-т 1
1.1.2.3.43 Замерване разбега на ротора с хидропета бр. 1
1.1.2.3.44 Замерване вкарването на ротора в център бр. 2
1.1.2.3.45 Демонтаж на лагери и лагерни тела бр. 2
1.1.2.3.46 Монтаж на торцеви уплътнения бр. 2
1.1.2.3.47 Монтаж на лагерни тела и лагери бр. 2
1.1.2.3.48 Замерване разбега на ротора с аксиална капачка бр. 1
1.1.2.3.49 Шабрене на плъзгащите лагери бр. 2
1.1.2.3.50 Замерване маслените хлабини на лагерите бр. 2
1.1.2.3.51 Замерване натяга на лагерите бр. 2
1.1.2.3.52 Монтаж на всички охлаждащи тръбопроводи бр. 1
1.1.2.3.53 Замерване разстоянието между полумуфите и центровката на агрегата бр. 1
1.1.2.3.54 Куплиране на помпата с ЕД и монтаж на предпазния кожух бр. 1

Общо за 1 брой помпа:
ОБЩО по т.1.1.2.3:

1.1.2.4. Ремонт на антикамшични опори на тръбопроводи в 6ХА
1.1.2.4.1 Разглобяване  на .антикамшични опори на тръбопроводи в 6ХА съгласно чертеж BUL010-NGPM3-22-201000 и BUL010-NGPM3-22-20 бр 2
1.1.2.4.2 Изработване и подмяна на шпилки съгласно чергеж BUL010-NGPM3-33-201015 и BUL010-NGPM3-33-201019 бр 12
1.1.2.4.3 Сглобяване на антикамшични опори на тръбопроводи в 6ХА съгласно чертеж BUL010-NGPM3-33-201017 и BUL010-NGPM3-33-20102 бр. 2

*Чертежите са приложени към Техническото задание - Приложение 5
ОБЩО за т.1.1.2.4:
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1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.1.2.5 Изпълнение на техническо решение за "Монтиране на допълнителен тръбопровод към система TG за блокове 5 и 6 на "АЕЦ 
Козлодуй" ЕАД" съгласно Проектна документация по РП№№ DTR-ENPR-1179;   DTR-ENPR-1195; DTR-ENPR-1181; DTR-
ENPR-1198 (т. 7.015.1 от ИП).

1.1.2.5.1 Доставки:
1.1.2.5.1.1 Доставка на тръбопровод Ø108х5 от неръждаема стомана 08X18H10T m 48
1.1.2.5.1.2 Доставка на тръбопровод Ø18х2 от неръждаема стомана 08X18H10T m 21
1.1.2.5.1.3 Доставка на тройник преходен Ду150-100 от неръждаема стомана 08X18H10T бр 1
1.1.2.5.1.4 Доставка на коляно Ду100, 90°, R150 от неръждаема стомана 08X18H10T бр 25
1.1.2.5.1.5 Доставка на коляно Ду100, 45°, R150 от неръждаема стомана 08X18H10T бр 2
1.1.2.5.1.6 Доставка на щуцер Ду15 от неръждаема стомана 08X18H10T бр 3
1.1.2.5.1.7 Доставка на щорцов съединител Ø110 бр 1
1.1.2.5.1.8 Доставка на вентил изолиращ Ду100, Ру10 бр 2
1.1.2.5.1.9 Доставка на клапан обратен Ду100, Ру40 бр 1

1.1.2.5.1.10 Доставка на вентил изолиращ Ду15, Ру10 бр 6
1.1.2.5.1.11 Доставка на блок хамутен Ø108 бр 3
1.1.2.5.1.12 Доставка на опора плъзгаща с хамут Ø108 бр 1
1.1.2.5.1.13 Доставка на листова стомана Лт12 от стомана S235JR m2 0.12

1.1.2.5.1.14 Доставка на листова стомана Лт10 от стомана S235JR m2 0.6

1.1.2.5.1.15 Доставка на листова стомана Лт8 от стомана S235JR m2 0.14

1.1.2.5.1.16 Доставка на листова стомана Лт6 от стомана S235JR m2 0.16
1.1.2.5.2 ТНС за монтаж на технологични тръбопроводи:

1.1.2.5.2.1 Подготовка на тръбни линии за заварка от неръждаема стомана 08Х18Н10Т.
1.1.2.5.2.1.1 Подготовка на тръбна линия Ø108х5 бр 62
1.1.2.5.2.1.2 Подготовка на тръбна линия Ø18х2 бр 13

1.1.2.5.3 Заваръчни работи
1.1.2.5.3.1 Заваряване на съединения на тръбопровод Ø108х5 бр. 62
1.1.2.5.3.2 Заваряване на съединения на тръбопровод Ø18х2 бр. 12

1.1.2.5.4 ТНС за монтаж на технологични тръбопроводи.
1.1.2.5.4.1 Шмиргеловане на външния заваръчен шев на тръбите. бр 50

1.1.2.5.4.2
Снемане на изпъкналостта на заваръчния шев с подвижен (ръчен) шмиргел до изравняване в основата му с външния диаметър на 
тръбата и предаване на съединението за контрол

бр 50

1.1.2.5.4.3 Зачистване на шевове Ø108 бр. 62
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1.1.2.5.5
Монтаж на тръбни линии от елементи, възли и блокове по изометрични чертежи с ръчни подемни съоръжения и
механизация.

1.1.2.5.5.1 Монтаж на тръбна линия Ø108х5 m 54
1.1.2.5.5.2 Монтаж на тръбна линия Ø18х2 m 21
1.1.2.5.5.3 Монтаж на запорна арматура на тръбни линии.
1.1.2.5.5.4 Външен преглед на арматурата; разконсервиране; подготвяне на набивка
1.1.2.5.5.5 Монтаж на вентил изолиращ Ду100 бр. 2
1.1.2.5.5.6 Монтаж на клапан обратен Ду100 бр. 1
1.1.2.5.5.7 Монтаж на вентил изолиращ Ду15 бр. 3
1.1.2.5.5.8 Контрол на заварките на тръбопровод Ø108х5 - 10% РГК бр. 6
1.1.2.5.5.9 Изпитване на монтиран тръбопровод Ø108х5 m 54

1.1.2.5.6 ТНС за изработване и монтаж на стоманени конструкции
1.1.2.5.6.1 Изработване на конструкции от листови стомани със средно тегло на един детайл от 1 до 350 кг. т. 1
1.1.2.5.6.2 Изработване на профилна конструкция  тегло до 4 кг. т. 0.009
1.1.2.5.6.3 Изработване на проходка Ø159х5, с тегло до 12 кг т. 0.011
1.1.2.5.6.4 Изработване на профилна конструкция, с тегло до 15 кг т. 0.014
1.1.2.5.6.5 Изработване на проходка Ø159х6, с тегло до 40 кг т. 0.04
1.1.2.5.6.6 Изработване на конструкции от листови стомани със средно тегло на един детайл от 1 до 450 кг. т. 1
1.1.2.5.6.7 Изработване на конструкция с тегло до 4кг. т. 0.02
1.1.2.5.6.8 Изработване на конструкция с тегло до 10кг. т. 0.009

1.1.2.5.7 Монтаж на конзоли, подвижни и неподвижни опори, подпори и други в бетонни и тухлени основи и стени чрез забетониране
1.1.2.5.7.1 Монтаж на проходка Ø159х5, с тегло до 15 кг т. 0.011
1.1.2.5.7.2 Монтаж на проходка Ø159х6, с тегло до 50 кг т. 0.045

1.1.2.5.8 Монтаж на конзоли, подвижни и неподвижни опори, подпори и други върху метални конструкции чрез болтове и електроженови 
заварки.

1.1.2.5.8.1 Монтаж на конзоли, подвижни и неподвижни опори върху метални конструкции чрез болтове и електроженови заварки, с тегло до 10 
кг

т. 0.008

1.1.2.5.8.2 Монтаж на конзоли, подвижни и неподвижни опори върху метални конструкции чрез болтове и електроженови заварки, с тегло до 25 
кг

т. 0.02

*Работен проект и чертежите са приложени към Техническото задание - Приложение 7
ОБЩО за т.1.1.2.5:

1.1.2.6 Основен ремонт на топлообменник автономен контур  Ø1200 (6TF2NW01) от системите за безопасност в контролираната 
зона на 6ЕБ.
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1.1.2.6.1 Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака 
(елиптичното дъно) на входно изходната камера м3 10

1.1.2.6.2 Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака 
(елиптичното дъно) на камерата по дестилат м3 10

1.1.2.6.3 Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна м 2 10
1.1.2.6.4 Демонтаж капака на вход-изход по техническа вода:

1.1.2.6.4.1 Развиване и подреждане на гайки М36 бр. 64
1.1.2.6.4.2 Развиване и подреждане на шпилки М36 бр. 32
1.1.2.6.4.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1320) м 4.2
1.1.2.6.4.4 Сваляне на капака бр. 1

1.1.2.6.5 Демонтаж капака на камерата по дестилат
1.1.2.6.5.1 Развиване и подреждане на гайки М36 бр. 64
1.1.2.6.5.2 Развиване и подреждане на шпилки М36 бр. 32
1.1.2.6.5.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1320) м 4.2
1.1.2.6.5.4 Сваляне на капака бр. 1

1.1.2.6.6. Почистване и ревизия на крепежни елементи
1.1.2.6.6.1. Гайки М36 бр. 128
1.1.2.6.6.1. Шпилки М36 бр. 64

1.1.2.6.7 Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*
1.1.2.6.7.1 Гайки М36 бр. 128
1.1.2.6.7.2 Шпилки М36 бр. 64

1.1.2.6.8 Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички
1.1.2.6.8.1 Транспортиране до помещение А114/(1,2) (5т) и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване м 100
1.1.2.6.8.2 Шомполиране на топлообменните тръбички бр. 962
1.1.2.6.8.3 Промиване на топлообменните тръбички бр. 962

1.1.2.6.8.4 Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с
констатирано замърсяване бр. 962

1.1.2.6.8.5 Промиване на прошомполираните тръбички бр. 962
1.1.2.6.8.6 Почистване на капаците бр. 2
1.1.2.6.8.7 Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците кг 100

1.1.2.6.8.8 Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване) по време на промиване на
топлообменните тръби бр. 1

1.1.2.6.9 Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера бр. 1
1.1.2.6.10 Почистване тръбната дъска на камерата по дестилат бр. 1
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1.1.2.6.11 Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп бр. 1
1.1.2.6.12 Подготовка и изпитване на херметичност на междутръбното пространство ч.ч.
1.1.2.6.13 Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* бр. 144
1.1.2.6.14 Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване

1.1.2.6.14.1 Наваряване на краищата на мембраните ф1320 м 16.6
1.1.2.6.14.2 ф1320 - скосяване под ъгъл α =45˚ ± 2˚.Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм м 16.6
1.1.2.6.14.3 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 1.4
1.1.2.6.14.4 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 4.2

1.1.2.6.15 Монтаж капака на камерата по дестилат:
1.1.2.6.15.1 Монтаж на прокладка ф1244 бр. 1
1.1.2.6.15.2 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø1320) м2 0.7
1.1.2.6.15.3 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.7
1.1.2.6.15.4 Монтаж на капака бр. 1
1.1.2.6.15.5 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1320) м 4.2
1.1.2.6.15.6 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.35
1.1.2.6.15.7 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 4.2
1.1.2.6.15.8 Завиване на шпилки М36 бр. 32
1.1.2.6.15.9 Завиване и стягане на гайки М36 бр. 64

1.1.2.6.16 Монтаж капака на входно-изходна камера по техническа вода:
1.1.2.6.16.1 Монтаж на прокладка ф1244 бр. 1
1.1.2.6.16.2 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø1320) м2 0.7
1.1.2.6.16.3 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.7
1.1.2.6.16.4 Монтаж на капака бр. 1
1.1.2.6.16.5 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1320) м 4.2
1.1.2.6.16.6 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.35
1.1.2.6.16.7 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 4.2
1.1.2.6.16.8 Завиване на шпилки М36 бр. 32
1.1.2.6.16.9 Завиване и стягане на гайки М36 бр. 64

1.1.2.6.17 Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* х х
1.1.2.6.18 Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна м2 10
1.1.2.6.19 Демонтаж тръбно скеле под входно-изходната камера м3 10
1.1.2.6.20 Демонтаж тръбно скеле под капака на дестилатната камера м3 10
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1.1.2.6.21 Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване  500 м 5t м 500
1.1.2.6.22 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

1.1.2.6.22.1 Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1320×Ø1256×5:
1.1.2.6.22.1.1 Рязане (по Ø1256) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса м 16.6
1.1.2.6.22.1.2 Рязане (по Ø1256) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака м 16.6
1.1.2.6.22.1.3 Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки м2 0.64
1.1.2.6.22.1.4 Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса м 16.6
1.1.2.6.22.1.5 Заваряване на мембраната към фланеца на капака м 16.6
1.1.2.6.22.1.6 Зачистване заварените съединения за металоконтрол м2 2.8
1.1.2.6.22.1.7 Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% м2 2.8

1.1.2.6.22.2 Изработване на мембранни прокладки:  
1.1.2.6.22.2.1 Изработване на прокладка Ø1320×Ø1256×5, лист от 08Х18Н10Т бр. 4

1.1.2.6.22.3 Демонтаж и монтаж на тръба ф18х2,5 м 20
1.1.2.6.22.4 Демонтаж и монтаж на тръба ф32х2 м 10
1.1.2.6.22.5 Монтаж на вентил Ду15 бр. 2
1.1.2.6.22.6 Монтаж на вентил Ду25 бр. 1

ОБЩО за т. 1.1.2.6 :

1.1.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
1.1.3.1. Ремонт на лагерни втулки за опорния петови лагер (подпятника) на асинхронен електродвигател ВАЗ 215/109-6 АМ05 (на 

ГЦН-195М) 3 броя
1.1.3.1.1. Демонтиране на втулката на опорния лагер от ротора на ЕД бр. 3
1.1.3.1.2. Монтиране на втулката на дорник за проверка и обработка на аксиален лагер на ЕД на ГЦП черт. № V-3-505-01-00 бр. 3
1.1.3.1.3. Демонтиране на “огледалото”от втулката, обработка на текстолитовата повърхност и монтиране на втулката. бр. 3
1.1.3.1.4. Поставяне на дорника с втулката  на струг и центроване на същия спрямо оста с точност до 0,03мм бр. 3
1.1.3.1.5. Демонтиране на “огледалото”, укрепване и обработка на котактната повърхност на втулката с  “огледалото”. бр. 3

1.1.3.1.6. Монтиране на “огледалото” върху втулката, като същото се затяга в определена последователност (на кръст) и с определена сила на 
затягане – 6 бр.болта. бр. 3

1.1.3.1.7. Обработка на контактната повърхност на “огледалото”до удовлетворяване на изискванията на черт. № 5Э-2713 бр. 3
ОБЩО за 1 брой втулка:
ОБЩО за 3 броя втулки:

1.1.3.2. Центроване и щифтоване на корпус 195-24-0157 на ГУП към корпус 195-01-0176 (нов тип) на изваждаема част на Главна 
циркулационна помпа (ГЦП) 4 броя
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1.1.3.2.1. Измиване със спирт на всички детайли к-т 4
1.1.3.2.2. Установяване приспособление на борверг и центроване к-т 4
1.1.3.2.3. Замери на размери Ф455 и ф502мм к-т 4
1.1.3.2.4. Поставяне на корпус и центроване върху приспособление на борверг и стягане к-т 4
1.1.3.2.5. Почистване и замерване дорник к-т 4
1.1.3.2.6. Поставяне на дорник в корпус и центроване к-т 4
1.1.3.2.7. Поставяне на малък корпус и центроване к-т 4
1.1.3.2.8. Монтаж на опори за центроване к-т 4
1.1.3.2.9. Стягане на корпуси с определено усилие к-т 4

1.1.3.2.10. Пробиване на отвори за пасове 3 бр. Н7 к-т 4
1.1.3.2.11. Направа на пасове к-т 4
1.1.3.2.12. Монтиране пасове с течен азот к-т 4
1.1.3.2.13. Контрол к-т 4
1.1.3.2.14. Демонтаж от борберг к-т 4
1.1.3.2.15. Демонтаж на малък корпус и премахване дорник к-т 4
1.1.3.2.16. Маркиране на корпусите и пасовете к-т 4
1.1.3.2.17. Консервация на дорника к-т 4
1.1.3.2.18. Престъргване и шлайфане на 2 броя подложни пръстени к-т 4

ОБЩО за 1 брой:
ОБЩО за 4 броя :

1.1.3.3. Престъргване и шлайфане на регулиращ пръстен (Кольцо) 195-24-1259 - 4 бр.
1.1.3.3.1. Престъргване и шлайфане на регулиращи  пръстени бр. 4

ОБЩО за 1 брой:
ОБЩО за т.1.1.3.3.:

1.1.3.4. Престъргване и шлайфане на регулиращ пръстен (Прокладка) 195-24-1274 - 4 бр.
1.1.3.4.1. Шлайфане на 1 бр.  пръстен бр. 4

ОБЩО за 1 брой:
ОБЩО за т.1.1.3.4.:

1.1.3.5. Центроване на електромагнит 195-27-0002-01 към  корпус 195-24-0157 на ГУП на изваждаема част на Главна 
циркулационна помпа (ГЦП) 

1.1.3.5.1 Центроване на електромагнит 195-27-0002-01 към  корпус 195-24-0157 на ГУП на ИЧ на ГЦП в съответствие с технологията бр. 4
ОБЩО по т.1.1.3.5.:

1.1.3.6. Основен ремонт на 2 бр. топлообменници за разхлаждане на БОК Ø1200 (5TG11W01)
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.1.3.6.1 Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака 
(елиптичното дъно) на входно изходната камера м3 10

1.1.3.6.2 Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака 
(елиптичното дъно) на камерата по дестилат м3 10

1.1.3.6.3 Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна м 2 10
1.1.3.6.4 Демонтаж капака на вход-изход по техническа вода:

1.1.3.6.4.1 Развиване и подреждане на гайки М36 бр. 64
1.1.3.6.4.2 Развиване и подреждане на шпилки М36 бр. 32
1.1.3.6.4.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1320) м 4.2
1.1.3.6.4.4 Сваляне на капака бр. 1

ОБЩО: по т.1.1.3.6.4.:
1.1.3.6.5 Демонтаж капака на камерата по дестилат

1.1.3.6.5.1 Развиване и подреждане на гайки М36 бр. 64
1.1.3.6.5.2 Развиване и подреждане на шпилки М36 бр. 32
1.1.3.6.5.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1320) м 4.2
1.1.3.6.5.4 Сваляне на капака бр. 1

ОБЩО по т.1.1.3.6.5.:
1.1.3.6.6 Почистване и ревизия на крепежни елементи

1.1.3.6.6.1 Гайки М36 бр. 128
1.1.3.6.6.2 Шпилки М36 бр. 64

ОБЩО по т.1.1.3.6.6.:
1.1.3.6.7 Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*

1.1.3.6.7.1 Гайки М36 бр. 128
1.1.3.6.7.2 Шпилки М36 бр. 64

ОБЩО по т.1.1.3.6.7.:
1.1.3.6.8 Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички

1.1.3.6.8.1 Транспортиране до помещение А123/(1,2,3) (5т) и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване м 100
1.1.3.6.8.2 Шомполиране на топлообменните тръбички бр. 962
1.1.3.6.8.3 Промиване на топлообменните тръбички бр. 962

1.1.3.6.8.4 Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с
констатирано замърсяване бр. 962

1.1.3.6.8.5 Промиване на прошомполираните тръбички бр. 962
1.1.3.6.8.6 Почистване на капаците бр. 2
1.1.3.6.8.7 Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците кг 100
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.1.3.6.8.8 Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване) по време на промиване на
топлообменните тръби бр. 1

ОБЩО по т.1.1.3.6.8.:
1.1.3.6.9 Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера бр. 1

1.1.3.6.10 Почистване тръбната дъска на камерата по дестилат бр. 1
1.1.3.6.11 Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп бр. 1
1.1.3.6.12 Подготовка и изпитване на херметичност на междутръбното пространство
1.1.3.6.13 Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* бр. 144
1.1.3.6.14 Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване

1.1.3.6.14.1 Наваряване на краищата на мембраните ф1320 м 16.6
1.1.3.6.14.2 ф1320 - скосяване под ъгъл α =45˚ ± 2˚.Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм м 16.6
1.1.3.6.14.3 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 1.4
1.1.3.6.14.4 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 4.2

ОБЩО по т.1.1.3.6.14.:
1.1.3.6.15 Монтаж капака на камерата по дестилат:

1.1.3.6.15.1 Монтаж на прокладка ф1244 бр. 1
1.1.3.6.15.2 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø1320) м2 0.7
1.1.3.6.15.3 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.7
1.1.3.6.15.4 Монтаж на капака бр. 1
1.1.3.6.15.5 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1320) м 4.2
1.1.3.6.15.6 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.35
1.1.3.6.15.7 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 4.2
1.1.3.6.15.8 Завиване на шпилки М36 бр. 32
1.1.3.6.15.9 Завиване и стягане на гайки М36 бр. 64

ОБЩО по т.1.1.3.6.15.:
1.1.3.6.16 Монтаж капака на входно-изходна камера по техническа вода:

1.1.3.6.16.1 Монтаж на прокладка ф1244 бр. 1
1.1.3.6.16.2 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø1320) м2 0.7
1.1.3.6.16.3 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.7
1.1.3.6.16.4 Монтаж на капака бр. 1
1.1.3.6.16.5 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1320) м 4.2
1.1.3.6.16.6 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.35
1.1.3.6.16.7 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 4.2
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.1.3.6.16.8 Завиване на шпилки М36 бр. 32
1.1.3.6.16.9 Завиване и стягане на гайки М36 бр. 64

ОБЩО по т.1.1.3.6.16.:
1.1.3.6.17 Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* х х
1.1.3.6.18 Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна м2 10
1.1.3.6.19 Демонтаж тръбно скеле под входно-изходната камера м3 10
1.1.3.6.20 Демонтаж тръбно скеле под капака на дестилатната камера м3 10
1.1.3.6.21 Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване  500 м 5t м 500
1.1.3.6.22 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

1.1.3.6.22.1 Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1320×Ø1256×5:
1.1.3.6.22.1.1 Рязане (по Ø1256) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса м 16.6
1.1.3.6.22.1.2 Рязане (по Ø1256) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака м 16.6
1.1.3.6.22.1.3 Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки м2 0.64
1.1.3.6.22.1.4 Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса м 16.6
1.1.3.6.22.1.5 Заваряване на мембраната към фланеца на капака м 16.6
1.1.3.6.22.1.6 Зачистване заварените съединения за металоконтрол м2 2.8
1.1.3.6.22.1.7 Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% м2 2.8

ОБЩО: по т.1.1.3.6.22.1.:
1.1.3.6.22.2 Изработване на мембранни прокладки:  

1.1.3.6.22.2.1 Изработване на прокладка Ø1320×Ø1256×5, лист от 08Х18Н10Т бр. 4
ОБЩО по т.1.1.3.6.22.2.:

1.1.3.6.22.3 Демонтаж и монтаж на тръба ф18х2,5 м 20
1.1.3.6.22.4 Демонтаж и монтаж на тръба ф32х2 м 10
1.1.3.6.22.5 Монтаж на вентил Ду15 бр. 2
1.1.3.6.22.6 Монтаж на вентил Ду25 бр. 1

ОБЩО за т.1.1.3.6:
1.1.3.7. Основен ремонт на  топлообменник за разхлаждане на БОК Ø1200 (6TG11W01)

1.1.3.7.1 Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака 
(елиптичното дъно) на входно изходната камера м3 10

1.1.3.7.2 Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака 
(елиптичното дъно) на камерата по дестилат м3 10
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.1.3.7.3 Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна м 2 10
1.1.3.7.4 Демонтаж капака на вход-изход по техническа вода:

1.1.3.7.4.1 Развиване и подреждане на гайки М36 бр. 64
1.1.3.7.4.2 Развиване и подреждане на шпилки М36 бр. 32
1.1.3.7.4.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1320) м 4.2
1.1.3.7.4.4 Сваляне на капака бр. 1

ОБЩО: по т.1.1.3.7.4.:
1.1.3.7.5 Демонтаж капака на камерата по дестилат

1.1.3.7.5.1 Развиване и подреждане на гайки М36 бр. 64
1.1.3.7.5.2 Развиване и подреждане на шпилки М36 бр. 32
1.1.3.7.5.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1320) м 4.2
1.1.3.7.5.4 Сваляне на капака бр. 1

ОБЩО по т.1.1.3.7.5.:
1.1.3.7.6 Почистване и ревизия на крепежни елементи

1.1.3.7.6.1 Гайки М36 бр. 128
1.1.3.7.6.2 Шпилки М36 бр. 64

ОБЩО по т.1.1.3.7.6.:
1.1.3.7.7 Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*

1.1.3.7.7.1 Гайки М36 бр. 128
1.1.3.7.7.2 Шпилки М36 бр. 64

ОБЩО по т.1.1.3.7.7.:
1.1.3.7.8 Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички

1.1.3.78.1 Транспортиране до помещение А123/(1,2,3) (5т) и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване м 100
1.1.3.78.2 Шомполиране на топлообменните тръбички бр. 962
1.1.3.78.3 Промиване на топлообменните тръбички бр. 962

1.1.3.78.4 Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с
констатирано замърсяване бр. 962

1.1.3.78.5 Промиване на прошомполираните тръбички бр. 962
1.1.3.78.6 Почистване на капаците бр. 2
1.1.3.78.7 Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците кг 100

1.1.3.78.8 Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване) по време на промиване на
топлообменните тръби бр. 1

ОБЩО по т.1.1.3.7.8.:
1.1.3.7.9 Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера бр. 1
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.1.3.7.10 Почистване тръбната дъска на камерата по дестилат бр. 1
1.1.3.7.11 Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп бр. 1
1.1.3.7.12 Подготовка и изпитване на херметичност на междутръбното пространство ч.ч.
1.1.3.7.13 Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* бр. 144
1.1.3.7.14 Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване

1.1.3.7.14.1 Наваряване на краищата на мембраните ф1320 м 16.6
1.1.3.7.14.2 ф1320 - скосяване под ъгъл α =45˚ ± 2˚.Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм м 16.6
1.1.3.7.14.3 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 1.4
1.1.3.7.14.4 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 4.2

ОБЩО по т.1.1.3.7.14.:
1.1.3.7.15 Монтаж капака на камерата по дестилат:

1.1.3.7.15.1 Монтаж на прокладка ф1244 бр. 1
1.1.3.7.15.2 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø1320) м2 0.7
1.1.3.7.15.3 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.7
1.1.3.7.15.4 Монтаж на капака бр. 1
1.1.3.7.15.5 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1320) м 4.2
1.1.3.7.15.6 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.35
1.1.3.7.15.7 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 4.2
1.1.3.7.15.8 Завиване на шпилки М36 бр. 32
1.1.3.7.15.9 Завиване и стягане на гайки М36 бр. 64

ОБЩО по т.1.1.3.7.15.:
1.1.3.7.16 Монтаж капака на входно-изходна камера по техническа вода:

1.1.3.7.16.1 Монтаж на прокладка ф1244 бр. 1
1.1.3.7.16.2 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø1320) м2 0.7
1.1.3.7.16.3 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.7
1.1.3.7.16.4 Монтаж на капака бр. 1
1.1.3.7.16.5 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1320) м 4.2
1.1.3.7.16.6 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.35
1.1.3.7.16.7 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 4.2
1.1.3.7.16.8 Завиване на шпилки М36 бр. 32
1.1.3.7.16.9 Завиване и стягане на гайки М36 бр. 64

ОБЩО по т.1.1.3.7.16.:
1.1.3.7.17 Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* ч.ч.
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1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.1.3.7.18 Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна м2 10
1.1.3.7.19 Демонтаж тръбно скеле под входно-изходната камера м3 10
1.1.3.7.20 Демонтаж тръбно скеле под капака на дестилатната камера м3 10
1.1.3.7.21 Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване  500 м 5t м 500
1.1.3.7.22 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

1.1.3.7.22.1 Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1320×Ø1256×5:
1.1.3.7.22.1.1 Рязане (по Ø1256) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса м 16.6
1.1.3.7.22.1.2 Рязане (по Ø1256) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака м 16.6
1.1.3.7.22.1.3 Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки м2 0.64
1.1.3.7.22.1.4 Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса м 16.6
1.1.3.7.22.1.5 Заваряване на мембраната към фланеца на капака м 16.6
1.1.3.7.22.1.6 Зачистване заварените съединения за металоконтрол м2 2.8
1.1.3.7.22.1.7 Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% м2 2.8

ОБЩО: по т.1.1.3.7.22.1.:
1.1.3.7.22.2 Изработване на мембранни прокладки:  

1.1.3.7.22.2.1 Изработване на прокладка Ø1320×Ø1256×5, лист от 08Х18Н10Т бр. 4
ОБЩО по т.1.1.3.7.22.2.:

1.1.3.7.23 Демонтаж и монтаж на тръба ф18х2,5 м 20
1.1.3.7.24 Демонтаж и монтаж на тръба ф32х2 м 10
1.1.3.7.25 Монтаж на вентил Ду15 бр. 2
1.1.3.7.26 Монтаж на вентил Ду25 бр. 1

Забележка: със символ "*" са отбелязани дейности, които се извършват при необходимост - след получаване на резултатите от 
обстоятелството, породило необходимостта от тези дейности. Документирането на необходимостта от тях се оформя чрез 
констативен протокол.

ОБЩО за т.1.1.3.7:
1.1. 3.8 Ремонт на охладители 6БП.329.229 на електродвигателя на Главна циркулационна помпа (ГЦП)

1.1.3.8.1 Ремонт на охладители 6БП.329.229 на електродвигателя на Главна циркулационна помпа (ГЦП) бр. 8
ОБЩО по т.1.1.3.8.:

1.1. 3.9  Ремонт на 3 броя кондензатор - дегазатори (КДГ) в СК-3 
1.1.3.9.1 Демонтаж на старите топлообменни тръби Ø25 бр. 450
1.1.3.9.2 Транспортиране на отстранените тръби на 200м разстояние т 1
1.1.3.9.3 Райбероване на отворите на двете тръбни дъски бр. 900
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1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.1.3.9.4 Измерване на отворите на двете тръбни дъски за съответствие на зададените по чертеж №23 - 904489 бр. 900

1.1.3.9.5 Дефектовка и отстраняване на забележки от дефектовката на двете тръбни дъски и другите компоненти на кондензатора. За
направената дефектовка се изготвя констативен протокол ч.ч.

1.1.3.9.6 Монтаж на новите топлообменни тръби Ø25×Ø2,5×1520:
1.1.3.9.6.1 Оразмеряване на тръбите бр. 450
1.1.3.9.6.2 Центроване на тръбите бр. 450

1.1.3.9.6.3 Развалцоване на тръбите в двете тръбни дъски бр. 
отвори 900

1.1.3.9.6.4 Заваряване на тръбите към двете тръбни дъски бр. 
отвори 900

1.1.3.9.6.5 Контрол на заварените съединения на тръби Ø25 бр. 900
1.1.3.9.6.6 Контрол на основния метал на тръбните дъски (лява и дясна) Ø900 бр. 2

1.1.3.9.7 При необходимост - отстраняване на забележки след хидравличното изпитване на кондензатора ч.ч.
1.1.3.9.8 Изготвяне технология за подмяна на тръбния сноп и съгласуване с ЕП-2 бр. 1
1.1.3.9.9 Изготвяне на технология за заваряване и съгласуване с ЕП-2 бр. 1

ОБЩО за 1 брой:
ОБЩО по т.1.1.3.9.:

ОБЩО по т. 1.1.:
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во

1.3.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
1.3.1.1 Текущ ремонт на 3 бр. цилиндри ниско налягане 5SA20,30,40 (ЦНН -1,2,3) на парна турбина К-1000-60/1500-2

1.3.1.1.1 Демонтаж капаци на люкове. Изработване на гарнитури бр. 4
1.3.1.1.2 Разглобяване на атмосферни клапани* бр. 4
1.3.1.1.3 Ревизия и изготвяне на прокладки - при необходимост от изпълнение на т.1.3.1.1.2 бр. 4
1.3.1.1.4 Напасване и проверка на плътността - при необходимост от изпълнение на т.1.3.1.1.2 бр. 4
1.3.1.1.5 Сглобяване на атмосферни клапани - при необходимост от изпълнение на т.1.3.1.1.2 бр. 4
1.3.1.1.6 Разконтряне и демонтаж на дюзи и разпръсквачи на линията за впръск к-т 240
1.3.1.1.7 Ревизия на контри, дюзи и разпръсквачи к-т 240
1.3.1.1.8 Монтаж и законтряне на дюзите за впръск. Участие в изпробване на системата. Отстраняване на забалежки. к-т 240
1.3.1.1.9 Монтаж капаци на люкове. бр. 4

Общо за 1 брой ЦНН:
ОБЩО за 3 броя ЦНН:

1.3.1.2. Основен ремонт на цилиндър високо налягане 5SA10 (ЦВН) на парна турбина К-1000-60/1500-2. Подмяна на лагер №1
1.3.1.2.1 Подготвителни работи

1.3.1.2.1.1 Товарене на греди (балки) и транспортиране бр. 10
1.3.1.2.1.2 Разтоварване балки и монтиране на кота 15 и кота 0 бр. 10
1.3.1.2.1.3 Товарене касети за диафрагми и транспортиране бр. 6
1.3.1.2.1.4 Разтоварване стойки и монтиране върху балки на кота 15 бр. 6
1.3.1.2.1.5 Монтаж и центроване стойки за ротори бр. 2
1.3.1.2.1.6 Разтоварване и подреждане фургони и инструментална на кота 15 бр. 3
1.3.1.2.1.7 Товарене и транспортиране фургони и инструментална бр. 3
1.3.1.2.1.8 Разтоварване и подреждане фургони и инструментална на кота 15 бр. 3
1.3.1.2.1.9 Товарене, транспортиране, разтоварване и подреждане стелажи бр. 2

1.3.1.2.1.10 Товарене и транспортиране шкафове с инструменти бр. 14
1.3.1.2.1.11 Разтоварване и подреждане шкафове с инструменти на кота 15 и кота 0 бр. 14
1.3.1.2.1.12 Товарене и транспортиране на фреза бр. 1
1.3.1.2.1.13 Разтоварване и подвързване фреза на кота 15 бр. 1
1.3.1.2.1.14 Транспортиране и разтоварване калибри за лагери бр. 5
1.3.1.2.1.15 Товарене, транспортиране и разтоварване палета с приспособления и спец. инструмент бр. 10
1.3.1.2.1.16 Товарене, транспортиране и разтоварване на специални сапани бр. 10

Общо по т.1.3.1.2.1.:
1.3.1.2.2. Извършване на типов основен ремонт (ОР) на  ЦВН - 5SA10:

1.3.1.2.2.1 Отрязване на тръбопроводи към корпуси на крайни уплътнения (комини) бр. 2
1.3.1.2.2.2 Демонтаж тапи срещу шпилки от корпус долна половина (ДП) бр. 70
1.3.1.2.2.3 Демонтаж предпазни тапи от шпилки на корпуса бр. 70

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.2.2.4 Разболтване хоризонтален крепеж на комини №1 и 2 бр. 2
1.3.1.2.2.5 Подготовка на приспособления за горещо разболтване на крепежа бр.  4
1.3.1.2.2.6 Разболтване на горещо крепежа на корпуса бр.   70
1.3.1.2.2.7 Демонтаж гайките от шпилките бр. 70
1.3.1.2.2.8 Демонтиране на шпилките от хоризонталния разьом бр. 70
1.3.1.2.2.9 Сапаниране и демонтаж на капака бр. 1

1.3.1.2.2.10 Разболтване на горещо крепежа на вътрешния корпус бр. 26
1.3.1.2.2.11 Разболтване и демонтаж горна половина (ГП) на вътрешни обойми 4/5 и 6/7 степен бр. 4
1.3.1.2.2.12 Разболтване и демонтаж ГП на вътрешен корпус бр. 1
1.3.1.2.2.13 Разболтване и демонтаж ГП на обойми на крайни уплътнения бр. 4
1.3.1.2.2.14 Разболтване и демонтаж ГП на диафрагми и разсекател бр. 9
1.3.1.2.2.15 Демонтиране на маслоотбойници №1 и 2 ДП бр. 2
1.3.1.2.2.16 Зареждане обойми, диафрагми и разсекател ГП за замерване на топлинни хлабини бр. 13
1.3.1.2.2.17 Сапаниране и монтаж вътрешен корпус за замерване на топлинни хлабини бр. 1
1.3.1.2.2.18 Сапаниране и монтаж капак за замерване на топлинни хлабини бр. 1
1.3.1.2.2.19 Замерване маслоразточки І-ва и ІІ-ра бр.   2
1.3.1.2.2.20 Демонтаж капак и кантоване бр. 1
1.3.1.2.2.21 Демонтаж вътрешен корпус и кантоване бр. 1
1.3.1.2.2.22 Демонтаж обойми, диафрагми и разсекател ГП, кантоване и монтаж в касети бр. 13
1.3.1.2.2.23 Замерване установъчен размер. Снемане (замерване) на паспорта на проточната част бр. 1
1.3.1.2.2.24 Замерване маслен разбег на ротора бр. 1
1.3.1.2.2.25 Замерване паровия разбег на ротора бр. 1
1.3.1.2.2.26 Подготовка, сапаниране, демонтаж РВН от цилиндъра и монтаж на стойки бр. 1
1.3.1.2.2.27 Демонтаж долна половина (ДП) на обойми, диафрагми и разсекател, и монтаж в касети бр. 13
1.3.1.2.2.28 Демонтаж и ревизия на диафрагмени уплътнения бр. 288
1.3.1.2.2.29 Демонтаж и ревизия на крайни уплътнения бр. 160
1.3.1.2.2.30 Монтаж РВН в цилиндъра и замерване центровка и маслоразточки след всяка корекция бр. 1
1.3.1.2.2.31 Демонтаж РВН от цилиндъра и монтаж на стойки бр. 1
1.3.1.2.2.32 Ревизия хоризонтални разьоми и ободи на обойми и диафрагми ГП към ДП бр. 26
1.3.1.2.2.33 Монтаж обойми, диафрагми и разсекател ДП в цилиндъра, проверка топлинни хлабини бр. 13
1.3.1.2.2.34 Проверка прилягане обойми, диафрагми и разсекател ГП към ДП к-та 13
1.3.1.2.2.35 Замерване и корекция топлинна хлабина на шпонките на диафрагми и обойми бр. 16
1.3.1.2.2.36 Замерване и корекция центровка на комини и обойми ДП бр. 10
1.3.1.2.2.37 Замерване и корекция центровка диафрагми и разсекател ДП бр. 9
1.3.1.2.2.38 Замерване и корекция аксиални и радиални хлабини на диафрагми ДП бр. 9
1.3.1.2.2.39 Замерване и корекция аксиални и радиални хлабини на обойми ДП бр. 8
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.2.2.40 Замерване и корекция аксиални хлабини на диафрагми и обойми ГП бр. 9
1.3.1.2.2.41 Монтаж диафрагмени и крайни уплътнения - сегменти бр. 448
1.3.1.2.2.42 Сапаниране и монтаж на РВН в цилиндъра бр. 1
1.3.1.2.2.43 Направа бази на уплътнения диафрагмени и крайни отляво и дясно бр. 44
1.3.1.2.2.44 Зачистване заваръчни шевове на РВН за металоконтрол (2 броя заводски заварени съединения и 8 броя радиусни преходи ) бр. 10
1.3.1.2.2.45 Замерване радиален бой на РВН по схема бр. 1
1.3.1.2.2.46 Замерване аксиален бой на РВН бр. 1
1.3.1.2.2.47 Сапаниране, демонтаж РВН и монтаж на стойки бр. 1
1.3.1.2.2.48 Залагане и центроване на приспособлението за престъргване на уплътнения за ДП и ГП І и ІІ поток бр. 4
1.3.1.2.2.49 Приближаване на диафрагмени уплътнения ДП - сегменти бр. 144
1.3.1.2.2.50 Приближаване на крайни уплътнения ДП - сегменти бр. 80
1.3.1.2.2.51 Приближаване на диафрагмени уплътнения ГП – сегменти след монтаж на диафрагмите бр. 144
1.3.1.2.2.52 Приближаване на крайни уплътнения ГП – сегменти след монтаж на обойми и комини ГП бр. 80
1.3.1.2.2.53 Престъргване на уплътнителни пръстени - диафрагмени и крайни ДП бр. 44
1.3.1.2.2.54 Престъргване на уплътнителни пръстени - диафрагмени и крайни ГП бр. 44
1.3.1.2.2.55 Демонтаж диафрагми и обойми ГП от цилиндъра бр. 9
1.3.1.2.2.56 Демонтаж диафрагми и обойми ДП от цилиндъра бр. 9
1.3.1.2.2.57 Сапаниране и монтаж РВН в цилиндъра бр. 1
1.3.1.2.2.58 Замерване аксиален бой след шабрене бр. 1
1.3.1.2.2.59 Сапаниране, демонтаж РВН и монтаж на стойки бр. 1
1.3.1.2.2.60 Направа топлинна (стикова) хлабина на уплътнителни пръстени бр. 88
1.3.1.2.2.61 Демонтаж на уплътнения ГП и ДП от обойми, диафрагми и комини бр. 448
1.3.1.2.2.62 Заостряне на уплътнения ГП и ДП на обойми, диафрагми и комини бр. 448
1.3.1.2.2.63 Зареждане обойми и диафрагми ДП в цилиндъра бр. 13
1.3.1.2.2.64 Зареждане обойми и диафрагми ГП с проверка прилягане по луфтомер бр. 13
1.3.1.2.2.65 Кантоване и монтаж ГП на вътрешен корпус с проверка прилягане по луфтомер (пробно затваряне) бр. 1
1.3.1.2.2.66 Кантоване и монтаж капак ЦВН с проверка прилягане по луфтомер (пробно затваряне) бр. 1
1.3.1.2.2.67 Замерване топлинни хлабини на ГП на обойми и диафрагми бр. 13
1.3.1.2.2.68 Проверка прилягане ГП на комини с №№1 и 2 по вертикален и хоризонтален разьом бр. 2
1.3.1.2.2.69 Демонтаж капак бр. 1
1.3.1.2.2.70 Демонтаж ГП на вътрешен корпус бр. 1
1.3.1.2.2.71 Демонтаж диафрагми и обойми ДП и замерване на топлинни хлабини бр. 13
1.3.1.2.2.72 Демонтаж ГП на обойми и диафрагми бр. 13
1.3.1.2.2.73 Зареждане уплътнения ГП и ДП в обойми, диафрагми и комини бр. 448
1.3.1.2.2.74 Почистване на паропроводи и корпус, преди затваряне на цилиндъра бр.   1
1.3.1.2.2.75 Монтаж обойми и диафрагми ДП бр. 13
1.3.1.2.2.76 Ревизия отвори на полумуфа РВН бр. 21
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.2.2.77 Шлайфане шийки РВН бр. 2
1.3.1.2.2.78 Монтаж РВН в цилиндъра бр. 1
1.3.1.2.2.79 Замерване собствен бой на лагери №№1 и 2 бр. 2
1.3.1.2.2.80 Ревизия на отвори и крепеж на обойми и диафрагми бр. 60
1.3.1.2.2.81 Замерване паров разбег и избутване ротора в установъчен размер бр.   1
1.3.1.2.2.82 Снемане на паспорта бр.   1
1.3.1.2.2.83 Подготовка и проверка “наклейка” ДП бр.   1
1.3.1.2.2.84 Зареждане диафрагми, обойми и комини ГП и проверка “наклейка” бр. 15
1.3.1.2.2.85 Демонтаж диафрагми, обойми и комини ГП бр. 15
1.3.1.2.2.86 Ревизия и подготовка крепежа на ЦВН за металоконтрол бр. 96
1.3.1.2.2.87 Монтаж, стягане и законтряне обойми и диафрагми ГП бр. 13
1.3.1.2.2.88 Замерване паров разбег с ГП на обойми и диафрагми бр. 1
1.3.1.2.2.89 Монтаж шпилки на вътрешен корпус бр. 26
1.3.1.2.2.90 Монтаж ГП на вътрешен корпус и стягане шпилките на “студено” бр. 26
1.3.1.2.2.91 Подготовка на приспособлението за горещо стягане бр. 4
1.3.1.2.2.92 Затягане на “горещо” крепежа на вътрешен корпус бр. 26
1.3.1.2.2.93 Проверка удължението на шпилките бр. 26
1.3.1.2.2.94 Монтаж крепежа на ЦВН бр. 70
1.3.1.2.2.95 Залагане на капак ЦВН бр. 1
1.3.1.2.2.96 Затягане на “студено” шпилките на ЦВН бр. 70
1.3.1.2.2.97 Затягане на “горещо” шпилките на ЦВН бр. 70
1.3.1.2.2.98 Замерване удължението на шпилките бр. 70

1.3.1.2.2.99 Монтаж комини с №№1 и 2, и затягане болтове бр.  
(комини) 2

1.3.1.2.2.100 Подготовка и заваряване на тръбопроводи пара за уплътнение към комини с №№1 и 2 бр. 2
1.3.1.2.2.101 Ревизия шпонки на ЦВН бр. 6

Общо по т.1.3.1.2.2.:
1.3.1.2.3. Шабрене полумуфи РВН, РНН1, РНН2, РНН3 и РГ

1.3.1.2.3.1 РВН - страна генератора dm2 67.92
1.3.1.2.3.2 РНН1 - страна регулация dm2 67.92
1.3.1.2.3.3 РНН3 - страна генератора dm2 86.54
1.3.1.2.3.4 РГ - страна регулация dm2 86.54
1.3.1.2.3.5 РГ - страна възбудител dm2 30
1.3.1.2.3.6 РВ - страна генератора dm2 30

Общо по т.1.3.1.2.3.:
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.2.4. Специални работи по Цилиндър високо налягане:
1.3.1.2.4. Изправяне чрез шабрене вертикален и хоризонтален разьом на комини за крайни уплътнения до 0,03мм (62,88dm2) dm2 62,88
1.3.1.2.4. Шабрене по тресажна маса челата на гайките от крепежа на външния корпус (капака) – 70 бр.х1,7dm2 dm2 119
1.3.1.2.4. Шабрене леглата на гайките в корпуса по челата на гайките - 70 бр.х1,7dm2 dm2 119
1.3.1.2.4. Ремонт обойми ГП – изправяне чрез шабрене по тресажна маса:
1.3.1.2.4. Обойма 4/5– 2 бр. dm2 44,18
1.3.1.2.4. Обойма 6/7 – 2 бр. dm2 29,7
1.3.1.2.4. Обойма №1 – 2 бр. dm2 9,8
1.3.1.2.4. Обойма №2 – 2 бр. dm2 12,28

Общо по т.1.3.1.2.4.:
1.3.1.2.5. Прилягане по боя и луфтомер до 0,03мм ДП и ГП на обоймите:

1.3.1.2.5.1 Обойма 4/5 – 2бр. dm2 44,18
1.3.1.2.5.2 Обойма 6/7 – 2бр. dm2 29,7
1.3.1.2.5.3 Обойма №1 – 2бр. dm2 9,8
1.3.1.2.5.4 Обойма №2 – 2бр. dm2 12,28

Общо по т.1.3.1.2.5.:
1.3.1.2.6. Прилягане по боя корпус и диафрагми на ЦВН

1.3.1.2.6.1 Изправяне чрез шабрене по тресажна маса разьом ГП на вътрешен корпус на ЦВН dm2 157,68
1.3.1.2.6.2 Изправяне по боя и луфтомер разьом ДП по ГП вътрешен корпус на ЦВН dm2 157,68
1.3.1.2.6.3 Изправяне разьома на външния корпус ГП по тресажна маса dm2 320,92
1.3.1.2.6.4 Шабрене по боя и луфтомер външен корпус ДП по ГП dm2 320,92
1.3.1.2.6.5 Прилягане по боя и луфтомер до 0,03мм ГП към ДП разсекател dm2 10,44
1.3.1.2.6.6 Прилягане по боя и луфтомер до 0,05мм на диафрагми ГП към ДП:
1.3.1.2.6.7 Степен 1 – 2бр. dm2 5,58
1.3.1.2.6.8 Степен 2 – 2бр. dm2 10,24
1.3.1.2.6.9 Степен 3 – 2бр. dm2 11,36

1.3.1.2.6.10 Степен 4 – 2бр. dm2 10,24
1.3.1.2.6.11 Степен 5 – 2бр. dm2 11,44

Общо по т.1.3.1.2.6.:
1.3.1.2.7. Изработване на приспособление за повдигане на стола на 1-ви лагер бр. 1
1.3.1.2.8. Разработване на технология за повдигане стола на 1-ви лагер /5SB11/ бр. 1
1.3.1.2.9. Подмяна лагер№1 к-т с обоймата бр. 1
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.2.10. Повдигане на стола на 5SB11 по така разработената документация бр. 1
1.3.1.2.11 Подготовка и извършване на металоконтрол на корпуси и крепеж, съгласно Програма за експлоатационен контрол на оборудването. бр. 1
1.3.1.2.12 Заключителни работи

1.3.1.2.12.1 Товарене на балки и транспортиране бр. 10
1.3.1.2.12.2 Разтоварване балки бр. 10
1.3.1.2.12.3 Товарене касети за диафрагми и транспортиране бр. 6
1.3.1.2.12.4 Разтоварване стойки и монтиране върху балки бр. 6
1.3.1.2.12.5 Товарене , транспортиране и разтоварване калибри за лагери бр. 5
1.3.1.2.12.6 Демонтаж стойки за ротори бр. 2
1.3.1.2.12.7 Товарене и транспортиране фургони и инструментална бр. 3
1.3.1.2.12.8 Разтоварване и подреждане фургони и иструментална бр. 3
1.3.1.2.12.9 Товарене , транспортиране и разтоварване стелажи бр. 2

1.3.1.2.12.10 Товарене и траспортиране шкафове с инструменти бр. 14
1.3.1.2.12.11 Разтоварване и подреждане шкафове с инструменти бр. 14
1.3.1.2.12.12 Товарене и транспортиране предпазен ламаринен под за ЦНН к-т 1
1.3.1.2.12.13 Товарене , транспортиране и разтоварване фреза. бр. 1
1.3.1.2.12.14 Товарене,транспортиране и разтоварване палета с приспособления и спец. инструменти бр. 10
1.3.1.2.12.15 Товарене, транспортиране и разтоварване на спец. сапани бр. 10

Общо за т. 1.3.1.2.12.:
Общо по т.1.3.1.2.:

1.3.1.3. Ремонт валова линия на турбоагрегат (ТА)-9 и турбогенератор (ТГ)-9
1.3.1.3.1 Разболтване и демонтаж кожух на полумуфа ротор високо налягане (РВН)/ротор ниско налягане №1(РНН-1) - РВН/РНН1* бр. 1
1.3.1.3.2 Разконтряне и разболтване полумуфа РНН1/РВН* бр. 21
1.3.1.3.3 Раздалечаване ротори и замерване центровка РНН1/РВН преди ремонт* бр. 1
1.3.1.3.4 Корекция центровка на РВН с лагери №№ 1 и 2 с прилягане по “колодки” след всяка корекция* бр. 4
1.3.1.3.5 Сапаниране и монтаж  РНН-1 - замерване центровка РНН-1/ РНН-2 след всяка корекция и маслоразточки бр. 4
1.3.1.3.6 Корекция центровка на РНН-1/ РНН-2 с лагери № 3 и 4 с прилягане по “колодки” след всяка корекция бр. 4
1.3.1.3.7 Замерване центровка на РНН-1/ РНН-2 и маслоразточки 3 и 4 бр. 1
1.3.1.3.8 Замерване центровка на РВН/РНН1 и маслоразточки 1 и 2* бр. 4
1.3.1.3.9 Ревизия пасболтове и гайки на полумуфа РНН-1/ РНН-2 бр. 21

1.3.1.3.10 Ревизия пасболтове и гайки на полумуфа РНН1/РВН* бр. 21
1.3.1.3.11 Замерване аксиален бой на РВН след шабрене на полумуфата бр. 2
1.3.1.3.12 Нареждане пасболтове на полумуфа РНН1/РВН* бр. 21
1.3.1.3.13 Стягане на болтовете на полумуфите* бр. 21
1.3.1.3.14 Повдигане РНН1 и демонтаж лагер №2 ДП* бр. 1
1.3.1.3.15 Замерване и корекция "коляно" РВН/РНН1* бр. 2

стр.6/39
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.3.16 Стягане с удължение на болтовете на полумуфите* бр. 21
1.3.1.3.17 Замерване "коляно"* бр. 2
1.3.1.3.18 Повдигане РВН и демонтаж лагер №1 ДП* бр. 1
1.3.1.3.19 Монтаж приспособление за замерване на "маятник"* бр. 1
1.3.1.3.20 Замерване и корекция "маятник"* бр. 2
1.3.1.3.21 Демонтаж приспособление за замерване на "маятник"* бр. 1
1.3.1.3.22 Монтаж долна половина (ДП) на лагери с №№1 и 2* бр. 2
1.3.1.3.23 Монтаж и центроване кожух на полумуфа РВН/РНН1* бр. 1
1.3.1.3.24 Демонтаж кожух на полумуфа РНН3/РГ бр. 1
1.3.1.3.25 Разконтряне и разболтване болтове на  полумуфа РНН3/РГ бр. 18
1.3.1.3.26 Раздалечаване ротори и замерване центровка РНН3/РГ бр. 1
1.3.1.3.27 Замерване собствен бой на полумуфа "промчаст" и полумуфа РГ бр. 1

1.3.1.3.28 Прецентровка на РНН3/РГ с  лагер №9. Корекция  с калодки ДП, прилягане по калодки ДП и проверка прилягане по сфера ДП с оживяване на 
РГ /4бр. корекции / бр. 4

1.3.1.3.29 Прецентровка на РНН3/РГ със стол на  лагер №10 и  мерене на изолация /4 бр. корекции с оживяване РГ/ бр. 4
1.3.1.3.30 Замерване центровка РГ/РНН3 /4 пъти/ бр. 4
1.3.1.3.31 Монтаж болтове на полумуфа РНН3/РГ бр. 18
1.3.1.3.32 Затягане болтове на полумуфа РНН3/РГ бр. 18
1.3.1.3.33 Замерване и корекция "спаровка" РНН3/РГ к-т 1
1.3.1.3.34 Затягане с удължение, законтряне на болтовете и замерване на "спаровка" РНН3/РГ к-т 1
1.3.1.3.35 Демонтаж кожух на полумуфа ротор генератор (РГ) / ротор възбудител (РВ) бр. 1
1.3.1.3.36 Разконтряне и разболтване болтове на  полумуфа РГ/РВ бр. 12
1.3.1.3.37 Раздалечаване ротори и замерване центровка РГ/РВ бр. 1
1.3.1.3.38 Прецентровка на РГ/РВ със столовете на  лагери №11 и 12 и с рамата на възбудителя /4 пъти/ бр. 4
1.3.1.3.39 Замерване центровка РГ/РВ /4 пъти/ бр. 4
1.3.1.3.40 Замерване собствен бой на лагери № 11 и 12 бр. 2
1.3.1.3.41 Ревизия болтове и отвори на полумуфи РГ/РВ бр. 21
1.3.1.3.42 Окончателно замерване центровка РГ/РВ бр. 1
1.3.1.3.43 Монтаж пасове и болтове на полумуфа РГ/РВ и стягане бр. 12
1.3.1.3.44 Повдигане РГ и демонтаж лагер №11 ДП к-т 1
1.3.1.3.45 Замерване и корекция “коляно” РГ/РВ к-т 1
1.3.1.3.46 Повдигане РВ и демонтаж лагер №12 ДП к-т 1
1.3.1.3.47 Монтаж приспособление за замерване на “маятник” к-т 1
1.3.1.3.48 Замерване и корекция “маятник” к-т 1
1.3.1.3.49 Повдигане РВ, демонтаж приспособление за “маятник” и монтаж д.п. на лагери №№11 и 12 к-т 1
1.3.1.3.50 Законтряне пасове и болтове на полумуфа РГ/РВ бр. 12
1.3.1.3.51 Замерване аксиален бой РНН3 стр.генератор бр. 1
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.3.52 Замерване аксиален бой  РГ стр.РНН3 бр. 1
1.3.1.3.53 Замерване аксиален бой  РГ стр.В бр. 1
1.3.1.3.54 Замерване аксиален бой РВ стр.Г бр. 1
1.3.1.3.55 Замерване аксиален бой РНН3 стр.генератор след шабрене бр. 1
1.3.1.3.56 Замерване аксиален бой  РГ стр.РНН3 след шабрене бр. 1
1.3.1.3.57 Замерване аксиален бой  РГ стр.В след шабрене бр. 1
1.3.1.3.58 Замерване аксиален бой РВ стр.Г след шабрене бр. 1
1.3.1.3.59 Шлайфане шийки на лагери №№3÷10 при необходимост бр. 8

Общо по т.1.3.1.3.:
1.3.1.4. Ремонт на радиални плъзгащи лагери на ТА-9 и ТГ-9, и аксиален лагер (5SB13)

1.3.1.4.1. Ремонт на лагерни опори №№1-5
1.3.1.4.1.1 Разболтване и демонтаж капаци на лагерни опори бр. 13
1.3.1.4.1.2 Ревизия капаци бр. 13
1.3.1.4.1.3 Ревизия крепеж на опорите к-т 5
1.3.1.4.1.4 Демонтаж напорни тръбопроводи към лагерите бр. 9
1.3.1.4.1.5 Проверка прилягане капаци към опори по боя и луфтомер (при необходимост) бр. 13
1.3.1.4.1.6 Монтаж и стягане капаци за маслопрокачка бр. 13
1.3.1.4.1.7 Демонтаж и почистване капаци след маслопрокачка бр. 13
1.3.1.4.1.8 Ревизия клапани и опресовка маркучи за хидроподем на роторите к-т 9
1.3.1.4.1.9 Монтаж напорни тръбопроводи към лагерите с проверка бленди бр. 9

1.3.1.4.1.10 Монтаж на капаци на лагерни опори бр. 13
Общо за лагерни опори №№1-5:

1.3.1.4.2. Ремонт на радиални плъгзащи лагери №№1-9
1.3.1.4.2.1 Разконтряне, разболтване и демонтаж обойми горна половина (ГП) бр. 9
1.3.1.4.2.2 Разконтряне, разболтване и демонтаж лагери ГП бр. 9
1.3.1.4.2.3 Проверка прилягане по сфера лагери ГП бр. 9
1.3.1.4.2.4 Проверка прилягане по разьом на обойма ГП по трасажна маса бр. 9
1.3.1.4.2.5 Проверка прилягане по разьом на на лагер ГП по трасажна маса бр. 9
1.3.1.4.2.6 Проверка прилягане по калибър лагер ГП бр. 9
1.3.1.4.2.7 Оживяване ротор и демонтаж лагери долна (ДП) бр. 9
1.3.1.4.2.8 Проверка прилягане по калибър лагер ДП бр. 9
1.3.1.4.2.9 Проверка прилягане лагер ГП към ДП по разьом бр. 9

1.3.1.4.2.10 Проверка прилягане обойма ГП към ДП по разьом бр. 9
1.3.1.4.2.11 Изправяне колодки ГП по трасажна маса бр. 18
1.3.1.4.2.12 Прилягане колодки ГП по обойма бр. 18
1.3.1.4.2.13 Монтаж лагери ДП, замерване странична маслена хлабина (СМХ), отцентроване бр. 9
1.3.1.4.2.14 Замерване и корекция горна маслена хлабина (ГМХ) бр. 9
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.4.2.15 Замерване и корекция натяг по сфера (НСФ) бр. 9
1.3.1.4.2.16 Замерване и корекция натяг по колодки (НК) бр. 9
1.3.1.4.2.17 Монтаж лагери ГП и стягане с ревизиран крепеж бр. 9
1.3.1.4.2.18 Монтаж обойми ГП и стягане с ревизиран крепеж бр. 9
1.3.1.4.2.19 Окончателно стягане и законтряне лагери ГП бр. 9
1.3.1.4.2.20 Окончателно стягане, замерване удължение и законтряне обойми бр. 9

Общо за радиални плъзгащи лагери №№1-9:
1.3.1.4.3. Ремонт на радиален плъзгащ лагер №10

1.3.1.4.3.1 Демонтаж напорни и сливни тръбопроводи бр. 2
1.3.1.4.3.2 Разболтаване и демонтаж капак бр. 1
1.3.1.4.3.3 Ревизия капак бр. 1
1.3.1.4.3.4 Разконтряне, разболтване и демонтаж лагер ГП бр. 1
1.3.1.4.3.5 Проверка прилягане разьом на лагер ГП по трасажна маса бр. 1
1.3.1.4.3.6 Проверка прилягане по калибър лагер ГП бр. 1
1.3.1.4.3.7 Проверка прилягане лагер ГП към капака бр. 1
1.3.1.4.3.8 Проверка прилягане разьом на капак по трасажна маса бр. 1
1.3.1.4.3.9 Повдигане РГ бр. 1

1.3.1.4.3.10 Демонтаж лагер ДП бр. 1
1.3.1.4.3.11 Проверка прилягане по калибър лагер ДП бр. 1
1.3.1.4.3.12 Проверка прилягане лагер ГП към ДП бр. 1
1.3.1.4.3.13 Проверка прилягане капак към стол бр. 1
1.3.1.4.3.14 Повдигане стола на лагер №10 бр. 1
1.3.1.4.3.15 Монтаж лагер ДП, замерване СМХ, отцентроване бр. 1
1.3.1.4.3.16 Замерване и корекция ГМХ бр. 1
1.3.1.4.3.17 Замерване и корекция хлабина на капак бр. 1
1.3.1.4.3.18 Монтаж лагер ГП, стягане и законтряне бр. 1
1.3.1.4.3.19 Монтаж капак и стягане бр. 1
1.3.1.4.3.20 Ревизия крепежа на капака и тръбопроводите к-т 1
1.3.1.4.3.21 Изрязване гарнитури за тръбопроводи к-т 1
1.3.1.4.3.22 Монтаж напорни и сливни тръбопроводи бр. 2

Общо за радиален плъзгащ лагер №10:
1.3.1.4.4. Ремонт на радиален плъгзащ лагер №11

1.3.1.4.4.1 Демонтаж напорни и сливни тръбопроводи бр. 3
1.3.1.4.4.2 Разболтване и демонтаж капак бр. 1
1.3.1.4.4.3 Ревизия капак бр. 1
1.3.1.4.4.4 Разконтряне, разболтване и демонтаж обойма ГП бр. 1
1.3.1.4.4.5 Разконтряне, разболтване и демонтаж лагер ГП бр. 1
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.4.4.6 Проверка прилягане разьом на лагер ГП по трасажна маса бр. 1
1.3.1.4.4.7 Проверка прилягане по калибър лагер ГП бр. 1
1.3.1.4.4.8 Проверка прилягане по сфера лагер ГП бр. 1
1.3.1.4.4.9 Проверка прилягане на капак по трасажна маса бр. 1

1.3.1.4.4.10 Повдигане РГ бр. 1
1.3.1.4.4.11 Демонтаж лагер ДП бр. 1
1.3.1.4.4.12 Демонтаж обойма ДП бр. 1
1.3.1.4.4.13 Проверка прилягане по калибър лагер ДП бр. 1
1.3.1.4.4.14 Проверка прилягане по сфера лагер ДП бр. 1
1.3.1.4.4.15 Проверка прилягане лагер ГП към ДП бр. 1
1.3.1.4.4.16 Проверка прилягане капак към стол бр. 1
1.3.1.4.4.17 Монтаж обойма и лагер ДП, замерване СМХ и отцентроване бр. 1
1.3.1.4.4.18 Замерване и корекция ГМХ бр. 1
1.3.1.4.4.19 Замерване и корекция НСФ (хлабина) бр. 1
1.3.1.4.4.20 Замерване и корекция натяг по капак бр. 1
1.3.1.4.4.21 Монтаж лагер ГП, стягане и законтряне бр. 1
1.3.1.4.4.22 Монтаж обойма ГП, стягане и закнотряне бр. 1
1.3.1.4.4.23 Монтаж капак и стягане бр. 1
1.3.1.4.4.24 Ревизия крепежа на капака и тръбопроводите к-т 1
1.3.1.4.4.25 Изрязване гарнитури к-т 1
1.3.1.4.4.26 Монтаж напорни и сливни тръбопроводи бр. 2

Общо за радиален плъзгащ лагер №11:
1.3.1.4.5. Ремонт на радиален плъзгащ лагер №12

1.3.1.4.5.1 Демонтаж напорни и сливни тръбопроводи бр. 2
1.3.1.4.5.2 Разболтване и демонтаж капак бр. 1
1.3.1.4.5.3 Ревизия капак бр. 1
1.3.1.4.5.4 Разконтряне, разболтване и демонтаж лагер ГП бр. 1
1.3.1.4.5.5 Проверка прилягане разьом на лагер ГП по трасажна маса бр. 1
1.3.1.4.5.6 Проверка прилягане по калибър лагер ГП бр. 1
1.3.1.4.5.7 Проверка прилягане по сфера лагер ГП бр. 1
1.3.1.4.5.8 Проверка прилягане на капак по трасажна маса бр. 1
1.3.1.4.5.9 Повдигане РВ бр. 1

1.3.1.4.5.10 Демонтаж лагер ДП бр. 1
1.3.1.4.5.11 Проверка прилягане по калибър лагер ДП бр. 1
1.3.1.4.5.12 Проверка прилягане лагер ГП към ДП бр. 1
1.3.1.4.5.13 Проверка прилягане капак към стол бр. 1
1.3.1.4.5.14 Монтаж лагер ДП, замерване СМХ и отцентроване бр. 1
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.4.5.15 Замерване и корекция ГМХ бр. 1
1.3.1.4.5.16 Замерване и корекция НСФ (хлабина) бр. 1
1.3.1.4.5.17 Монтаж лагер ГП, стягане и законтряне бр. 1
1.3.1.4.5.18 Монтаж капак и стягане бр. 1
1.3.1.4.5.19 Ревизия крепежа на капака и тръбопроводите к-т 1
1.3.1.4.5.20 Изрязване гарнитури к-т 1
1.3.1.4.5.21 Монтаж напорни и сливни тръбопроводи бр. 2

Общо за радиален плъзгащ лагер №12:
1.3.1.4.6. Ремонт на аксиален лагер

1.3.1.4.6.1 Разконтряне, разболтване и демонтаж обойма бр. 1
1.3.1.4.6.2 Замерване маслен разбег бр. 1
1.3.1.4.6.3 Разконтряне, разболтване и демонтаж работни колодки горна и долна половина (общо 16 броя в комплекта) к-т 1
1.3.1.4.6.4 Ревизия колодки бр. 16
1.3.1.4.6.5 Монтаж на работни колодки к-т 1
1.3.1.4.6.6 Монтаж обойма, стягане и законтряне бр. 1
1.3.1.4.6.7 Замерване маслен разбег бр. 1

Общо за аксиален лагер:
1.3.1.4.7. Специални работи по лагерите на турбина К-1000-60/1500-2

1.3.1.4.7.1. Прилягане горна половина на лагер по калибър (шабровка)
1.3.1.4.7.1.1 Лагер №1 dm2 28
1.3.1.4.7.1.2 Лагер №2 dm2 28
1.3.1.4.7.1.3 Лагер №3 dm2 55
1.3.1.4.7.1.4 Лагер №4 dm2 55
1.3.1.4.7.1.5 Лагер №5 dm2 55
1.3.1.4.7.1.6 Лагер №6 dm2 55
1.3.1.4.7.1.7 Лагер №7 dm2 55
1.3.1.4.7.1.8 Лагер №8 dm2 55
1.3.1.4.7.1.9 Лагер №9 dm2 62

1.3.1.4.7.1.10 Лагер №10 dm2 23,6
1.3.1.4.7.1.11 Лагер №11 dm2 16,5
1.3.1.4.7.1.12 Лагер №12 dm2 5,5

Общо за т.1.3.1.4.7.1.:
1.3.1.4.7.2. Прилягане долна половина на лагер по калибър (шабровка)

1.3.1.4.7.2.1 Лагер №1 dm2 35
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.4.7.2.2 Лагер №2 dm2 35
1.3.1.4.7.2.3 Лагер №3 dm2 69
1.3.1.4.7.2.4 Лагер №4 dm2 69
1.3.1.4.7.2.5 Лагер №5 dm2 69
1.3.1.4.7.2.6 Лагер №6 dm2 69
1.3.1.4.7.2.7 Лагер №7 dm2 69
1.3.1.4.7.2.8 Лагер №8 dm2 69
1.3.1.4.7.2.9 Лагер №9 dm2 64,8

1.3.1.4.7.2.10 Лагер №10 dm2 82,4
1.3.1.4.7.2.11 Лагер №11 dm2 17,3
1.3.1.4.7.2.12 Лагер №12 dm2 13,75

Общо за т.1.3.1.4.7.2.:
1.3.1.4.7.3. Прилягане горна половина на лагер по сфера (шабровка)

1.3.1.4.7.3.1 Лагер №1 dm2 31,2
1.3.1.4.7.3.2 Лагер №2 dm2 31,2
1.3.1.4.7.3.3 Лагер №3 dm2 51
1.3.1.4.7.3.4 Лагер №4 dm2 51
1.3.1.4.7.3.5 Лагер №5 dm2 51
1.3.1.4.7.3.6 Лагер №6 dm2 51
1.3.1.4.7.3.7 Лагер №7 dm2 51
1.3.1.4.7.3.8 Лагер №8 dm2 51
1.3.1.4.7.3.9 Лагер №9 dm2 51

1.3.1.4.7.3.10 Лагер №10 dm2 68,3
1.3.1.4.7.3.11 Лагер №11 dm2 6,8
1.3.1.4.7.3.12 Лагер №12 dm2 16,5

Общо за т.1.3.1.4.7.3.:
1.3.1.4.7.4. Прилягане долна половина на лагер по сфера (шабровка)

1.3.1.4.7.4.1 Лагер №1 dm2 31,2
1.3.1.4.7.4.2 Лагер №2 dm2 31,2
1.3.1.4.7.4.3 Лагер №3 dm2 51
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.4.7.4.4 Лагер №4 dm2 51
1.3.1.4.7.4.5 Лагер №5 dm2 51
1.3.1.4.7.4.6 Лагер №6 dm2 51
1.3.1.4.7.4.7 Лагер №7 dm2 51
1.3.1.4.7.4.8 Лагер №8 dm2 51
1.3.1.4.7.4.9 Лагер №9 dm2 51

1.3.1.4.7.4.10 Лагер №10 dm2 68,3
1.3.1.4.7.4.11 Лагер №11 dm2 6,8
1.3.1.4.7.4.12 Лагер №12 dm2 16,5

Общо за т.1.3.1.4.7.4.:
1.3.1.4.7.5. Прилягане на разьом на лагер горна половина по трасажна маса

1.3.1.4.7.5.1 Лагер №1 dm2 14,4
1.3.1.4.7.5.2 Лагер №2 dm2 14,4
1.3.1.4.7.5.3 Лагер №3 dm2 22
1.3.1.4.7.5.4 Лагер №4 dm2 22
1.3.1.4.7.5.5 Лагер №5 dm2 22
1.3.1.4.7.5.6 Лагер №6 dm2 22
1.3.1.4.7.5.7 Лагер №7 dm2 22
1.3.1.4.7.5.8 Лагер №8 dm2 22
1.3.1.4.7.5.9 Лагер №9 dm2 22

1.3.1.4.7.5.10 Лагер №10 dm2 34
1.3.1.4.7.5.11 Лагер №11 dm2 4,2
1.3.1.4.7.5.12 Лагер №12 dm2 6,5

Общо за т.1.3.1.4.7.5.:
1.3.1.4.7.6. Прилягане по разьом на лагер горна половина към долна половина

1.3.1.4.7.6.1 Лагер №1 dm2 13
1.3.1.4.7.6.2 Лагер №2 dm2 13
1.3.1.4.7.6.3 Лагер №3 dm2 20
1.3.1.4.7.6.4 Лагер №4 dm2 20
1.3.1.4.7.6.5 Лагер №5 dm2 20
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.4.7.6.6 Лагер №6 dm2 20
1.3.1.4.7.6.7 Лагер №7 dm2 20
1.3.1.4.7.6.8 Лагер №8 dm2 20
1.3.1.4.7.6.9 Лагер №9 dm2 20

1.3.1.4.7.6.10 Лагер №10 dm2 33,5
1.3.1.4.7.6.11 Лагер №11 dm2 3,8
1.3.1.4.7.6.12 Лагер №12 dm2 6

Общо за т.1.3.1.4.7.6.:
1.3.1.4.7.7. Прилягане на разьом на обойма горна половина по трасажна маса

1.3.1.4.7.7.1 Обойма на лагер №1 dm2 9,8
1.3.1.4.7.7.2 Обойма на лагер №2 dm2 9,8
1.3.1.4.7.7.3 Обойма на лагер №3 dm2 12
1.3.1.4.7.7.4 Обойма на лагер №4 dm2 12
1.3.1.4.7.7.5 Обойма на лагер №5 dm2 12
1.3.1.4.7.7.6 Обойма на лагер №6 dm2 12
1.3.1.4.7.7.7 Обойма на лагер №7 dm2 12
1.3.1.4.7.7.8 Обойма на лагер №8 dm2 12
1.3.1.4.7.7.9 Обойма на лагер №9 dm2 12

1.3.1.4.7.7.10 Обойма на лагер №11 dm2 2,8
Общо за т.1.3.1.4.7.7.:

1.3.1.4.7.8. Прилягане на разьом на обойма горна половина към долна половина
1.3.1.4.7.8.1 Обойма на лагер №1 dm2 9,3
1.3.1.4.7.8.2 Обойма на лагер №2 dm2 9,3
1.3.1.4.7.8.3 Обойма на лагер №3 dm2 11,5
1.3.1.4.7.8.4 Обойма на лагер №4 dm2 11,5
1.3.1.4.7.8.5 Обойма на лагер №5 dm2 11,5
1.3.1.4.7.8.6 Обойма на лагер №6 dm2 11,5
1.3.1.4.7.8.7 Обойма на лагер №7 dm2 11,5
1.3.1.4.7.8.8 Обойма на лагер №8 dm2 11,5
1.3.1.4.7.8.9 Обойма на лагер №9 dm2 11,5
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.4.7.8.10 Обойма на лагер №11 dm2 2,8

Общо за т.1.3.1.4.7.8.:
1.3.1.4.7.9. Прилягане капак на лагер по трасажна маса

1.3.1.4.7.9.1 Лагер №10 dm2 77,7
1.3.1.4.7.9.2 Лагер №11 dm2 28
1.3.1.4.7.9.3 Лагер №12 dm2 29

Общо за т.1.3.1.4.7.9.:
1.3.1.4.7.10. Прилягане капак на лагер към стол

1.3.1.4.7.10.1 Лагер №10 dm2 77,7
1.3.1.4.7.10.2 Лагер №11 dm2 28
1.3.1.4.7.10.3 Лагер №12 dm2 29

Общо за т.1.3.1.4.7.10.:
1.3.1.4.7.11. Прилягане колодки на аксиален лагер по трасажна маса (общо 16 броя) dm2 46,4
1.3.1.4.7.12. Презаливане на бабитовия слой (Б-83) и обработка по калибър на демонтираните лагери - при необходимост* м2 1
1.3.1.4.7.13. Дефектоскопия на бабитовия слой (Б-83) на радиални лагери бр. 12

ОБЩО за т.1.3.1.4.:
1.3.1.5. Ремонтни работи по оборудването на маслени системи на парна турбина К-1000-60/1500-2 и турбогенератор ТВВ-1000-4УЗ

1.3.1.5.1 Среден ремонт на 4 броя маслоохладители ОМР (5SC11,12,13,14W01)
1.3.1.5.1.1 Разболтване и отваряне на люкове на камери по VC-вода бр. 3
1.3.1.5.1.2 Развиване на крепежа на фланцевите съединения и демонтиране на линиите за обезвъздушаване по масло и циркулационна вода бр. 4
1.3.1.5.1.3 Развиване на гайките и демонтаж на външния капак бр. 1
1.3.1.5.1.4 Развиване на гайките и демонтаж на вътрешния капак бр. 1
1.3.1.5.1.5 Ревизия на горна тръбна дъска, вътрешен и външен капаци бр. 3
1.3.1.5.1.6 Измиване на топлообменните тръбички на тръбния сноп с водна струя (WOMA) бр. 1
1.3.1.5.1.7 Измиване на водните камери бр. 3
1.3.1.5.1.8 Проверка техническото състояние и дефектовка на уплътнителните повръхнини на капаците, корпуса и тръбната дъска бр. 3
1.3.1.5.1.9 Подготовка повърхностите на капаците за нанасяне на антикорозионно покритие  - /при необходимост след оглед/ бр. 2

1.3.1.5.1.10 Ревизия на крепежните елементи к-т 1
1.3.1.5.1.11 Проверка прилягане на уплътнителните повърхнини к-т 2
1.3.1.5.1.12 Поставяне на нови гарнитури, монтаж и стягане крепеж к-т 1
1.3.1.5.1.13 Плътностни изпитания на тръбния сноп по водно пространство при P=7,0 кgf/сm2 бр. 1
1.3.1.5.1.14 Плътностни изпитания на тръбния сноп по маслено пространство при P=7,0 кgf/сm2 бр. 1
1.3.1.5.1.15 Дрениране и възстановяване на технологичните връзки бр. 1

Общо за СР на 1 бр. ОМР:
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
Общо за СР на 4 бр. ОМР:

1.3.1.5.2. Текущ ремонт (ТР) на Главен маслен бак (ГМБ) - 5SC10В01
1.3.1.5.2.1 Развиване крепежа и демонтаж на капаците на ГМБ к-т 1
1.3.1.5.2.2 Демонтиране сетки, почистване и продухване със сгъстен въздух. Ревизия. к-т 1
1.3.1.5.2.3 Монтиране сетки к-т 1
1.3.1.5.2.4 Монтиране капаци. Стягане на крепежа. к-т 1

Общо за ТР на ГМБ:
1.3.1.5.3. Среден ремонт на маслени баци - 5SC16,20,50,61,62

1.3.1.5.3.1 Разболтване крепежа и демонтаж капак бр. 5
1.3.1.5.3.2 Почистване на вътрешното пространство бр. 5
1.3.1.5.3.3 Монтиране капак. Стягане на крепежа. бр. 5
1.3.1.5.3.4 Почистване на баците отвън. бр. 5

Общо за СР на маслени баци:
1.3.1.5.4. Среден ремонт на механични филтри - 5SU31,32N01

1.3.1.5.4.1 Демонтаж капак, изваждане филтриращи елементи, почистване и продухване със сгъстен въздух. к-т 1
1.3.1.5.4.2 Почистване на вътрешното пространство бр. 1
1.3.1.5.4.3 Ревизия на крепеж к-т 1
1.3.1.5.4.4 Монтаж на филтриращите елементи к-т 1
1.3.1.5.4.5 Подмяна гарнитура, почистване и стягане крепежа на капака. к-т 1

Общо за СР на 1 бр. филтър:
Общо за СР на 2 бр. филтри:

1.3.1.5.5. Основен ремонт на регулатори на налягането на уплътняващо масло - 5SU41,42S03,13
1.3.1.5.5.1 Демонтаж на капак и изваждане на тежестите к-т 1
1.3.1.5.5.2 Почистване на вътрешното пространство и тежестите к-т 1
1.3.1.5.5.3 Ревизия на крепежа к-т 1
1.3.1.5.5.4 Монтаж на тежестите к-т 1
1.3.1.5.5.5 Подмяна гарнитура, монтаж и стягане крепежа на капака к-т 1

Общо за 1 бр.:
Общо за 4 бр.:

1.3.1.5.6. Среден ремонт на противоаварийни бачета - 5SС30В10 ÷80
1.3.1.5.6.1 Демонтаж капак бр. 1
1.3.1.5.6.2 Почистване на вътрешното пространство бр. 1
1.3.1.5.6.3 Дефектовка уплътнителни повърхнини. Ревизия крепеж. Отстраняване пропуски к-т 1
1.3.1.5.6.4 Подмяна уплътнителна гарнитура, монтаж и стягане крепежа на капака к-т 1

Общо за 1 бр.:
Общо за 8 бр.:

1.3.1.5.7. Извършване на маслопрокачка (по работна програма на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД) 
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.5.7.1 Почистване на лагерните опори преди маслопрокачка бр. 5
1.3.1.5.7.2 Почистване на лагерните опори след маслопрокачка бр. 5
1.3.1.5.7.3 Монтаж/демонтаж на временни линии, защитни мрежи с контролни марли и заглушки на система 5SC бр. 8

1.3.1.5.7.4 Подготовка и участие в промивката на системата за хидроподем на роторите, системата за мазане и система уплътнение вала на генератора.
Продухване на сетките на ГМБ, почистване филтри 5SU. бр. 1

1.3.1.5.7.5 Почистване картерите на лагери №№10,11,12 бр. 3
1.3.1.5.7.6 Възстановяване на щатна схема бр. 1

Общо за маслопрокачката:
1.3.1.5.8. Среден ремонт на 5SU21,22W01

1.3.1.5.8.1 Развиване крепежа и на тръбопроводите на вход и изход по охаждаща вода. бр. 4
1.3.1.5.8.2 Развиване крепежа на капака и фланцовото съединение на въздушника по ”VC”. Демонтаж на капака. бр. 1
1.3.1.5.8.3 Почистване на горна тръбна дъска и вътрешно пространство на капака. бр. 2
1.3.1.5.8.4 Почистване на водни камери. бр. 1
1.3.1.5.8.5 Измиване на топлообменните тръбички с водна струя (чрез  WOMA). бр. 1
1.3.1.5.8.6 Проверка техническото състояние на упл.повърхности на капаците , корпуса и тръбната дъска . бр. 6
1.3.1.5.8.7 Проверка и ревизия на крепежни елементи.Отстраняване на констатирани забележки. к-т 7

1.3.1.5.8.8 Почистване упл.повърхности на фланцовите съединения на тръбопроводите на вход и изход по охлаждаща вода. 
Подмяна на уплътнителни гарнитури и стягане на крепежа. бр. 4

1.3.1.5.8.9 Монтаж гумено упл. на тръбната дъска и подмяна упл.гарнитура на капака.Монтаж и стягане на капака. бр. 1
1.3.1.5.8.10 Подмяна упл.гарнитура на фланците,монтаж и стягане крепежа на линиите за обезвъздушаване по ”VC”. бр. 2

Общо за 1 бр.:
Общо за 2 бр.:

ОБЩО по т.1.3.1.5.:
1.3.1.6. Ремонт на 3 броя паросбросни устройства (ПСУ) от 5RC11S03 ÷08 и 5RC12S03÷08

1.3.1.6.1. Ремонт на паросбросни устройства (ПСУ) 5RC11S03-08 и 5RC12S03-08
1.3.1.6.1.1 Оглед и дефектовка на 12 броя бр. 12
1.3.1.6.1.2 Ремонт на дефектни участъци - при необходимост бр. 12
1.3.1.6.1.3 Почистване на 12 броя бр. 12

Общо по т.1.3.1.6.1.:
1.3.1.6.2. При необходимост ОР на 3 броя ПСУ в резултат от дефектовката:

1.3.1.6.2.1 Доставка на U профил 16 м 40
1.3.1.6.2.2 Доставка на листова стомана d = 8 мм м2 10
1.3.1.6.2.3 Срязване на корпуса (кожуха) на ПСУ и направа на технологичен отвор за достъп м2 1,5
1.3.1.6.2.4 Изрязване на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на I, II, II и  IV кръг к-т 4
1.3.1.6.2.5 Изрязване на опорна конструкция от U профил 16 на I, II, II и  IV кръг к-т 4
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.6.2.6 Изработка на нови дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на I, II, III и  IV кръг к-т 4
1.3.1.6.2.7 Подготовка на опорна конструкция (разкрояване на U профил 16) к-т 4
1.3.1.6.2.8 Подготовка на изрязаният елемент от корпуса на ПСУ за монтаж м2 1,5
1.3.1.6.2.9 Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на I-ви кръг к-т 1

1.3.1.6.2.10 Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на II-ри кръг к-т 1
1.3.1.6.2.11 Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на III-ти кръг к-т 1
1.3.1.6.2.12 Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на IV-ти кръг к-т 1
1.3.1.6.2.13 Монтаж и заваряване на изрязания елемент (1,5 м2) от корпуса на ПСУ бр. 1

Общо по т.1.3.1.6.2. за 1 ПСУ.:
Общо по т.1.3.1.6.2. за 3 ПСУ.:

Общо по т.1.3.1.6.:
1.3.1.7. Среден ремонт на деаератори високо налягане (ДВН) - 2 броя (5RL21, 22B01/W01,02)

1.3.1.7.1 Отваряне люковете на ДВН (на деаерационни колони и резервоари) бр. 6
1.3.1.7.2 Заваряване ребра между решетки в колони (при необходимост, съгласно резултатите от оглед на експертна комисия) бр. 10

1.3.1.7.3 Отстраняване на пукнатини (при наличие) в заварените съединения на усилващи ребра, тръба Ø219×10, както и в основния метал на струйната 
чиния в деаерационните колони чрез рубене м 2

1.3.1.7.4 Заваряване на изрубените места м 2
1.3.1.7.5 Монтаж тръбно скеле м3 36
1.3.1.7.6 Подготовка за металоконтрол на ДВН бр. 2
1.3.1.7.7 Отстраняване забележки (при наличие) по основен метал и заварени съединения в ДВН, по резултати от вътрешен оглед* на експертна комисия х х
1.3.1.7.8 Демонтаж тръбно скеле м3 36
1.3.1.7.9 Почистване на ДВН (деаерационни колони и резервоари) х х

1.3.1.7.10 Затваряне и стягане крепежа на люкове бр. 6
Общо за 1 бр. ДВН:
Общо за 2 бр. ДВН:

1.3.1.8. Среден ремонт на валопревъртащо устройство (ВПУ)  5SN10D01 на ТГ-9
1.3.1.8.1 Демонтаж тръбопроводи за смазване на ВПУ от хидроподем бр. 4
1.3.1.8.2 Демонтаж и ревизия карети бр. 6
1.3.1.8.3 Проверка и прилягане контактни повърхнини на карети, колодки и зъбен венец бр. 12
1.3.1.8.4 Проверка луфтове между карети и леглата в картера бр. 6
1.3.1.8.5 Сглобяване колодките в каретите и монтаж бр. 6
1.3.1.8.6 Центровка зъбен венец бр. 1
1.3.1.8.7 Демонтаж ел. двигател бр. 1
1.3.1.8.8 Ревизия редуктор с проверка луфт в лагери, аксиален луфт на вала к-т 1
1.3.1.8.9 Проверка зацепване редуктор и зъбен венец к-т 1
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.1.8.10 Проверка зацепване зъбен венец и червяк к-т 1

Общо за СР на 5SN10D01:

1.3.1.9. Почистване на камерите и тръбните дъски и отстраняване на констатирани забележки по предпазни щитове в кондензатори 
5SD11,12,13-І, ІІ на парна турбина К-1000-60/1500-2

1.3.1.9.1 Почистване на камерите и тръбните дъски бр. 6
1.3.1.9.2 Оглед и дефектовка бр. 6
1.3.1.9.3 Направа скеле при необходимост с височина до 10м м³ 480
1.3.1.9.4 Ремонт на предпазни щитове бр. 30
1.3.1.9.5 Демонтаж скеле  с височина до 10м м³ 480

Общо за 1 бр.:
Общо за 3 бр.:

1.3.1.10. Отстраняване на констатирани забележки по антикорозионното покритие на камерите по циркулационна вода на кондензатори 
5SD11,12,13-І, ІІ и кондензатори 5SD51,52– І, ІІ на приводни турбини ОК-12А

1.3.1.10.1 Оглед и дефектовка бр. 5
1.3.1.10.2 Отстраняване на открити дефекти бр. 5

Общо за 5 бр.:
1.3.1.11. Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в машинна зала 5 блок

1.3.1.11.1 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле м³ 6500
Общо по т.1.3.1.11.:

1.3.1.12. Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в машинна зала 5 блок
1.3.1.12.1 Боядисване на ограждения м2 50
1.3.1.12.2 Боядисване на металоконструкции м2 200
1.3.1.12.3 Боядисване на съоръжения (турбини, помпи, ел. Двигатели, вентилатори, топлообменници, филтри и др.) м2 4000
1.3.1.12.4 Боядисване на тръбопроводи м2 100

Общо по т.1.3.1.12.:

1.3.1.13. Подготовка на основен метал и заварени съединения за извършване на безразрушителен контрол на оборудване и 
тръбопроводи по ІІ-ри контур

1.3.1.13.1 Монтаж скеле *
1.3.1.13.2 Демонтаж обшивка и топлоизолация *
1.3.1.13.3 Зачистване на участъци *
1.3.1.13.4 Монтаж обшивка и топлоизолация *
1.3.1.13.5 Демонтаж скеле *

*Точните обеми ще се определят  след утвърждаване на Програмата и се доказват по време на изпълнение
Общо по т.1.3.1.13.:

ч/ч ~20000
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1.3.1.14. Отстраняване на забележки от изпълнението на работна програма за безразрушителен контрол на оборудване и 
тръбопроводи по ІІ-ри контур

1.3.1.14.1 Отстраняване на забележки* ч/ч ~1600
*Точните обеми ще се определят  след изпълнение  на Програмата и се доказва по време на изпълнение

Общо по т.1.3.1.14.:

1.3.1.15. Демонтаж, монтаж и частична подмяна на ламаринена обшивка и топлоизолация на тръбопроводи и съоръжения за обезпечаване на 
ремонтните дейности в Машинна зала 5 блок

1.3.1.15.1 Демонтаж и монтаж ламаринена обшивка м² 5000
1.3.1.15.2 Демонтаж и монтаж топлоизолация м² 5000

Общо по т.1.3.1.15.:

1.3.1.16. Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен технически надзор. Възстановяване на тръбопроводи и оборудване. 
Отстраняване на открити дефекти

1.3.1.16.1 Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен технически надзор. Възстановяване на тръбопроводи и оборудване. 
Отстраняване на открити дефекти. ч/ч 1700

Общо по т.1.3.1.16.:
1.3.1.17 Направа на нови фундаменти и рами и претрасиране на напорни и смукателни тръбопроводи на помпи 5VB81,82,83D01

1.3.1.17.1 Демонтаж на старите помпени агрегати бр. 3
1.3.1.17.2 Разбиване на фундаментите на агрегатите бр. 3
1.3.1.17.3 Транспорт строителни отпадъци до депо т. 1.5
1.3.1.17.4 Демонтаж металните рами бр. 3
1.3.1.17.5 Транспорт метални отпадъци до депо т. 2
1.3.1.17.6 Реконструкция на напорните и смукателни тръбопроводи бр. 3
1.3.1.17.7 Реконструкция на обвязката на помпите бр. 3
1.3.1.17.8 Изработка и монтаж на нови фундаменти бр. 3
1.3.1.17.9 Изработка и монтаж на нови рами бр. 3

1.3.1.17.10 Монтаж на помпените агрегати бр. 3
ОБЩО по т.1.3.1.17.:

1.3.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
1.3.2.1. Текущ ремонт на 2 бр. цилиндри ниско налягане 6SA20,40 (ЦНН -1,3) на парна турбина К1000-60/1500-2 

1.3.2.1.1 Демонтаж капаци на люкове. Изработване на гарнитури бр. 4
1.3.2.1.2 Разглобяване на атмосферни клапани* бр. 4
1.3.2.1.3 Ревизия и изготвяне на прокладки - при необходимост от изпълнение на т. 1.3.2.1.2 бр. 4
1.3.2.1.4 Напасване и проверка на плътността - при необходимост от изпълнение на т. 1.3.2.1.2 бр. 4
1.3.2.1.5 Сглобяване на атмосферни клапани - при необходимост от изпълнение на т. 1.3.2.1.2 бр. 4
1.3.2.1.6 Разконтряне и демонтаж на дюзи и разпръсквачи на линията за впръск к-т 240
1.3.2.1.7 Ревизия на контри, дюзи и разпръсквачи к-т 240
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.1.8 Монтаж и законтряне на дюзите за впръск. Участие в изпробване на системата. Отстраняване на забалежки. к-т 240
1.3.2.1.9 Монтаж капаци на люкове. бр. 4

Общо за 1 брой ЦНН:
ОБЩО за 2 броя ЦНН:

1.3.2.2. Основен ремонт на цилиндър ниско налягане 6SA30 (ЦНН -2) на парна турбина К1000-60/1500-2 с подмяна на лопатки 4-та степен. 
Подмяна на лагери №5 и 6 - т. 2.893.1 от ИП

1.3.2.2.1 Подготвителни работи
1.3.2.2.1.1 Товарене на греди (балки) и транспортиране бр. 10
1.3.2.2.1.2 Разтоварване балки и монтиране на кота 15 бр. 10
1.3.2.2.1.3 Товарене касети за диафрагми и транспортиране бр. 6
1.3.2.2.1.4 Разтоварване стойки и монтиране върху балки на кота 0 бр. 6
1.3.2.2.1.5 Монтаж и центроване стойки за ротори бр. 2
1.3.2.2.1.6 Разтоварване и подреждане фургони и инструментална на кота 15 бр. 3
1.3.2.2.1.7 Товарене, транспортиране, разтоварване и подреждане стелажи бр. 2
1.3.2.2.1.8 Товарене и транспортиране шкафове с инструменти бр. 14
1.3.2.2.1.9 Разтоварване и подреждане шкафове с инструменти на кота 15 и кота 0 бр. 14

1.3.2.2.1.10 Товарене и транспортиране предпазен ламаринен под за ЦНН-2 к-т 2
1.3.2.2.1.11 Товарене и транспортиране на фреза бр. 1
1.3.2.2.1.12 Разтоварване и подвързване фреза на кота 15 бр. 1
1.3.2.2.1.13 Транспортиране и разтоварване калибри за лагери бр. 5
1.3.2.2.1.14 Товарене, транспортиране и разтоварване палета с приспособления и спец. инструмент бр. 10
1.3.2.2.1.15 Товарене, транспортиране и разтоварване на специални сапани бр. 10

Общо по т.1.3.2.2.1.:

1.3.2.2.2. Извършване на типов основен ремонт (ОР) на 6SA30 (ЦНН-2) съгласно инструкция 30.ТО.SA.ИР.017/0. 
Подмяна на работни лопатки от 4-та степен на ротор ниско налягане №2 (РНН-2):

1.3.2.2.2.1 Разболтване на тарелчати пружини бр. 8
1.3.2.2.2.2 Натягане антисеизмични пружини под цилиндъра и демонтиране на втулките бр. 24
1.3.2.2.2.3 Разболтване на снопообразните опори бр. 8
1.3.2.2.2.4 Разболтване компенсатора от корпуса на крайни уплътнения и от капака бр. 2
1.3.2.2.2.5 Разболтване корпуси за крайни уплътнения бр. 2
1.3.2.2.2.6 Разболтване разьома на капака отвън и отвътре бр. 1
1.3.2.2.2.7 Повдигане, демонтаж и поставяне на капака върху “балки” бр. 1
1.3.2.2.2.8 Почистване и ревизия хоризонтален разьом горна половина (ГП) и долна половина (ДП) на капак бр. 2
1.3.2.2.2.9 Демонтиране на корпуси за крайни уплътнения и ревизия бр. 2

1.3.2.2.2.10 Разглобяване на атмосферни клапани, ревизия. Изготвяне на прокладки и напасване с проверка на плътността. Сглобяване. бр. 4
1.3.2.2.2.11 Прилягане по боя и луфтомер корпуси на крайни уплътнения до 0,05 мм бр. 2
1.3.2.2.2.12 Разконтряне, разболтване и демонтаж люкове на обойма ГП бр. 8
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.2.2.13 Разболтване вътрешния крепеж на обоймата к-т 1
1.3.2.2.2.14 Разболтване на горещо крепежа на обоймата бр. 14
1.3.2.2.2.15 Демонтаж на обоймата бр. 1
1.3.2.2.2.16 Демонтаж крепежа на обоймата к-т 1
1.3.2.2.2.17 Ревизия на крепежа на цилиндъра и обоймата к-т 1
1.3.2.2.2.18 Кантоване на обойма ГП бр. 1
1.3.2.2.2.19 Ревизия и проверка по тресажна маса на обоймата ГП – 81,34 dm2 бр. 1
1.3.2.2.2.20 Ревизия и проверка на обойма долна половина по обоймата ГП – 81,34 dm3 бр. 1
1.3.2.2.2.21 Разболтване и демонтаж диафрагми и разсекател ГП бр. 13
1.3.2.2.2.22 Ревизия, подготовка и УЗД на крепежа на обоймата бр. 28
1.3.2.2.2.23 Замерване луфтове на уплътнения (диафрагмени и крайни) к-т 1
1.3.2.2.2.24 Демонтаж разсекател и диафрагми ДП бр. 13
1.3.2.2.2.25 Демонтаж и ревизия диафрагмени уплътнения – сегменти бр. 240
1.3.2.2.2.26 Демонтаж и ревизия крайни уплътнения – сегменти бр. 96
1.3.2.2.2.27 Ревизия и проверка прилягане диафрагми и разсекател ГП към ДП к-т 13
1.3.2.2.2.28 Монтаж диафрагми и разсекател ДП бр. 13
1.3.2.2.2.29 Замерване и корекция центровка на диафрагми, разсекател и комини ДП бр. 15
1.3.2.2.2.30 Замерване топлинни хлабини на диафрагми и разсекател ДП преди и след ремонт бр. 13
1.3.2.2.2.31 Замерване и корекция аксиални и радиални на диафрагми ДП бр. 13
1.3.2.2.2.32 Зареждане на диафрагми и разсекател ГП в обоймата бр. 7
1.3.2.2.2.33 Замерване и корекция аксиални хлабини на диафрагми иразсекател ГП бр. 7
1.3.2.2.2.34 Проверка топлинните хлабини на разсекател ГП и ДП бр. 1
1.3.2.2.2.35 Зареждане диафрагмени и крайни уплътнения ДП бр. 168
1.3.2.2.2.36 Направа бази на усиките на крайни и диафрагмени уплътнения бр. 40
1.3.2.2.2.37 Монтиране и центроване приспособлението за престъргване на уплътнения к-т 1
1.3.2.2.2.38 Замерване и приближаване на уплътнения ДП по направените бази І – ви поток бр. 84
1.3.2.2.2.39 Престъргване на ДП уплътнения с проверка центровката на борщанга на всеки кръг на І – ви поток Пръстена 10
1.3.2.2.2.40 Зареждане диафрагмени и крайни уплътнения ГП на І – ви поток бр. 84
1.3.2.2.2.41 Прецентровка приспособлението за ГП на І – ви поток к-т 1
1.3.2.2.2.42 Залагане диафрагми ГП на І – ви поток бр. 6
1.3.2.2.2.43 Замерване и приближаване диафрагмени уплътнения ГП на І – ви поток бр. 60
1.3.2.2.2.44 Престъргване на ГП уплътнения с проверка центровката на борщанга на всеки кръг на І – ви поток Пръстена 6
1.3.2.2.2.45 Залагане крайни уплътнения ГП, замерване и приближаване на І – ви поток бр. 24
1.3.2.2.2.46 Престъргване крайни уплътнения ГП на І – ви поток Пръстена 4
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.2.2.47 Прецентровка на борщанга за ІІ – ри поток к-т 1
1.3.2.2.2.48 Замерване и приближаване на уплътнения ДП. по направените бази ІІ – ри поток бр 84
1.3.2.2.2.49 Престъргване на ДП уплътнения с проверка центровката на борщанга на всеки кръг на ІІ – ри поток Пръстена 10
1.3.2.2.2.50 Зареждане диафрагмени и крайни уплътнения ГП на ІІ – ри поток бр. 84
1.3.2.2.2.51 Прецентровка приспособлението за ГП на І – ви поток к-т 1
1.3.2.2.2.52 Залагане диафрагми ГП на ІІ – ри поток бр. 6
1.3.2.2.2.53 Замерване и приближаване диафрагмени уплътнения ГП на ІІ – ри поток бр. 60
1.3.2.2.2.54 Престъргване на ГП уплътнения с проверка центровката на борщанга на всеки кръг на ІІ – ри поток Пръстена 6
1.3.2.2.2.55 Залагане крайни уплътнения ГП, замерване и приближване на ІІ – ри поток бр. 24
1.3.2.2.2.56 Престъргване крайни уплътнения ГП на ІІ – ри поток Пръстена 4
1.3.2.2.2.57 Заостряне на уплътнения – сегменти бр. 336
1.3.2.2.2.58 Направа на топлинна хлабина на упл. пръстени (стикова хлабина) и челосване уплътнения Пръстена 20
1.3.2.2.2.59 Зареждане уплътнения ГП и ДП в диафрагми и комини бр. 336
1.3.2.2.2.60 Направа на топлинни хлабини на шпонките на диафрагми ДП бр. 28
1.3.2.2.2.61 Ревизия шпонки обойма ДП бр. 6
1.3.2.2.2.62 Демонтаж разсекател  диафрагми ДП от цилиндъра бр. 13
1.3.2.2.2.63 Кантоване обойма и проверка прилягане ГП към ДП по боя и луфтомер бр. 1
1.3.2.2.2.64 Монтаж диафрагми и разсекател ДП в цилиндъра бр. 13
1.3.2.2.2.65 Монтаж диафрагми и разсекател ГП бр. 13
1.3.2.2.2.66 Пробно затваряне обоймаГП и проверка луфтове бр. 1
1.3.2.2.2.67 Демонтаж обойма, диафрагми и разсекател ГП бр. 13
1.3.2.2.2.68 Проверка “наклейка” на уплътнения ДП Цил-р 1
1.3.2.2.2.69 Монтаж диафрагми и разсекател и комини ГП бр. 15
1.3.2.2.2.70 Проверка “наклейка” на уплътнения ГП Цил-р 1
1.3.2.2.2.71 Демонтаж диафрагми, разсекател  комини ГП бр. 15
1.3.2.2.2.72 Ревизия крепежа на диафрагмите к-т 1
1.3.2.2.2.73 Ревизия люкове на обоймата и изрязване на гарнитури бр. 6
1.3.2.2.2.74 Ревизия аксиални и радиални шпонки на диафрагми и разсекател бр. 13
1.3.2.2.2.75 Монтаж, стягане и законтряне диафрагми ГП бр. 13
1.3.2.2.2.76 Монтаж обойма ГП бр. 1
1.3.2.2.2.77 Затягане на студено крепежа на обоймата отвън и отвътре к-т 1
1.3.2.2.2.78 Затягане на горещо шпилки на обойма и проверка удължението бр. 28
1.3.2.2.2.79 Монтаж, стягане и законтряне люкове на обойма бр. 6
1.3.2.2.2.80 Затваряне на ЦНН и корпуси крайни уплътнения на "мастика" Цил-р 1
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.2.2.81 Затягане крепежа на ЦНН отвън и отвътре к-т 1
1.3.2.2.2.82 Затягане коменсатори бр. 2
1.3.2.2.2.83 Затягане корпуси крайни уплътнения и стягане бр. 2
1.3.2.2.2.84 Монтаж втулки на антисеизмични пружини бр. 24
1.3.2.2.2.85 Затягане тарелчати пружини бр. 8
1.3.2.2.2.86 Монтаж планки тръбни снопове и корекция луфт бр. 8
1.3.2.2.2.87 Ревизия шпонки на обойма и ЦНН бр. 10
1.3.2.2.2.88 Подмяна лагери №№5 и 6 комплект с обоймите бр. 2

Общо по т.1.3.2.2.2.:

1.3.2.2.3. Дейности при подмяна на работни лопакти от ІV степен (І и ІІ поток) 
на ротор ниско налягане № 2 (РНН-2):

1.3.2.2.3.1 Кранови операции, свързани с осигуряване на условия за демонтажа на старите лопатки
бр.

премества-
ния

10

1.3.2.2.3.2 Направа на скеле за демонтаж
1.3.2.2.3.3 Демонтаж бандажи ІV-та степен Пакет 64
1.3.2.2.3.4 Демонтаж щифтове на работни лопатки (разпробиване) бр. 392
1.3.2.2.3.5 Демонтаж на ключовите лопатки к-т 2
1.3.2.2.3.6 Демонтаж на работни лопатки от ІV степен -  І и ІІ поток (по 190 бр. на поток) бр 380
1.3.2.2.3.7 Ревизя на дисковете от ІV степен на РНН-2 (1 диск на поток) бр 2

1.3.2.2.3.8 Оразмеряване на пазове на диска и замерване на отклонение бр. 
Дискове 2

1.3.2.2.3.9 Транспортиране на новите лопатки от склада Курс 1
1.3.2.2.3.10 Разконсервиране на лопатки бр 384
1.3.2.2.3.11 Извършване на предварителни замервания на лопатките бр 384
1.3.2.2.3.12 Анализ на размерите на пазовете и лопатки и определяне на обема на механична обработка бр 384
1.3.2.2.3.13 Механична обработка на лопатките бр 384
1.3.2.2.3.14 Проверка на челното прилягане на корените на лопатките (384 бр.) dm2 291,84
1.3.2.2.3.15 Монтаж на работни лопатки и комплектоващи детайли на диска бр. 380
1.3.2.2.3.16 Монтаж на ключовите лопатки к-т 2
1.3.2.2.3.17 Направа на отвори и монтиране на щифтове на работни и ключови лопатки бр. 392
1.3.2.2.3.18 Реконструкция на ВПУ за приспособяването му за въртене на РНН-2 с цел механична обработка на монтираните лопатки бр. 1
1.3.2.2.3.19 Механична обработка на лопатките при монтирано положение на РНН-2 (корен и бандажи) І и ІІ поток бр. 6
1.3.2.2.3.20 Възстановяване на щатната схема на ВПУ бр. 1
1.3.2.2.3.21 Механична обработка (съгласно заводска документация) на диафрагми ІV степен – долна и горна половина на двата потока бр. 2
1.3.2.2.3.22 Контрол на РНН-2 и диафрагми
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.2.3.23 Пробен монтаж на диафрагми ІV степен и РНН-2 в цилиндъра и проверка на луфтове бр. 2
1.3.2.2.3.24 Механична обработка на каналите на бандажите над корените на лопатките – т. 20.45 от ВТН Степен 2
1.3.2.2.3.25 Шлайфане вставки на шлайф машина – 1 брой вставка с площ 2038,7 мм2 - т. 18.6 от ВТН бр. 768
1.3.2.2.3.26 Завалцоване вставки над корените на лопатките – т.20.45. от ВТН Степен 2
1.3.2.2.3.27 Шлайфане щифтове на шлайф машина –  бр. 384
1.3.2.2.3.28 Техническо ръководство

Общо по т.1.3.2.2.3.:
1.3.2.2.4. Специални работи

1.3.2.2.4.1 По ЦНН2
1.3.2.2.4.1.1 Изправяне чрез шабрене разъома на обоймата ГП по трасажна маса dm2 81.34
1.3.2.2.4.1.2 Изправяне чрез шабрене разъома на обоймата ДП по ГП на обоймата dm2 81.34
1.3.2.2.4.1.3 Прилягане по боя и луфтомер разъома на диафрагми ДП по ГП
1.3.2.2.4.1.4 Разсекатели dm2 11
1.3.2.2.4.1.5 Ст.1           - 2 бр. dm2 8.66
1.3.2.2.4.1.6 Ст.2           - 2 бр. dm2 10.34
1.3.2.2.4.1.7 Ст.3/4        - 2 бр. dm2 26.14
1.3.2.2.4.1.8 Ст.5           - 2 бр. dm2 16.9
1.3.2.2.4.1.9 Ст.6           - 2 бр. dm2 18.74

1.3.2.2.4.1.10 Ст.7           - 2 бр. dm2 21.74
Общо по т.1.3.2.2.4.1.:

1.3.2.2.4.2 Шабрене полумуфи РВН, РНН1, РНН2, РНН3
1.3.2.2.4.2.1 РВН - страна генератора dm2 67.92
1.3.2.2.4.2.2 РНН1 - страна регулация dm2 67.92
1.3.2.2.4.2.3 РНН1 - страна генератора dm2 67.92
1.3.2.2.4.2.4 РНН2 - страна регулация dm2 67.92
1.3.2.2.4.2.5 РНН2 - страна генератора dm2 67.92
1.3.2.2.4.2.6 РНН3 - страна регулация dm2 67.92
1.3.2.2.4.2.7 РНН3 - страна генератора dm2 86.54

Общо по т.1.3.2.2.4.2.:
1.3.2.2.5. Заключителни работи

1.3.2.2.5.1 Товарене на балки и транспортиране бр. 10
1.3.2.2.5.2 Разтоварване балки бр. 10
1.3.2.2.5.3 Товарене касети за диафрагми и транспортиране бр. 6
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.2.5.4 Разтоварване стойки и монтиране върху балки бр. 6
1.3.2.2.5.5 Товарене , транспортиране и разтоварване калибри за лагери бр. 5
1.3.2.2.5.6 Демонтаж стойки за ротори бр. 2
1.3.2.2.5.7 Товарене и транспортиране фургони и инструментална бр. 3
1.3.2.2.5.8 Разтоварване и подреждане фургони и иструментална бр. 3
1.3.2.2.5.9 Товарене , транспортиране и разтоварване стелажи бр. 2

1.3.2.2.5.10 Товарене и траспортиране шкафове с инструменти бр. 14
1.3.2.2.5.11 Разтоварване и подреждане шкафове с инструменти бр. 14
1.3.2.2.5.12 Товарене и транспортиране предпазен ламаринен под за ЦНН к-т 1
1.3.2.2.5.13 Товарене , транспортиране и разтоварване фреза. бр. 1
1.3.2.2.5.14 Товарене,транспортиране и разтоварване палета с приспособления и спец. инструменти бр. 10
1.3.2.2.5.15 Товарене, транспортиране и разтоварване на спец. сапани бр. 10

Общо за т. 1.3.2.2.5.:
ОБЩО по т.1.3.2.2.:

1.3.2.3. Ремонт валова линия на турбоагрегат (ТА) -10 
1.3.2.3.1 Разболтване и демонтаж кожух на полумуфа ротор високо налягане (РВН)/ротор ниско налягане №1(РНН-1) - РВН/РНН-1 бр. 1
1.3.2.3.2 Разболтване и демонтаж кожух на полумуфа РНН-1/ РНН-2 (ротор ниско налягане №2) бр. 1
1.3.2.3.3 Разконтряне и разболтване полумуфа РНН-1/ РНН-2 бр. 21
1.3.2.3.4 Разконтряне и разболтване полумуфа РНН-1/ РВН бр. 21
1.3.2.3.5 Раздалечаване ротори и замерване центровка РНН-1/РНН-2 преди ремонт бр. 1
1.3.2.3.6 Раздалечаване ротори и замерване центровка РНН-1/ РВН преди ремонт бр. 1
1.3.2.3.7 Корекция центровка на РВН с лагери №№ 1 и 2 с прилягане по “колодки” след всяка корекция бр. 4
1.3.2.3.8 Сапаниране и монтаж  РНН-1 - замерване центровка РНН-1/ РНН-2 след всяка корекция и маслоразточки бр. 4
1.3.2.3.9 Корекция центровка на РНН-1/ РНН-2 с лагери №№ 3 и 4 с прилягане по “колодки” след всяка корекция бр. 4

1.3.2.3.10 Замерване центровка на РНН-1/ РНН-2 и маслоразточки 3 и 4 бр. 1

1.3.2.3.11 Замерване центровка на РВН/ РНН-1 и маслоразточки 1 и 2 бр.   
(ротор) 1

1.3.2.3.12 Ревизия пасболтове и гайки на полумуфа РНН-1/ РНН-2 бр. 21
1.3.2.3.13 Ревизия пасболтове и гайки на полумуфа РНН-1/ РВН бр. 21
1.3.2.3.14 Замерване аксиален бой на РВН след шабрене на полумуфата бр. 2
1.3.2.3.15 Нареждане пасболтове на полумуфа РНН-1/ РВН бр. 21
1.3.2.3.16 Затягане на пасболтовете с въртене на валовата линия бр. 21
1.3.2.3.17 Стягане с удължение на болтовете на полумуфите и законтряне бр. 21
1.3.2.3.18 Замерване и корекция “коляно” бр. 4
1.3.2.3.19 Залагане приспособлението за маятникова проверка бр. 1
1.3.2.3.20 *Замерване и корекция “маятник” на РВН бр. 3
1.3.2.3.21 Окончателно затягане с удължение на пасболтове и шпилки, и замерване “коляно” РВН/РНН-1 бр. 21

стр.26/39



№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.3.22 *Демонтаж приспособлението за маятникова проверка и монтаж долна половина (ДП) на лагери с №№1 и 2 бр. 2
1.3.2.3.23 Замерване аксиален бой на РНН-1 от двете страни след шабрене на полумуфите бр. 2
1.3.2.3.24 Нареждане пасболтове на полумуфа РНН-1/ РНН-2 бр. 21
1.3.2.3.25 Затягане на пасболтовете с въртене на валовата линия бр. 21
1.3.2.3.26 Стягане с удължение на болтовете на полумуфите и законтряне бр. 21
1.3.2.3.27 Замерване и корекция “коляно” бр. 1
1.3.2.3.28 Монтаж и центроване кожух на полумуфа РНН-1/ РНН-2 бр. 1
1.3.2.3.29 Монтаж и центроване кожух на полумуфа РВН/РНН-1 бр. 1
1.3.2.3.30 Замерване аксиален бой РНН3 стр.Р и стр. Г; бр. 2
1.3.2.3.31 Замерване установъчен размер на РНН-2 бр. 2
1.3.2.3.32 Замерване паспорт на ЦНН-2 бр. 2
1.3.2.3.33 Замерване установъчен размер на РВН бр. 2
1.3.2.3.34 Замерване паспорт на ЦВН бр. 2
1.3.2.3.35 Замерване паров разбег и установъчен размер на РНН-2 бр. 2
1.3.2.3.36 Зачистване за цветна дефектоскопия заваръчни шевове на РНН-1 бр. 10
1.3.2.3.37 Монтаж болтове на полумуфа РНН1/РНН2 бр. 21
1.3.2.3.38 Затягане болтове на полумуфа РНН1/РНН2 бр. 21
1.3.2.3.39 Повдигане РНН2; демонтаж ДП лагер №5 и монтаж обойма ГП к-т 1
1.3.2.3.40 Замерване и корекция “коляно” РНН1/РНН2 бр. 1
1.3.2.3.41 Затягане с удължение ,законтряне и замерване на “коляно”РНН1/РНН2 к-т 1
1.3.2.3.42 Повдигане РНН2 и монтаж лагер №5 ДП к-т 1
1.3.2.3.43 Монтаж и центроване кожух на полумуфа РНН1/РНН2 к-т 1
1.3.2.3.44 Шлайфане шийки на на лагери №№1÷12 бр. 12
1.3.2.3.45 Замерване собствен бой на шийките на лагери №№1,2,5,6,11,12, полумуфа "промчаст", полумуфа РГ стр.Р бр. 8
1.3.2.3.46 Разболтване и демонтаж кожух на полумуфа РНН-2/ РНН-3 бр. 1
1.3.2.3.47 Разконтряне и разболтване полумуфа РНН-2/ РНН-3 бр. 21
1.3.2.3.48 Раздалечаване ротори и замерване центровка РНН-2/РНН-3 преди ремонт бр. 1
1.3.2.3.49 Корекция центровка на РНН-2/РНН-3 с лагери № 5 и 6 с прилягане по “колодки” след всяка корекция бр. 4
1.3.2.3.50 Сапаниране и монтаж  РНН-2 - замерване центровка РНН-2/ РНН-3 след всяка корекция и маслоразточки бр. 4
1.3.2.3.51 Замерване центровка на РНН-2/ РНН-3 и маслоразточки 5 и 6 бр. 1
1.3.2.3.52 Ревизия пасболтове и гайки на полумуфа РНН-2/ РНН-3 бр. 21
1.3.2.3.53 Замерване аксиален бой на РНН-3 от двете страни след шабрене на полумуфите бр. 2
1.3.2.3.54 Замерване аксиален бой на РНН-2 от двете страни след шабрене на полумуфите бр. 2
1.3.2.3.55 Замерване аксиален бой на РГ стр. РНН3, стр.В бр. 1
1.3.2.3.56 Монтаж болтове на полумуфа РНН1/РНН2 бр. 21
1.3.2.3.57 Затягане болтове на полумуфа РНН1/РНН2 бр. 21
1.3.2.3.58 Повдигане РНН2; демонтаж ДП лагер №5 и монтаж обойма ГП к-т 1
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.3.59 Замерване и корекция “коляно” РНН2/РНН3 бр. 1
1.3.2.3.60 Затягане с удължение ,законтряне и замерване на “коляно”РНН2/РНН3 к-т 1
1.3.2.3.61 Повдигане РНН2 и монтаж лагер №6 ДП к-т 1
1.3.2.3.62 Монтаж и центроване кожух на полумуфа РНН2/РНН3 к-т 1
1.3.2.3.63 Зачистване за цветна дефектоскопия заваръчни шевове на РНН-2 бр. 10
1.3.2.3.64 Замерване радиален бой РВН бр. 1
1.3.2.3.65 Замерване радиален бой РНН2 бр. 1

ОБЩО за т.1.2.3.3:
1.3.2.4. Среден ремонт на валопревъртащо устройство (ВПУ) 6SN10D01 на ТГ-10

1.3.2.4.1 Демонтаж тръбопроводи за смазване на ВПУ от хидроподем бр. 4
1.3.2.4.2 Демонтаж и ревизия карети бр. 6
1.3.2.4.3 Проверка и прилягане контактни повърхнини на карети, колодки и зъбен венец бр. 12
1.3.2.4.4 Проверка луфтове между карети и леглата в картера бр. 6
1.3.2.4.5 Сглобяване колодките в каретите и монтаж бр. 6
1.3.2.4.6 Центровка зъбен венец бр. 1
1.3.2.4.7 Демонтаж ел. двигател бр. 1
1.3.2.4.8 Ревизия редуктор с проверка луфт в лагери, аксиален луфт на вала к-т 1
1.3.2.4.9 Проверка зацепване редуктор и зъбен венец к-т 1

1.3.2.4.10 Проверка зацепване зъбен венец и червяк к-т 1
ОБЩО за т.1.2.3.4:

1.3.2.5. Ремонт на радиални плъзгащи лагери на ТА -10 и ТГ -10, и аксиален лагер (6SB13)
1.3.2.5.1 Ремонт на лагерни опори №№1-5

1.3.2.5.1.1 Разболтване и демонтаж капаци на лагерни опори бр. 13
1.3.2.5.1.2 Ревизия капаци бр. 13
1.3.2.5.1.3 Ревизия крепеж на опорите к-т 5
1.3.2.5.1.4 Демонтаж напорни тръбопроводи към лагерите бр. 9
1.3.2.5.1.5 Проверка прилягане капаци към опори по боя и луфтомер (при необходимост) бр. 13
1.3.2.5.1.6 Монтаж и стягане капаци за маслопрокачка бр. 13
1.3.2.5.1.7 Демонтаж и почистване капаци след маслопрокачка бр. 13
1.3.2.5.1.8 Ревизия клапани и опресовка маркучи за хидроподем на роторите к-т 9
1.3.2.5.1.9 Монтаж напорни тръбопроводи към лагерите с проверка бленди бр. 9

1.3.2.5.1.10 Монтаж на капаци на лагерни опори бр. 13
ОБЩО за т.1.3.2.5.1:

1.3.2.5.2. Ремонт на радиални плъгзащи лагери №№1-9
1.3.2.5.2.1 Разконтряне, разболтване и демонтаж обойми горна половина (ГП) бр. 9
1.3.2.5.2.2 Разконтряне, разболтване и демонтаж лагери ГП бр. 9
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.5.2.3 Проверка прилягане по сфера лагери ГП бр. 9
1.3.2.5.2.4 Проверка прилягане по разьом на обойма ГП по трасажна маса бр. 9
1.3.2.5.2.5 Проверка прилягане по разьом на на лагер ГП по трасажна маса бр. 9
1.3.2.5.2.6 Проверка прилягане по калибър лагер ГП бр. 9
1.3.2.5.2.7 Оживяване ротор и демонтаж лагери долна (ДП) бр. 9
1.3.2.5.2.8 Проверка прилягане по калибър лагер ДП бр. 9
1.3.2.5.2.9 Проверка прилягане лагер ГП към ДП по разьом бр. 9

1.3.2.5.2.10 Проверка прилягане обойма ГП към ДП по разьом бр. 9
1.3.2.5.2.11 Изправяне колодки ГП по трасажна маса бр. 18
1.3.2.5.2.12 Прилягане колодки ГП по обойма бр. 18
1.3.2.5.2.13 Монтаж лагери ДП, замерване странична маслена хлабина (СМХ), отцентроване бр. 9
1.3.2.5.2.14 Замерване и корекция горна маслена хлабина (ГМХ) бр. 9
1.3.2.5.2.15 Замерване и корекция натяг по сфера (НСФ) бр. 9
1.3.2.5.2.16 Замерване и корекция натяг по колодки (НК) бр. 9
1.3.2.5.2.17 Монтаж лагери ГП и стягане с ревизиран крепеж бр. 9
1.3.2.5.2.18 Монтаж обойми ГП и стягане с ревизиран крепеж бр. 9
1.3.2.5.2.19 Окончателно стягане и законтряне лагери ГП бр. 9
1.3.2.5.2.20 Окончателно стягане, замерване удължение и законтряне обойми бр. 9

ОБЩО за т.1.3.2.5.2:
1.3.2.5.3. Ремонт на радиален плъзгащ лагер №10

1.3.2.5.3.1 Демонтаж напорни и сливни тръбопроводи бр. 2
1.3.2.5.3.2 Разболтаване и демонтаж капак бр. 1
1.3.2.5.3.3 Ревизия капак бр. 1
1.3.2.5.3.4 Разконтряне, разболтване и демонтаж лагер ГП бр. 1
1.3.2.5.3.5 Проверка прилягане разьом на лагер ГП по трасажна маса бр. 1
1.3.2.5.3.6 Проверка прилягане по калибър лагер ГП бр. 1
1.3.2.5.3.7 Проверка прилягане лагер ГП към капака бр. 1
1.3.2.5.3.8 Проверка прилягане разьом на капак по трасажна маса бр. 1
1.3.2.5.3.9 Оживяване РГ бр. 1

1.3.2.5.3.10 Демонтаж лагер ДП бр. 1
1.3.2.5.3.11 Проверка прилягане по калибър лагер ДП бр. 1
1.3.2.5.3.12 Проверка прилягане лагер ГП към ДП бр. 1
1.3.2.5.3.13 Проверка прилягане капак към стол бр. 1
1.3.2.5.3.14 Монтаж лагер ДП, замерване СМХ, отцентроване бр. 1
1.3.2.5.3.15 Замерване и корекция ГМХ бр. 1
1.3.2.5.3.16 Замерване и корекция натяг на капак (хлабина) бр. 1
1.3.2.5.3.17 Монтаж лагер ГП, стягане и законтряне бр. 1
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1.3.2.5.3.18 Монтаж капак и стягане бр. 1
1.3.2.5.3.19 Ревизия крепежа на капака и тръбопроводите к-т 1
1.3.2.5.3.20 Изрязване гарнитури за тръбопроводи к-т 1
1.3.2.5.3.21 Монтаж напорни и сливни тръбопроводи бр. 2

ОБЩО за т.1.3.2.5.3:
ОБЩО за т.1.3.2.5.5:

1.3.2.5.6. Ремонт на аксиален лагер
1.3.2.5.6.1 Разконтряне, разболтване и демонтаж обойма бр. 1
1.3.2.5.6.2 Замерване маслен разбег бр. 1
1.3.2.5.6.3 Разконтряне, разболтване и демонтаж работни колодки горна и долна половина (общо 16 броя в комплекта) к-т 1
1.3.2.5.6.4 Ревизия колодки бр. 16
1.3.2.5.6.5 Монтаж на работни колодки к-т 1
1.3.2.5.6.6 Монтаж обойма, стягане и законтряне бр. 1
1.3.2.5.6.7 Замерване маслен разбег бр. 1

ОБЩО за т.1.3.2.5.6:
1.3.2.5.7. Специални работи по лагерите на турбина К-1000-60/1500-2

1.3.2.5.7.1 Прилягане горна половина на лагер по калибър (шабровка)
1.3.2.5.7.2 Лагер №1 dm2 28
1.3.2.5.7.3 Лагер №2 dm2 28
1.3.2.5.7.4 Лагер №3 dm2 55
1.3.2.5.7.5 Лагер №4 dm2 55
1.3.2.5.7.6 Лагер №5 dm2 55
1.3.2.5.7.7 Лагер №6 dm2 55
1.3.2.5.7.8 Лагер №7 dm2 55
1.3.2.5.7.9 Лагер №8 dm2 55

1.3.2.5.7.10 Лагер №9 dm2 62
1.3.2.5.7.11 Лагер №10 dm2 23,6

Общо за т.1.3.2.5.7.1.:
1.3.2.5.7.2. Прилягане долна половина на лагер по калибър (шабровка)

1.3.2.5.7.2.1 Лагер №1 dm2 35
1.3.2.5.7.2.2 Лагер №2 dm2 35
1.3.2.5.7.2.3 Лагер №3 dm2 69
1.3.2.5.7.2.4 Лагер №4 dm2 69
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.5.7.2.5 Лагер №5 dm2 69
1.3.2.5.7.2.6 Лагер №6 dm2 69
1.3.2.5.7.2.7 Лагер №7 dm2 69
1.3.2.5.7.2.8 Лагер №8 dm2 69
1.3.2.5.7.2.9 Лагер №9 dm2 64,8

1.3.2.5.7.2.10 Лагер №10 dm2 82,4
Общо за т.1.3.2.5.7.2.:

1.3.2.5.7.3. Прилягане горна половина на лагер по сфера (шабровка)
1.3.2.5.7.3.1 Лагер №1 dm2 31,2
1.3.2.5.7.3.2 Лагер №2 dm2 31,2
1.3.2.5.7.3.3 Лагер №3 dm2 51
1.3.2.5.7.3.4 Лагер №4 dm2 51
1.3.2.5.7.3.5 Лагер №5 dm2 51
1.3.2.5.7.3.6 Лагер №6 dm2 51
1.3.2.5.7.3.7 Лагер №7 dm2 51
1.3.2.5.7.3.8 Лагер №8 dm2 51
1.3.2.5.7.3.9 Лагер №9 dm2 51

1.3.2.5.7.3.10 Лагер №10 dm2 68,3
Общо за т.1.3.2.5.7.3.:

1.3.2.5.7.4. Прилягане долна половина на лагер по сфера (шабровка)
1.3.2.5.7.4.1 Лагер №1 dm2 31,2
1.3.2.5.7.4.2 Лагер №2 dm2 31,2
1.3.2.5.7.4.3 Лагер №3 dm2 51
1.3.2.5.7.4.4 Лагер №4 dm2 51
1.3.2.5.7.4.5 Лагер №5 dm2 51
1.3.2.5.7.4.6 Лагер №6 dm2 51
1.3.2.5.7.4.7 Лагер №7 dm2 51
1.3.2.5.7.4.8 Лагер №8 dm2 51
1.3.2.5.7.4.9 Лагер №9 dm2 51

1.3.2.5.7.4.10 Лагер №10 dm2 68,3
Общо за т.1.3.2.5.7.4.:
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.5.7.5. Прилягане на разьом на лагер горна половина по трасажна маса

1.3.2.5.7.5.1 Лагер №1 dm2 14,4
1.3.2.5.7.5.2 Лагер №2 dm2 14,4
1.3.2.5.7.5.3 Лагер №3 dm2 22
1.3.2.5.7.5.4 Лагер №4 dm2 22
1.3.2.5.7.5.5 Лагер №5 dm2 22
1.3.2.5.7.5.6 Лагер №6 dm2 22
1.3.2.5.7.5.7 Лагер №7 dm2 22
1.3.2.5.7.5.8 Лагер №8 dm2 22
1.3.2.5.7.5.9 Лагер №9 dm2 22

1.3.2.5.7.5.10 Лагер №10 dm2 34
Общо за т.1.3.2.5.7.5.:

1.3.2.5.7.6. Прилягане по разьом на лагер горна половина към долна половина
1.3.2.5.7.6.1 Лагер №1 dm2 13
1.3.2.5.7.6.2 Лагер №2 dm2 13
1.3.2.5.7.6.3 Лагер №3 dm2 20
1.3.2.5.7.6.4 Лагер №4 dm2 20
1.3.2.5.7.6.5 Лагер №5 dm2 20
1.3.2.5.7.6.6 Лагер №6 dm2 20
1.3.2.5.7.6.7 Лагер №7 dm2 20
1.3.2.5.7.6.8 Лагер №8 dm2 20
1.3.2.5.7.6.9 Лагер №9 dm2 20

1.3.2.5.7.6.10 Лагер №10 dm2 33,5
Общо за т.1.3.2.5.7.6.:

1.3.2.5.7.7. Прилягане на разьом на обойма горна половина по трасажна маса
1.3.2.5.7.7.1 Обойма на лагер №1 dm2 9,8
1.3.2.5.7.7.2 Обойма на лагер №2 dm2 9,8
1.3.2.5.7.7.3 Обойма на лагер №3 dm2 12
1.3.2.5.7.7.4 Обойма на лагер №4 dm2 12
1.3.2.5.7.7.5 Обойма на лагер №5 dm2 12
1.3.2.5.7.7.6 Обойма на лагер №6 dm2 12
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.5.7.7.7 Обойма на лагер №7 dm2 12
1.3.2.5.7.7.8 Обойма на лагер №8 dm2 12
1.3.2.5.7.7.9 Обойма на лагер №9 dm2 12

Общо за т.1.3.2.5.7.7.:

1.3.2.5.7.8. Прилягане на разьом на обойма горна половина към долна половина
1.3.2.5.7.8.1 Обойма на лагер №1 dm2 9,3
1.3.2.5.7.8.2 Обойма на лагер №2 dm2 9,3
1.3.2.5.7.8.3 Обойма на лагер №3 dm2 11,5
1.3.2.5.7.8.4 Обойма на лагер №4 dm2 11,5
1.3.2.5.7.8.5 Обойма на лагер №5 dm2 11,5
1.3.2.5.7.8.6 Обойма на лагер №6 dm2 11,5
1.3.2.5.7.8.7 Обойма на лагер №7 dm2 11,5
1.3.2.5.7.8.8 Обойма на лагер №8 dm2 11,5
1.3.2.5.7.8.9 Обойма на лагер №9 dm2 11,5

Общо за т.1.3.2.5.7.8.:
1.3.2.5.7.9. Прилягане капак на лагер по трасажна маса

1.3.2.5.7.9.1 Лагер №10 dm2 77,7
Общо за т.1.3.2.5.7.9.:

1.3.2.5.7.10. Прилягане капак на лагер към стол
1.3.2.5.7.10.1 Лагер №10 dm2 77,7

Общо за т.1.3.2.5.7.10.:
1.3.2.5.7.11 Прилягане колодки на аксиален лагер по трасажна маса (общо 16 броя) dm2 46,4
1.3.2.5.7.12 Презаливане на бабитовия слой (Б-83) и обработка по калибър на демонтираните лагери - при необходимост* м2 1
1.3.2.5.7.13 Дефектоскопия на бабитовия слой (Б-83) на радиални лагери бр. 12

ОБЩО за т.1.3.2.5.:
1.3.2.6. Ремонтни работи по оборудването на маслените системи на парна турбина К-1000-60/1500-2 и турбогенератор ТВВ-1000-4УЗ

1.3.2.6.1. Среден ремонт на 4 броя маслоохладители ОМР (6SC11,12,13,14W01)
1.3.2.6.1.1 Разболтване и отваряне на люкове на камери по VC-вода бр. 3
1.3.2.6.1.2 Развиване на крепежа на фланцевите съединения и демонтиране на линиите за обезвъздушаване по масло и циркулационна вода бр. 4
1.3.2.6.1.3 Развиване на гайките и демонтаж на външния капак бр. 1
1.3.2.6.1.4 Развиване на гайките и демонтаж на вътрешния капак бр. 1
1.3.2.6.1.5 Ревизия на горна тръбна дъска, вътрешен и външен капаци бр. 3
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.6.1.6 Измиване на топлообменните тръбички на тръбния сноп с водна струя (WOMA) бр. 1
1.3.2.6.1.7 Измиване на водните камери бр. 3
1.3.2.6.1.8 Проверка техническото състояние и дефектовка на уплътнителните повръхнини на капаците, корпуса и тръбната дъска бр. 3
1.3.2.6.1.9 Подготовка повърхностите на капаците за нанасяне на антикорозионно покритие бр. 2

1.3.2.6.1.10 Ревизия на кпережните елементи к-т 1
1.3.2.6.1.11 Проверка прилягане на уплътнителните повърхнини к-т 2
1.3.2.6.1.12 Поставяне на нови гарнитури, монтаж и стягане крепеж к-т 1
1.3.2.6.1.13 Плътностни изпитания на тръбния сноп по водно пространство при P=7,0 кgf/сm2 бр. 1
1.3.2.6.1.14 Плътностни изпитания на тръбния сноп по маслено пространство при P=7,0 кgf/сm2 бр. 1
1.3.2.6.1.15 Дрениране и възстановяване на технологичните връзки бр. 1

Общо за СР на 1 бр. ОМР:
Общо за т. 1.3.2.6.1:

1.3.2.6.2. Текущ ремонт на Главен маслен бак (ГМБ) - 6SC10В01
1.3.2.6.2.1 Развиване крепежа и демонтаж на капаците на ГМБ к-т 1
1.3.2.6.2.2 Демонтиране сетки, почистване и продухване със сгъстен въздух. Ревизия. к-т 1
1.3.2.6.2.3 Монтиране сетки к-т 1
1.3.2.6.2.4 Монтиране капаци. Стягане на крепежа. к-т 1

Общо за т. 1.3.2.6.2:
1.3.2.6.3. Среден ремонт на маслени баци - 6SC16,20,50,61,62

1.3.2.6.3.1 Разболтване крепежа и демонтаж капак бр. 5
1.3.2.6.3.2 Почистване на вътрешното пространство бр. 5
1.3.2.6.3.3 Монтиране капак. Стягане на крепежа. бр. 5
1.3.2.6.3.4 Почистване на баците отвън. бр. 5

Общо за т. 1.3.2.6.3:
1.3.2.6.4. Среден ремонт на механични филтри - 6SU31,32N01

1.3.2.6.4.1 Демонтаж капак, изваждане филтриращи елементи, почистване и продухване със сгъстен въздух. к-т 1
1.3.2.6.4.2 Почистване на вътрешното пространство бр. 1
1.3.2.6.4.3 Ревизия на крепеж к-т 1
1.3.2.6.4.4 Монтаж на филтриращите елементи к-т 1
1.3.2.6.4.5 Подмяна гарнитура, почистване и стягане крепежа на капака. к-т 1

Общо за СР на 1 бр. филтър:
Общо за СР на 2 бр. филтри:

1.3.2.6.5. Основен ремонт на регулатори на налягането на уплътняващо масло - 6SU41,42S03,13
1.3.2.6.5.1 Демонтаж на капак и изваждане на тежестите к-т 1
1.3.2.6.5.2 Почистване на вътрешното пространство и тежестите к-т 1
1.3.2.6.5.3 Ревизия на крепежа к-т 1
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.6.5.4 Монтаж на тежестите к-т 1
1.3.2.6.5.5 Подмяна гарнитура, монтаж и стягане крепежа на капака к-т 1

Общо за 1 бр.:
Общо за 4 бр.:

1.3.2.6.6. Среден ремонт на противоаварийни бачета - 6SС30В10÷80
1.3.2.6.6.1 Демонтаж капак бр. 1
1.3.2.6.6.2 Почистване на вътрешното пространство бр. 1
1.3.2.6.6.3 Дефектовка уплътнителни повърхнини. Ревизия крепеж. Отстраняване пропуски к-т 1
1.3.2.6.6.4 Подмяна уплътнителна гарнитура, монтаж и стягане крепежа на капака к-т 1

Общо за 1 бр.:
Общо за 8 бр.:

1.3.2.6.7. Извършване на маслопрокачка (по работна програма на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД) 
1.3.2.6.7.1 Почистване на лагерните опори преди маслопрокачка бр. 5
1.3.2.6.7.2 Почистване на лагерните опори след маслопрокачка бр. 5
1.3.2.6.7.3 Монтаж/демонтаж на временни линии, защитни мрежи с контролни марли и заглушки на система 6SC бр. 8

1.3.2.6.7.4 Подготовка и участие в промивката на системата за хидроподем на роторите, системата за мазане и система уплътнение вала на генератора. 
Продухване на сетките на ГМБ, почистване филтри 6SU. бр. 1

1.3.2.6.7.5 Почистване картерите на лагери №№10,11,12 бр. 3
1.3.2.6.7.6 Възстановяване на щатна схема бр. 1
1.3.2.6.7.7 Общо за т. 1.3.2.7.7:
1.3.2.6.7.8 Среден ремонт на 6SU21,22W01
1.3.2.6.7.9 Развиване крепежа и на тръбопроводите на вход и изход по охаждаща вода. бр. 4

1.3.2.6.7.10 Развиване крепежа на капака и фланцовото съединение на въздушника по ”VC”.Демонтаж на капака. бр. 1
1.3.2.6.7.11 Почистване на горна тръбна дъска и вътрешно пространство на капака. бр. 2
1.3.2.6.7.12 Почистване на водни камери. бр. 1
1.3.2.6.7.13 Измиване на топлообменните тръбички с водна струя (чрез  WOMA). бр. 1
1.3.2.6.7.14 Проверка техническото състояние на упл.повърхности на капаците , корпуса и тръбната дъска . бр. 6
1.3.2.6.7.15 Проверка и ревизия на крепежни елементи.Отстраняване на констатирани забележки. к-т 7

1.3.2.6.7.16 Почистване упл.повърхности на фланцовите съединения на тръбопроводите на вход и изход по охлаждаща вода.
Подмяна на упл.гарнитури и стягане на крепежа. бр. 4

1.3.2.6.7.17 Монтаж гумено упл. на тръбната дъска и подмяна упл.гарнитура на капака.Монтаж и стягане на капака. бр. 1
1.3.2.6.7.18 Подмяна упл.гарнитура на фланците,монтаж и стягане крепежа на линиите за обезвъздушаване по ”VC”. бр. 2

Общо за 1 бр.:
Общо за 2 бр.:

ОБЩО за т.1.3.2.6.:
1.3.2.7. Среден ремонт на деаератори високо налягане (ДВН) - 2 бр. (6RL21,22B01/W01,02)
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.7.1 Отваряне люковете на ДВН (на деаерационни колони и резервоари) бр. 6
1.3.2.7.2 Заваряване ребра между решетки в колони (при необходимост, съгласно резултатите от комисионен оглед) бр. 10
1.3.2.7.3 Отстраняване на пукнатини (при наличие) в заварените съединения на усилващи ребра, тръба Ø219×10, както и в основния метал на струйната м 2
1.3.2.7.4 Заваряване на изрубените места м 2
1.3.2.7.5 Монтаж тръбно скеле м3 36
1.3.2.7.6 Подготовка за металоконтрол на ДВН бр. 2
1.3.2.7.7 Отстраняване забележки (при наличие) по основен метал и заварени съединения в ДВН, по резултати от комисионен вътрешен оглед* ч.ч. ~300
1.3.2.7.8 Демонтаж тръбно скеле м3 36
1.3.2.7.9 Почистване на ДВН (деаерационни колони и резервоари) ч.ч. ~20

1.3.2.7.10 Затваряне и стягане крепежа на люкове бр. 6
Общо за 1 бр. ДВН:
ОБЩО за т.1.3.2.7.:

1.3.2.8. Ремонт на 3 броя паросбросни устройства (ПСУ)
1.3.2.8.1. Ремонт на паросбросни устройства (ПСУ) 6RC11S03-08 и 6RC12S03-09

1.3.2.8.1.1 Оглед и дефектовка 12 броя ПСУ бр. 12
1.3.2.8.1.2 Ремонт на дефектни участъци - при необходимост бр. 12
1.3.2.8.1.3 Почистване на 12 броя ПСУ. бр. 12

Общо по т.1.3.2.8.1.:
1.3.2.8.2. При необходимост ОР на 3 броя ПСУ в резултат от дефектовката; да се използва към КСС 2.8.1.

1.3.2.8.2.1 Доставка на U профил 16 м 40
1.3.2.8.2.2 Доставка на листова стомана d = 8 мм м2 10
1.3.2.8.2.3 Срязване на корпуса (кожуха) на ПСУ и направа на технологичен отвор за достъп м2 1,5
1.3.2.8.2.4 Изрязване на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на I, II, II и  IV кръг к-т 4
1.3.2.8.2.5 Изрязване на опорна конструкция от U профил 16 на I, II, II и  IV кръг к-т 4
1.3.2.8.2.6 Изработка на нови дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на I, II, III и  IV кръг к-т 4
1.3.2.8.2.7 Подготовка на опорна конструкция (разкрояване на U профил 16) к-т 4
1.3.2.8.2.8 Подготовка на изрязаният елемент от корпуса на ПСУ за монтаж м2 1,5
1.3.2.8.2.9 Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на I-ви кръг к-т 1

1.3.2.8.2.10 Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на II-ри кръг к-т 1
1.3.2.8.2.11 Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на III-ти кръг к-т 1
1.3.2.8.2.12 Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на IV-ти кръг к-т 1
1.3.2.8.2.13 Монтаж и заваряване на изрязания елемент (1,5 м2) от корпуса на ПСУ бр. 1

Общо по т.1.3.2.8.2. за 1 ПСУ.:
Общо по т.1.3.2.8.2.:
Общо по т.1.3.2.8.:
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”

1.3.2.9. Почистване на камерите и тръбните дъски и отстраняване на констатирани забележки по предпазни щитове в 
кондензатори 6SD11,12,13-І, ІІ на парна турбина К-1000-60/1500-2

1.3.2.9.1 Почистване на камерите и тръбните дъски бр. 6
1.3.2.9.2 Оглед и дефектовка бр. 6
1.3.2.9.3 Направа скеле при необходимост с височина до 10м м³ 480
1.3.2.9.4 Ремонт на предпазни щитове бр. 30
1.3.2.9.5 Демонтаж скеле  с височина до 10м м³ 480

Общо за 1 бр.:
Общо по т.1.3.2.9.:

1.3.2.10. Отстраняване на констатирани забележки по антикорозионното покритие на камерите по циркулационна вода на 
кондензатори 6SD11,12,13-І, ІІ и кондензатори 6SD51,52– І, ІІ на приводни турбини ОК-12А

1.3.2.10.1 Оглед и дефектовка бр. 5
1.3.2.10.2 Отстраняване на открити дефекти бр. 5

Общо по т.1.3.2.10.:

1.3.2.11. Подготовка на основен метал и заварени съединения за извършване на безразрушителен контрол на оборудване и 
тръбопроводи по ІІ-ри контур

1.3.2.11.1 Монтаж скеле *
1.3.2.11.2 Демонтаж обшивка и топлоизолация *
1.3.2.11.3 Зачистване на участъци *
1.3.2.11.4 Монтаж обшивка и топлоизолация *
1.3.2.11.5 Демонтаж скеле *

*Точните обеми ще се определят  след утвърждаване на Програмата и се доказват по време на изпълнение
Общо по т.1.3.2.11.:

1.3.2.12. Отстраняване на забележки от изпълнението на работна програма за безразрушителен контрол на оборудване и 
тръбопроводи по ІІ-ри контур

1.3.2.12.1 Отстраняване на забележки ч/ч ~1600
*Точните обеми след изпълнение на Програмата и се доказват 

Общо по т.1.3.2.12.:

1.3.2.13. Демонтаж, монтаж и частична подмяна на ламаринена обшивка и топлоизолация на тръбопроводи и съоръжения за 
обезпечаване на ремонтите в машинна зала 6 блок

1.3.2.13.1 Демонтаж и монтаж ламаринена обшивка м² 5000
1.3.2.13.2 Демонтаж и монтаж топлоизолация м² 5000

Общо по т.1.3.2.13.:
1.3.2.14. Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтите в машинна зала 6 блок

1.3.2.14.1 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле м³ 6500
Общо по т.1.3.2.14.:

ч/ч ~20000
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.15. Бояджийски работи по отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в машинна зала 6 блок

1.3.2.15.1 Боядисване на ограждения м2 50
1.3.2.15.2 Боядисване на металоконструкции м2 200
1.3.2.15.3 Боядисване на съоръжения (турбини, помпи, ел. Двигатели, вентилатори, топлообменници, филтри и др.) м2 4000
1.3.2.15.4 Боядисване на тръбопроводи м2 100

ОБЩО по т.1.3.2.15.:

1.3.2.16. Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен технически надзор в сектор O II контур. 
Възстановяване на тръбопроводи и оборудване. Отстраняване на открити дефекти

1.3.2.16.1 Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен технически надзор. Възстановяване на тръбопроводи и оборудване. Отстраняване на 
открити дефекти. ч/ч 1700

ОБЩО по т.1.3.2.16.:
1.3.1.17 Направа на нови фундаменти и рами и претрасиране на напорни и смукателни тръбопроводи на помпи 6VB81,82,83D01

1.3.1.17.1 Демонтаж на старите помпени агрегати бр. 3
1.3.1.17.2 Разбиване на фундаментите на агрегатите бр. 3
1.3.1.17.3 Транспорт строителни отпадъци до депо т. 1.5
1.3.1.17.4 Демонтаж металните рами бр. 3
1.3.1.17.5 Транспорт метални отпадъци до депо т. 2
1.3.1.17.6 Реконструкция на напорните и смукателни тръбопроводи бр. 3
1.3.1.17.7 Реконструкция на обвязката на помпите бр. 3
1.3.1.17.8 Изработка и монтаж на нови фундаменти бр. 3
1.3.1.17.9 Изработка и монтаж на нови рами бр. 3

1.3.1.17.10 Монтаж на помпените агрегати бр. 3
ОБЩО по т.1.3.1.17.:

1.3.2.18. Подмяна на обратни клапани за системи за безопасност (СБ), системи, важни за безопасността (СВБ) и системи за нормална 
експлоатация (СНЕ) - (т. 2.023.1 от ИП)

1.3.2.18.1 Демонтаж на топлоизолацията на 4 бр. обратни клапани с технологично обозначение 6TX50,60,70,80S07; 2бр.обратни клапани с технологично 
обозначение 6RN2122S03 и 1 бр. обратн клапан с технологично обозначение 6RM60S07. м2 110

1.3.2.18.2 Укрепване крайщата на тръбопровода бр. 26
1.3.2.18.3 Изработване на заварочна технология за подмяна бр. 4

1.3.2.18.4
Демонтаж  на 4 бр. обратни клапани Ду600/Ру80 с технологично обозначение  6TX50,60,70,80S07; 6 бр. обратни клапани Ду600/Ру40 с 
технологично обозначение 6QF11,21,31S16,17; 2бр.обратни клапани Ду500/Ру86 с технологично обозначение 6RN2122S03 и 1 бр. обратн 
клапан Ду800/Ру100 с технологично обозначение 6RM60S07.

бр. 13

1.3.2.18.5
Mонтаж на 4 бр. обратни клапани Ду600/Ру80 с технологично обозначение  6TX50,60,70,80S07; 6 бр. обратни клапани Ду600/Ру40 с 
технологично обозначение 6QF11,21,31S16,17; 2бр.обратни клапани Ду500/Ру86 с технологично обозначение 6RN2122S03 и 1 бр. обратн 
клапан Ду800/Ру100 с технологично обозначение 6RM60S07.

бр. 13
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 1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.3.2.18.6 Металоконтрол на заваръчните щевове съгласно технология за заваряване бр. 26
1.3.2.18.7 Демонтаж укрепването крайщата на тръбопровода бр. 26
1.3.2.18.8 Подготовка за ХИ, възстановяване след ХИ ч/ч 500
1.3.2.18.9 Монтаж на топлоизолация м2 110

ОБЩО по т.1.3.2.18.:
1.3.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

1.3.3.1. Ремонт (презаливане) на 8 броя плъзгащи лагери за турбина К-1000-60/1500-2
1.3.3.1.1 Отстраняване на старото бабитово покритие бр. 8
1.3.3.1.2 Подготовка на лагерните черупки за презаливане с бабит бр. 8
1.3.3.1.3 Презаливане на лагерните черупки с бабит бр. 8
1.3.3.1.4 Механична обработка на ремонтен размер бр. 8
1.3.3.1.5 Провеждане на безразрушителен контрол бр. 8

ОБЩО по т.1.3.3.1.:
ОБЩО по т. 1.3.:
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№ ВИД ДЕЙНОСТ Мярка К-во

1.4.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
1.4.1.1 Основен ремонт на 2 броя циркулационни помпи (ПВЦ) тип ОПВ 2-145Э (5VC12D02, 5VC13D01)

1.4.1.1.1 Дрениране на маслото от ГМВ л 260
1.4.1.1.2 Демонтаж на два броя фланци за подаване и отвеждане на охлаждаща вода бр. 2
1.4.1.1.3 Демонтаж капака на ротора бр. 1
1.4.1.1.4 Демонтаж капака на маслованата бр. 1
1.4.1.1.5 Демонтаж охладителя на горна маслена вана (ГМВ) бр. 4
1.4.1.1.6 Дрениране на маслото от ДМВ л 80
1.4.1.1.7 Демонтаж на горен капак на ДМВ бр. 1
1.4.1.1.8 Демонтаж на долен капак на ДМВ бр. 1
1.4.1.1.9 Демонтаж охладител на ДМВ бр. 1

1.4.1.1.10 Демонтаж долни радиални колодки и пети бр. 4
1.4.1.1.11 Замерване аксиалния бой на втулката бр. 1
1.4.1.1.12 Демонтаж ротора на ЕД бр. 1
1.4.1.1.13 Демонтаж статора на ЕД бр. 1
1.4.1.1.14 Демонтаж люк на помпата бр. 1
1.4.1.1.15 Демонтаж полусферите на работната камера на РК бр. 2
1.4.1.1.16 Демонтаж на горен гумен лагер (ГГЛ) бр. 1
1.4.1.1.17 Демонтаж на долен гумен лагер (ДГЛ) бр. 1
1.4.1.1.18 Демонтаж на работното колело (РК) бр. 1
1.4.1.1.19 Демонтаж вала на помпата бр. 1
1.4.1.1.20 Дефектовка редуктора и щока на развъртащото  лопатъчно устройство бр. 1 + 1
1.4.1.1.21 Ремонт шийките на вала бр. 2
1.4.1.1.22 Ремонт горен и долен гумен лагер бр. 2
1.4.1.1.23 Ремонт и наваряване на лопатките на РК /при необходимост/ бр. 5
1.4.1.1.24 Ремонт задвижването на лопатките РК /при необходимост/ бр. 5
1.4.1.1.25 Ремонт уплътнителните повърхнини на РК /при необходимост/ бр. 5
1.4.1.1.26 Монтаж и фиксиране на лопатките /при необходимост от ремонт на РК/ бр. 5
1.4.1.1.27 Пълен монтаж и опресовка на РК /при необходимост от ремонт на РК/ бр. 1
1.4.1.1.28 Балансиране на РК /при необходимост от ремонт на РК/ бр. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”
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1.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”

1.4.1.1.29 Ремонт радиални колодки бр. 8
1.4.1.1.30 Ремонт аксиални колодки бр. 8
1.4.1.1.31 Демонтаж и ремонт /при необхозимост/ на втулката на ротора. бр. 1
1.4.1.1.32 Монтаж втулката на ротора на ЕД бр. 1
1.4.1.1.33 Монтаж редуктора и щока на вала бр. 1 + 1
1.4.1.1.34 Монтаж на вала на помпата бр. 1
1.4.1.1.35 Монтаж на вала към РК бр. 1
1.4.1.1.36 Монтаж на картера на РК бр. 1
1.4.1.1.37 Монтаж на статора на ЕД бр. 1
1.4.1.1.38 Монтаж на ротора на ЕД бр. 1
1.4.1.1.39 Регулиране хлабината ротор - статор бр. 1
1.4.1.1.40 Центровка на ротора бр. 1
1.4.1.1.41 Монтаж на вала на помпата към ротора бр. 1
1.4.1.1.42 Центровка шийките на вала бр. 2
1.4.1.1.43 Отвесиране на валовата линия бр. 1
1.4.1.1.44 Вкарване в център вала в ГГЛ бр. 1
1.4.1.1.45 Вкарване в център вала в ДГЛ бр. 1
1.4.1.1.46 Монтаж ГГЛ бр. 1
1.4.1.1.47 Монтаж ДГЛ бр. 1
1.4.1.1.48 Монтаж радиални колодки в ДМВ и регулиране хлабината бр. 4
1.4.1.1.49 Регулиране хлабината на радиални колодки в ГМВ бр. 4
1.4.1.1.50 Монтаж полусферите на работната камера бр. 2
1.4.1.1.51 Монтаж на ДМВ бр. 1
1.4.1.1.52 Монтаж на ГМВ бр. 1
1.4.1.1.53 Монтаж уплътнението на ГГЛ бр. 1
1.4.1.1.54 Запълване маслованите с масло бр. 2
1.4.1.1.55 Подготовка на помпения агрегат за пуск без товар часа ≈ 4
1.4.1.1.56 Затваряне люка на помпата бр. 1
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1.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”

1.4.1.1.57 Доставка и монтаж на смес уплътнителна салникова CMS 2000 CHESTERTON литри 20
1.4.1.1.58 Доставка и монтаж набивка уплътнителна салникова 23,8х23,8  CHESTERTON 412W кг 10

Общо за 1 бр. помпа:
Общо по т. 1.4.1.1:

1.4.1.2 Основен ремонт на 3 броя въртящи водоочистващи решетки тип 3000-12500 (5VA12N01,02; 5VA13N02)
1.4.1.2.1 Дефектовка и ремонт /при необходимост/ на водещия вал

1.4.1.2.1.1 Проверка състоянието преди спиране бр. 1
1.4.1.2.1.2 Демонтаж на предпазните ограждения к-т 1
1.4.1.2.1.3 Почистване на аванкамерата бр. 1
1.4.1.2.1.4 Оглед състоянието на направляващите на веригата бр. 2
1.4.1.2.1.5 Оглед състоянието на зъбните предавки и ремонт бр. 2
1.4.1.2.1.6 Ревизия на верижните зъбни колела и ремонт при необходимост бр. 2
1.4.1.2.1.7 Ревизия на водещото зъбно колело и при необходимост подмяна с ново бр. 1
1.4.1.2.1.8 Дефектовка и ремонт (при необходимост) на водещия вал бр. 1
1.4.1.2.1.9 Демонтаж на верижните зъбни колела бр. 2

1.4.1.2.1.10 Наваряване и механична обработка на водещия вал бр. 1
1.4.1.2.1.11 Механична обработка на верижните зъбни колела бр. 2
1.4.1.2.1.12 Монтаж на зъбните колела към вала бр. 2
1.4.1.2.1.13 Монтаж на вала към каракаса бр. 1
1.4.1.2.1.14 Монтаж на водещото зъбно колело бр. 1

Общо по т. 1.4.1.2.:
1.4.1.2.2 Демонтаж доставка и  монтаж на елементите от звената на веригите за  1бр. ВР

1.4.1.2.2.1 Ребро 1 бр. 128
1.4.1.2.2.2 Ребро 2 бр. 128
1.4.1.2.2.3 Болт дистанционен бр. 128
1.4.1.2.2.4 Планка бр. 128
1.4.1.2.2.5 Ролка бр. 128
1.4.1.2.2.6 Втулка плаваща бр. 128
1.4.1.2.2.7 Втулка бр. 128
1.4.1.2.2.8 Подмяна крепежа - болт М16х120 бр. 256
1.4.1.2.2.9 Подмяна крепежа - гайка М16 бр. 256

Общо по т. 1.4.1.2.2:
1.4.1.2.3 Дефектовка и маркиране на износените участъци

1.4.1.2.3.1 Изрязване на износените участъци - съгласно протокол от дефектовката м ≈ 10
1.4.1.2.3.2 Почистване местата на изрязването м ≈ 10
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1.4.1.2.3.3 Подготовка и монтаж на нови елементи от направляващите м ≈ 10
1.4.1.2.3.4 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле м3 ≈ 90

Общо по т. 1.4.1.2.3:
1.4.1.2.4 Дефектовка на каркаса. При необходимост отстраняване на открити дефекти. ч.ч.

1.4.1.2.4.1 Дефектовка и при необходимост отстраняване на открити дефекти на кожусите, коритата и капаците на коритата. бр. 24
1.4.1.2.4.2 Контрол на заваръчни шевове бр. 18
1.4.1.2.4.3 Регулиране на веригата и зацепването на зъбните предавки бр. 1
1.4.1.2.4.4 Ремонт на ревизионните врати на кожусите на ВР бр. 5
1.4.1.2.4.5 Подготовка на решетката за пуск бр. 1
1.4.1.2.4.6 Монтаж на предпазните ограждения бр. 3
1.4.1.2.4.7 Боядисване м² 50
1.4.1.2.4.8 Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на 10км разстояние кг. 1300

Общо за 1 брой въртяща решетка:
Общо по т. 1.4.1.2:

1.4.1.3 Среден ремонт на 3 броя въртящи решетки тип 3000-12500 (5VA11N01,02; 5VA13N01)

1.4.1.3.1 Почистване на аванкамерата бр. 1
1.4.1.3.2 Демонтаж на предпазните ограждения к-т 1
1.4.1.3.3 Демонтаж на 16 бр. сита от металната рамка бр. 16
1.4.1.3.4 Демонтаж на 8 бр. метални рамки бр. 8
1.4.1.3.5 Оглед и дефектовка на направляващите к-т 1
1.4.1.3.6 Маркиране и изрязване на износените участъци на релсовия път к-т 1
1.4.1.3.7 Зачистване местата на срязване к-т 1
1.4.1.3.8 Подготовка, монтиране и заваряване на новите елементи к-т 1
1.4.1.3.9 Зачистване на заваръчните шевове до пълно изравняване профилите на заварените елементи к-т 1

1.4.1.3.10 Монтаж метални рамки бр. 16
1.4.1.3.11 Монтаж сита бр. 8
1.4.1.3.12 Ревизия двойка - "вал-верижни зъбни колела". Ремонт при необходимост. к-т 1
1.4.1.3.13 Проверка установяване на товарния вал и опъността на веригите. Регулиране. к-т 1
1.4.1.3.14 Дефектовка на каркаса. При необходимост отстраняване на открити дефекти. ч.ч.
1.4.1.3.15 Дефектовка и при необходимост отстраняване на открити дефекти на кожусите, коритата и капаците на коритата. бр. 24
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1.4.1.3.16 Ремонт на ревизионните врати на кожусите на ВР бр. 3
1.4.1.3.17 Контрол на заваръчни шевове бр. 18
1.4.1.3.18 Монтаж на предпазните ограждения бр. 3
1.4.1.3.19 Демонтаж /при необходимост след дефектовка/ и  монтаж на елементите от звената на веригите 

1.4.1.3.19.1 Ребро 1 бр. 128
1.4.1.3.19.2 Ребро 2 бр. 128
1.4.1.3.19.3 Болт дистанционен бр. 128
1.4.1.3.19.4 Планка бр. 128
1.4.1.3.19.5 Ролка бр. 128
1.4.1.3.19.6 Втулка плаваща бр. 128
1.4.1.3.19.7 Втулка бр. 128
1.4.1.3.19.8 Подмяна крепежа - болт М16х120 бр. 256
1.4.1.3.19.9 Подмяна крепежа - гайка М16 бр. 256

1.4.1.3.19.10 Боядисване м² 50
1.4.1.3.19.11 Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на 10км разстояние кг. 1300

Общо за 1 брой въртяща решетка:
Общо по т. 1.4.1.3:

1.4.1.4 Обработка на детайли за помпи тип ОПВ 2-145Э, помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ, помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2
1.4.1.4.1 За ПВЦ тип ОПВ 2-145Э 

1.4.1.4.1.1 Наваряване на вала бр. 3
1.4.1.4.1.2 Престъргване и последващо шлайфане шийки бр. 6
1.4.1.4.1.3 Престъргване гумени лагери бр. 8
1.4.1.4.1.4 Престръгване на втулката и огледалото к-т 3
1.4.1.4.1.5 Изработване на притискащи конусни пръстени комплект за горен гумен лагер бр. 2
1.4.1.4.1.6 Доставка на  гумени лагери по  чертеж на заявителя бр. 6

Общо по т. 1.4.1.4.1:
1.4.1.4.2 За помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ 

1.4.1.4.2.1 Наваряване на вала бр. 3
1.4.1.4.2.2 Престъргване и последващо шлайфане на шийките бр. 3
1.4.1.4.2.3 Престъргване гумени лагери бр. 3
1.4.1.4.2.4 Наваряване и механична обработка на втулка и огледало за аксиален лагер бр. 3
1.4.1.4.2.5 Доставка на  гумени лагери по  чертеж на заявителя бр. 3
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Общо по т. 1.4.1.4.2:
1.4.1.4.3 Ремонт на помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2

1.4.1.4.3.1 Пясъкоструене  на корпусите на помпите (за 3 бр.) м² 20
1.4.1.4.3.2 При необходимост наваряване  и механична обработка на корпусите на помпите (за 3 бр.) м 35
1.4.1.4.3.3 Престъргване на гумените лагери по размери на вала (за 3 бр.) бр. 15
1.4.1.4.3.4 Доставка и монтаж на  гумени лагери по  чертеж на заявителя бр. 15

Общо по т. 1.4.1.4.3:
ОБЩО по т.1.4.1.4.:

1.4.1.5 Ремонт на обратни 7бр. клапани на отклоненията на VC вода от 5VC11,12,13D01,02 към МЗ 5 ти блок.
1.4.1.5.1 Демонтаж на обратен клапан Ду500 чрез разфланцване бр 1
1.4.1.5.2 Почистване на обратния клапан. бр 1
1.4.1.5.3 Разглобяване на обратния клапан чрез демонтиране на носещите оси /конзоли/. бр 1
1.4.1.5.4 Почистване на детайлите. м² 6
1.4.1.5.5 Дефектовка. бр 1
1.4.1.5.6 Изработване на нови и подмяна на дефектиралите елементи.
1.4.1.5.7 Сглобяване на ОК. бр 1
1.4.1.5.8 Монтиране на ОК на място. бр 1

ОБЩО за 1 бр. ОК.:
ОБЩО по т.1.4.1.5.:

1.4.1.6 Основен ремонт на 2 броя обратни клапани  на напорните тръбопроводи на помпи 5QF
1.4.1.6.1 Изработване на технология за заваряване бр. 1
1.4.1.6.2 Отрязване на обратен клапан dy600 според разработената технология за заваряване бр. 1
1.4.1.6.3 Дефектовка и ремонт на обратни клапани. бр. 1
1.4.1.6.4 Заваряване на обратни клапани dy600 според разработената технология за заваряване бр. 1
1.4.1.6.5 Контрол на заваръчните шевове според разработената технология за заваряване бр. 12

Общо по т. 1.4.1.6.:

1.4.1.7 Подмяна на тръбопроводите за смазваща, охлаждаща вода и дренажи на циркулационни помпи в ЦПС-3

1.4.1.7.1 Демонтаж на стар тръбопровод ф32 Ст20 м 110
1.4.1.7.2 Демонтаж на стар тръбопровод ф42 Ст20 м 42
1.4.1.7.3 Демонтаж на стар тръбопровод ф57 Ст20 м 42
1.4.1.7.4 Демонтаж на стар тръбопровод ф89 Ст20 м 50
1.4.1.7.5 Монтаж без доставка на нов тръбопровод ф32х2,5 Ст20 м 90
1.4.1.7.6 Монтаж без доставка на нов тръбопровод ф42х3 Ст20 м 42
1.4.1.7.7 Монтаж без доставка на нов тръбопровод ф57х3,5 Ст20 м 42
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1.4.1.7.8 Монтаж без доставка на нов тръбопровод ф89х4,5 Ст20 м 50
1.4.1.7.9 Монтаж без доставка на коляно 90º ф32х2,5 Ст20 бр. 53

1.4.1.7.10 Монтаж без доставка на тройник равнопроходен ф32х2,5 Ст20 бр. 12
1.4.1.7.11 Монтаж без доставка на коляно 90º ф57х3,5 Ст20 бр. 18
1.4.1.7.12 Монтаж без доставка на коляно 90º ф89х4,5 Ст20 бр. 6
1.4.1.7.13 Грундиране и боядисване на новия тръбопровод. м² 100

Общо по т. 1.4.1.7.:

1.4.1.8 Основен ремонт на бризгален басейн QF10W02 (1-ви басейн)
1.4.1.8.1 Почистване (събиране в чували наноси, тиня и др. отпадъци) натоварване и разтоварване м3 51
1.4.1.8.2 Почистване варовикови налепи по метални повърхности м² 828
1.4.1.8.3 Грундиране метални повърхности с алкиден грунд м² 631
1.4.1.8.4 Грундиране с епоксиден грунд и боядисване с епоксиден лак по метални тръби двукратно м² 194
1.4.1.8.5 Блажно боядисване по метални повърхности м² 39
1.4.1.8.6 Почистване по механичен начин и хидробластиране на облицовката на басейна м² 4594
1.4.1.8.7 Машинно разпръскване на грунд от епоксиден състав "TRIBLOCK  P" или еквивалентно м² 4594
1.4.1.8.8 Нанасяне на защитен слой на база двукомпонентен течен състав "MAPECOAT  I 24" или еквивалентно м² 4594
1.4.1.8.9 Отстраняване на остатъците от уплътняващия тиоколов кит и допълнителна защита (с цимент-полимерни съставки на фирмата 

ISOMAT и синтетична армираща мрежа) по фуги м 1195

1.4.1.8.10 Продухване със сгъстен въздух на така почистените фуги за отстраняваване от стените им на прахови фракции и замърсяване м 1195

1.4.1.8.11 Полагане на вложки от пенополиетиленово въже или пенополистирол, уплътняване на "сухите" фуги с еднокомпонентен 
полиуретанов  кит  "HYPERSEAL 15LM" (дебелина 20мм  и ширина до 25мм) или еквивалентно м 1115

1.4.1.8.12 Полагане на грунд и свързващ мост "Leco-UW-HB-91" или еквивалентно за "мокрите" фуги м 80
1.4.1.8.13 Полагане на фугиращия материал "Leco-UWF-20" или еквивалентно за "мокрите" фуги (дебелина 20мм  и ширина до 25мм) м 80

Общо по т. 1.4.1.8.:
1.4.1.9 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в ЦПС-3

1.4.1.9.1 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле м3 ≈ 1300
Общо по т.1.4.1.9:

1.4.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА  6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)

1.4.2.1 Основен ремонт на 2 броя циркулационни помпи (ПВЦ) тип ОПВ 2-145Э (6VC12D02, 6VC13D02)
1.4.2.1.1 Дрениране на маслото от ГМВ л 260
1.4.2.1.2 Демонтаж на два броя фланци за подаване и отвеждане на охлаждаща вода бр. 2
1.4.2.1.3 Демонтаж капака на ротора бр. 1
1.4.2.1.4 Демонтаж капака на маслованата бр. 1
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1.4.2.1.5 Демонтаж охладителя на горна маслена вана (ГМВ) бр. 4
1.4.2.1.6 Дрениране на маслото от ДМВ л 80
1.4.2.1.7 Демонтаж на горен капак на ДМВ бр. 1
1.4.2.1.8 Демонтаж на долен капак на ДМВ бр. 1
1.4.2.1.9 Демонтаж охладител на ДМВ бр. 1

1.4.2.1.10 Демонтаж долни радиални колодки и пети бр. 4
1.4.2.1.11 Замерване аксиалния бой на втулката бр. 1
1.4.2.1.12 Демонтаж ротора на ЕД бр. 1
1.4.2.1.13 Демонтаж статора на ЕД бр. 1
1.4.2.1.14 Демонтаж люк на помпата бр. 1
1.4.2.1.15 Демонтаж полусферите на работната камера на РК бр. 2
1.4.2.1.16 Демонтаж на горен гумен лагер (ГГЛ) бр. 1
1.4.2.1.17 Демонтаж на долен гумен лагер (ДГЛ) бр. 1
1.4.2.1.18 Демонтаж на работното колело (РК) бр. 1
1.4.2.1.19 Демонтаж вала на помпата бр. 1
1.4.2.1.20 Дефектовка редуктора и щока на развъртащото  лопатъчно устройство бр. 1 + 1
1.4.2.1.21 Ремонт шийките на вала бр. 2
1.4.2.1.22 Ремонт горен и долен гумен лагер бр. 2
1.4.2.1.23 Ремонт и наваряване на лопатките на РК /при необходимост/ бр. 5
1.4.2.1.24 Ремонт задвижването на лопатките РК /при необходимост/ бр. 5
1.4.2.1.25 Ремонт уплътнителните повърхнини на РК /при необходимост/ бр. 5
1.4.2.1.26 Монтаж и фиксиране на лопатките /при необходимост от ремонт на РК/ бр. 5
1.4.2.1.27 Пълен монтаж и опресовка на РК /при необходимост от ремонт на РК/ бр. 1
1.4.2.1.28 Балансиране на РК /при необходимост от ремонт на РК/ бр. 1
1.4.2.1.29 Ремонт радиални колодки бр. 8
1.4.2.1.30 Ремонт аксиални колодки бр. 8
1.4.2.1.31 Демонтаж и ремонт /при необхозимост/ на втулката на ротора. бр. 1
1.4.2.1.32 Монтаж втулката на ротора на ЕД бр. 1
1.4.2.1.33 Монтаж редуктора и щока на вала бр. 1 + 1
1.4.2.1.34 Монтаж на вала на помпата бр. 1
1.4.2.1.35 Монтаж на вала към РК бр. 1
1.4.2.1.36 Монтаж на картера на РК бр. 1
1.4.2.1.37 Монтаж на статора на ЕД бр. 1
1.4.2.1.38 Монтаж на ротора на ЕД бр. 1
1.4.2.1.39 Регулиране хлабината ротор - статор бр. 1
1.4.2.1.40 Центровка на ротора бр. 1
1.4.2.1.41 Монтаж на вала на помпата към ротора бр. 1
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№ ВИД ДЕЙНОСТ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”

1.4.2.1.42 Центровка шийките на вала бр. 2
1.4.2.1.43 Отвесиране на валовата линия бр. 1
1.4.2.1.44 Вкарване в център вала в ГГЛ бр. 1
1.4.2.1.45 Вкарване в център вала в ДГЛ бр. 1
1.4.2.1.46 Монтаж ГГЛ бр. 1
1.4.2.1.47 Монтаж ДГЛ бр. 1
1.4.2.1.48 Монтаж радиални колодки в ДМВ и регулиране хлабината бр. 4
1.4.2.1.49 Регулиране хлабината на радиални колодки в ГМВ бр. 4
1.4.2.1.50 Монтаж полусферите на работната камера бр. 2
1.4.2.1.51 Монтаж на ДМВ бр. 1
1.4.2.1.52 Монтаж на ГМВ бр. 1
1.4.2.1.53 Монтаж уплътнението на ГГЛ бр. 1
1.4.2.1.54 Запълване маслованите с масло бр. 2
1.4.2.1.55 Подготовка на помпения агрегат за пуск без товар часа ≈ 4
1.4.2.1.56 Затваряне люка на помпата бр. 1
1.4.2.1.57 Доставка и монтаж на смес уплътнителна салникова CMS 2000 CHESTERTON литри 20
1.4.2.1.58 Доставка и монтаж набивка уплътнителна салникова 23,8х23,8  CHESTERTON 412W кг 10

Общо за 1 бр. помпа:
Общо за т. 1.4.2.1:

1.4.2.2 Основен ремонт на 3 броя въртящи решетки тип 3000-12500 (6VA11N01,02; 6VA12N02)
1.4.2.2.1 Проверка състоянието преди спиране бр. 1
1.4.2.2.2 Демонтаж на предпазните ограждения к-т 1
1.4.2.2.3 Почистване на аванкамерата бр. 1
1.4.2.2.4 Оглед състоянието на направляващите на веригата бр. 2
1.4.2.2.5 Оглед състоянието на зъбните предавки и ремонт бр. 2
1.4.2.2.6 Ревизия на верижните зъбни колела и ремонт при необходимост бр. 2
1.4.2.2.7 Ревизия на водещото зъбно колело и при необходимост подмяна с ново бр. 1
1.4.2.2.8 Дефектовка и ремонт (при необходимост) на водещия вал бр. 1
1.4.2.2.9 Демонтаж на верижните зъбни колела бр. 2

1.4.2.2.10 Наваряване и механична обработка на водещия вал бр. 1
1.4.2.2.11 Механична обработка на верижните зъбни колела бр. 2
1.4.2.2.12 Монтаж на зъбните колела към вала бр. 2
1.4.2.2.13 Монтаж на вала към каракаса бр. 1
1.4.2.2.14 Монтаж на водещото зъбно колело бр. 1

Общо за т. 1.4.2.2.1:
1.4.2.2.2 Демонтаж доставка и  монтаж на елементите от звената на веригите за 3 бр. ВР
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№ ВИД ДЕЙНОСТ Мярка К-во
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”

1.4.2.2.2.1 Ребро 1 бр. 128
1.4.2.2.2.2 Ребро 2 бр. 128
1.4.2.2.2.3 Болт дистанционен бр. 128
1.4.2.2.2.4 Планка бр. 128
1.4.2.2.2.5 Ролка бр. 128
1.4.2.2.2.6 Втулка плаваща бр. 128
1.4.2.2.2.7 Втулка дистанционна бр. 128
1.4.2.2.2.8 Подмяна крепежа - болт М16х120 бр. 256
1.4.2.2.2.9 Подмяна крепежа - гайка М16 бр. 256

Общо за т. 1.4.2.2.2:
1.4.2.2.3 Дефектовка и маркиране на износените участъци

1.4.2.2.3.1 Изрязване на износените участъци - съгласно протокол от дефектовката м ≈ 10
1.4.2.2.3.2 Почистване местата на изрязването м ≈ 10
1.4.2.2.3.3 Подготовка и монтаж на нови елементи от направляващите м ≈ 10
1.4.2.2.3.4 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле м3 ≈ 90

Общо за т. 1.4.2.2.3:
1.4.2.2.4 Дефектовка на каркаса. При необходимост отстраняване на открити дефекти. ч.ч. 42
1.4.2.2.5 Дефектовка и при необходимост отстраняване на открити дефекти на кожусите, коритата и капаците на коритата. ч.ч. 54
1.4.2.2.6 Контрол на заваръчни шевове ч.ч. 12
1.4.2.2.7 Регулиране на веригата и зацепването на зъбните предавки бр. 1
1.4.2.2.8 Ремонт на ревизионните врати на кожусите на ВР бр. 5
1.4.2.2.9 Подготовка на решетката за пуск бр. 1

1.4.2.2.10 Монтаж на предпазните ограждения бр. 3
1.4.2.2.11 Боядисване м² 50
1.4.2.2.12 Извозване на демонтирано оборудване на 10км разстояние кг. 1300

Общо за 1 брой въртяща решетка:
ОБЩО за т. 1.4.2.2:

1.4.2.3 Среден ремонт на 3 броя въртящи решетки тип 3000-12500 (6VA13N01,02; 6VA12N01)

1.4.2.3.1 Почистване на аванкамерата бр. 1
1.4.2.3.2 Демонтаж на предпазните ограждения к-т 1
1.4.2.3.3 Демонтаж на 16 бр. сита от металната рамка бр. 16
1.4.2.3.4 Демонтаж на 8 бр. метални рамки бр. 8
1.4.2.3.5 Оглед и дефектовка на направляващите к-т 1
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№ ВИД ДЕЙНОСТ Мярка К-во
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1.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”

1.4.2.3.6 Маркиране и изрязване на износените участъци на релсовия път к-т 1
1.4.2.3.7 Зачистване местата на срязване к-т 1
1.4.2.3.8 Подготовка, монтиране и заваряване на новите елементи к-т 1
1.4.2.3.9 Зачистване на заваръчните шевове до пълно изравняване профилите на заварените елементи к-т 1

1.4.2.3.10 Монтаж метални рамки бр. 16
1.4.2.3.11 Монтаж сита бр. 8
1.4.2.3.12 Ревизия двойка - "вал-верижни зъбни колела". Ремонт при необходимост. к-т 1
1.4.2.3.13 Проверка установяване на товарния вал и опъността на веригите. Регулиране. к-т 1
1.4.2.3.14 Дефектовка на каркаса. При необходимост отстраняване на открити дефекти. ч.ч.
1.4.2.3.15 Дефектовка и при необходимост отстраняване на открити дефекти на кожусите, коритата и капаците на коритата. бр. 24
1.4.2.3.16 Ремонт на ревизионните врати на кожусите на ВР бр. 3
1.4.2.3.17 Контрол на заваръчни шевове бр. 12
1.4.2.3.18 Монтаж на предпазните ограждения бр. 3

1.4.2.3.19. Демонтаж /при необходимост след дефектовка/ и  монтаж на елементите от звената на веригите
1.4.2.3.19.1 Ребро 1 бр. 128
1.4.2.3.19.2 Ребро 2 бр. 128
1.4.2.3.19.3 Болт дистанционен бр. 128
1.4.2.3.19.4 Планка бр. 128
1.4.2.3.19.5 Ролка бр. 128
1.4.2.3.19.6 Втулка плаваща бр. 128
1.4.2.3.19.7 Втулка бр. 128
1.4.2.3.19.8 Подмяна крепежа - болт М16х120 бр. 256
1.4.2.3.19.9 Подмяна крепежа - гайка М16 бр. 256

1.4.2.3.19.10 Боядисване м² 50
1.4.2.3.19.11 Извозване на демонтирано оборудване на 10км разстояние кг 1300

Общо за 1 брой въртяща решетка:
Общо за 1.4.2.3:

1.4.2.4 Обработка на детайли за помпи тип ОПВ 2-145Э, помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ, помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2
1.4.2.4.1 За ПВЦ тип ОПВ 2-145Э 
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1.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”

1.4.2.4.1.1 Наваряване на вала бр. 3
1.4.2.4.1.2 Престъргване и последващо шлайфане шийки бр. 6
1.4.2.4.1.3 Престъргване гумени лагери бр. 8
1.4.2.4.1.4 Престръгване на втулката и огледалото к-т 3
1.4.2.4.1.5 Изработване на притискащи конусни пръстени комплект за горен гумен лагер бр. 2
1.4.2.4.1.6 Доставка на  гумени лагери по  чертеж на заявителя бр. 6

Общо за т. 1.4.2.4.1:
1.4.2.4.2 За помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ 

1.4.2.4.2.2 Наваряване на вала бр. 3
1.4.2.4.2.3 Престъргване и последващо шлайфане на шийките бр. 3
1.4.2.4.2.4 Престъргване гумени лагери бр. 3
1.4.2.4.2.5 Наваряване и механична обработка на втулка и огледало за аксиален лагер бр. 3
1.4.2.4.2.6 Доставка на  гумени лагери по  чертеж на заявителя бр. 3

Общо за т. 1.4.2.4.2:
1.4.2.4.3 Ремонт на помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2

1.4.2.4.3.1 Пясъкоструене  на корпусите на помпите (за 3 бр.) м² 20
1.4.2.4.3.2 При необходимост наваряване  и механична обработка на корпусите на помпите (за 3 бр.) м 35
1.4.2.4.3.3 Престъргване на гумените лагери по размери на вала (за 3 бр.) бр. 15
1.4.2.4.3.4 Доставка и монтаж на  гумени лагери по  чертеж на заявителя бр. 15

Общо за т. 1.4.2.4.3:
ОБЩО по т.1.4.2.4:

1.4.2.5 Основен ремонт на 2 броя отсекателни арматури Dy 600 на напорния тръбопровод на помпи 6QF.
1.4.2.5.1 Демонтиране капака на арматурата чрез развиване на 28 бр.гайки М40 бр. 1
1.4.2.5.2 Отваряне на арматурата и изваждане на затварящия елемент /клинкета/. бр. 1
1.4.2.5.3 Дефектовка на затварящия елемент /клинкета/.
1.4.2.5.4 Подмяна /при изпълнена доставка/ на затварящия елемент /клинкета / с нов. бр. 1
1.4.2.5.5 При неизпълнена доставка на резервни затварящи елементи,  наваряване на водещите "жлебове" и "ключовете" на старите 

клинкети  ~ 0.5м² бр. 1

1.4.2.5.6 Механична обработка чрез фрезоване на наварените повърхности. бр. 1
1.4.2.5.7 Мониране на затварящия елемент /клинкета/ на място. бр. 1
1.4.2.5.8 Затваряне на арматурата чрез монтиране капака на място. бр. 1
1.4.2.5.9 Стягане на капака с 28 бр. гайки М40 бр. 1

1.4.2.5.10 Съставяне на технология за наваряване на затварящия елемент /клинкета/. бр. 1
Общо за 1 брой  арматура:

Общо за т. 1.4.2.5:
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1.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”

1.4.2.6 Основен ремонт на 2 броя обратни клапани  на напорния тръбопровод на помпи 6QF.
1.4.2.6.1 Изработване на технология за заваряване бр. 1
1.4.2.6.2 Отрязване на обратен клапан dy600 според разработената ТЗ бр. 1
1.4.2.6.3 Дефектовка и ремонт на обратни клапани. бр. 1
1.4.2.6.4 Заваряване на обратни клапани dy600 според разработената ТЗ бр. 1
1.4.2.6.5 Контрол на заваръчните шевове според разработената ТЗ бр. 4

Общо по т. 1.4.2.6.:
1.4.2.7 Подмяна на  дренажни тръбопроводи на циркулационни помпи в ЦПС-4

1.4.2.7.1 Демонтаж на стар тръбопровод ф89 Ст20 м 50
1.4.2.7.2 Монтаж без доставка на нов тръбопровод ф89х4,5 Ст20 м 50
1.4.2.7.3 Монтаж без доставка на коляно 90º ф89х4,5 Ст20 бр. 6
1.4.2.7.4 Грундиране и боядисване на новия тръбопровод. м² 40

Общо по т. 1.4.2.7.:
1.4.2.8 Основен ремонт на бризгален басейн QF10W01 (2-ри басейн) 1

1.4.2.8.1 Почистване (събиране в чували наноси, тиня и др. отпадъци) натоварване и разтоварване м3 51
1.4.2.8.2 Почистване варовикови налепи по метални повърхности м² 828
1.4.2.8.3 Грундиране метални повърхности с алкиден грунд м² 631
1.4.2.8.4 Грундиране с епоксиден грунд и боядисване с епоксиден лак по метални тръби двукратно м² 194
1.4.2.8.5 Блажно боядисване по метални повърхности м² 39
1.4.2.8.6 Почистване по механичен начин и хидробластиране на облицовката на басейна м² 4594
1.4.2.8.7 Машинно разпръскване на грунд от епоксиден състав "TRIBLOCK  P" или еквивалентно м² 4594
1.4.2.8.8 Нанасяне на защитен слой на база двукомпонентен течен състав "MAPECOAT  I 24" или еквивалентно м² 4594
1.4.2.8.9 Отстраняване на остатъците от уплътняващия тиоколов кит и допълнителна защита (с цимент-полимерни съставки на фирмата 

ISOMAT и синтетична армираща мрежа) по фуги м 1195

1.4.2.8.10 Продухване със сгъстен въздух на така почистените фуги за отстраняваване от стените им на прахови фракции и замърсяване м 1195

1.4.2.8.11 Полагане на вложки от пенополиетиленово въже или пенополистирол, уплътняване на "сухите" фуги с еднокомпонентен 
полиуретанов  кит  "HYPERSEAL 15LM" (дебелина 20мм  и ширина до 25мм) или еквивалентно м 1115

1.4.2.8.12 Полагане на грунд и свързващ мост "Leco-UW-HB-91" или еквивалентно за "мокрите" фуги м 80
1.4.2.8.13 Полагане на фугиращия материал "Leco-UWF-20" или еквивалентно за "мокрите" фуги (дебелина 20мм  и ширина до 25мм) м 80

Общо по т. 1.4.2.8.:
1.4.2.9 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в ЦПС-4

1.4.2.9.1 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле м3 ≈ 1300
Общо по т.1.4.2.9:
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1.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”

1.4.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
1.4.3.1 Ремонтни работи по тръбна естакада. Подмяна на тръбопроводи за сгъстен въздух (КИП) от надземна естакада (ОСК-

120 - У-к-Х,К-10) до ХВО(Филтърно хале-ХВ-115). съгласно утвърдено техническо решение № ЕП-2.ТР.1205 (т. 2.041.1 
от ИП)

1.4.3.1.1 Демонтаж на ЛО и ТИ м² 800
1.4.3.1.2 Демонтаж на стария тръбопровод ф57х3,5 Ст. 20 м 1000
1.4.3.1.3 Монтаж без доставка на тръба ф57х3,5 стомана 08Х18Н10Т м 1000
1.4.3.1.4 Монтаж без доставка на коляно 90º, ф57х 3,5 стомана 08Х18Н10Т бр. 80
1.4.3.1.5 Монтаж без доставка на вентил Dy50/Ру10МРа стомана 08Х18Н10Т бр. 2
1.4.3.1.6 Извозване на демонтирано оборудване на 10км разстояние кг. 750

Общо по т. 1.4.3.1:
1.4.3.2 Изработване на ново и ремонт на съществуващо оборудване в група "ТВ" 

1.4.3.2.1 Изработване на верижни колела  за ВФР /по чертеж на заявителя/ бр. 8
1.4.3.2.2 Изработване на нови рамки метални за филтърни сита  /по чертеж на заявителя/ бр. 256
1.4.3.2.3 Ремонт на демонтираните стари рамки  за филтърни сита  /по чертеж на заявителя/ бр. 256
1.4.3.2.4 Ремонт на демонтирани стари верижни колела  за ВФР /по чертеж на заявителя/ бр. 4
1.4.3.2.5 Изработване на резервни комплекти детайли за веригите на ВР. к-т 3

Общо по т. 1.4.3.2:
1.4.3.3 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в ХВО-2 и общостанционни обекти 1

1.4.3.3.1 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле м3 2000
Общо по т.1.4.3.3:
ОБЩО по т. 1.4.:
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1.5.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
1.5.1.1 Среден ремонт (СP) на турбогенератор тип ТВВ-1000-4У3 (9GQ)

1.5.1.1. 1 Демонтаж на междинни капаци на уплътняващи лагери
1.5.1.1. 1.1 Демонтаж на сегментите и уплътняващия шнур бр. 2
1.5.1.1. 1.2 Демонтаж на междинни капаци бр. 2

ОБЩО: по т. 1.5.1.1 :
1.5.1.1. 2 Демонтаж на уплътняващи лагери

1.5.1.1. 2.1 Демонтаж на двете половини на корпуса на уплътняващия лагер бр. 4
1.5.1.1. 2.2 Проверка на радиалната и аксиалната центровка на корпуса на уплътняващия лагер бр. 8
1.5.1.1. 2.3 Демонтаж на двете половини на корпуса на уплътняващия лагер бр. 2
1.5.1.1. 2.4 Проверка радиалните хлабини на уплътняващия лагер по шийката на вала бр. 2
1.5.1.1. 2.5 Демонтаж на уплътняващия лагер бр. 2

ОБЩО: по т.1.5.1.2 :
1.5.1.1. 3 Демонтаж маслоуловителите на капаците на генератора

1.5.1.1. 3.1 Проверка радиалните хлабини на маслоуловителя по вала бр. 8
1.5.1.1. 3.2 Демонтаж двете половини на маслоуловителя бр. 4
1.5.1.1. 3.3 Демонтаж предпазния щит на полумуфите РГ-РВ бр. 2
1.5.1.1. 3.4 Демонтаж маслоуловителите на 10-ти лагер, замерване и центровка бр. 2

ОБЩО: по т.1.5.1.3 :
1.5.1.1. 4 Демонтаж капаците на генератора

1.5.1.1. 4.1 Разболтване капаците от корпуса на генератора бр. 4
1.5.1.1. 4.2 Отблъскване на капаците от корпуса на генератора. бр. 4
1.5.1.1. 4.3 Разболтване на капаците по разьом. бр. 2
1.5.1.1. 4.4 Монтаж на приспособлението за изваждане на капака. бр. 2
1.5.1.1. 4.5 Демонтаж на капак - горна половина. бр. 2
1.5.1.1. 4.6 Монтаж на приспособленията за завъртане на 180° на капак - долна половина. бр. 2
1.5.1.1. 4.7 Завъртане на капак - долна половина - на 180°. бр. 2
1.5.1.1. 4.8 Монтаж на приспособленията за вдигане на капака. бр. 2
1.5.1.1. 4.9 Демонтаж на капак - долна половина. бр. 2

1.5.1.1. 4.10 Демонтаж на приспособленията за завъртане на 180° на капак - долна половина. бр. 2
ОБЩО: по т.1.5.1.4 :

1.5.1.1. 5 Демонтаж на сегментите, затварящи въздушната междина ротор-статор
1.5.1.1. 5.1 Демонтаж на осигурителните шплентове. бр. 32
1.5.1.1. 5.2 Демонтаж на сегментите бр. 2
1.5.1.1. 5.3 Замерване на въздушна междина “ротор-статор” преди ремонт. бр. 8

1.5. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ЕСО"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
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ОБЩО: по т.1.5.1.5 :
1.5.1.1. 6 Ревизия на газоохладителите

1.5.1.1. 6.1 Демонтаж на линията за обезвъздушаване на охладителя. бр. 4
1.5.1.1. 6.2 Демонтаж на връзката по вода на охладителя. бр. 4
1.5.1.1. 6.3 Демонтаж на връзката на охладителя към корпуса. Оглед (просветяване) на тръбичките. бр. 4
1.5.1.1. 6.4 Изваждане на газоохладителя. бр. 4

ОБЩО: по т.1.5.1.6 :
1.5.1.1. 7 Разшиноване на генератора

1.5.1.1. 7.1 Демонтаж на предпазните кожуси. бр. 2
1.5.1.1. 7.2 Демонтаж на гъвкавите връзки от изводите на фазите от шинопровода. бр. 12
1.5.1.1. 7.3 Демонтаж на предпазните капаци на изводите на звездата бр. 2
1.5.1.1. 7.4 Демонтаж на електрическите връзки на звездата. бр. 10

ОБЩО: по т.1.5.1.7 :
1.5.1.1. 8 Типови дейности по дефектовка и техническо обслужване на статора

1.5.1.1. 8.1 Външен оглед на статора - стоманата, челните части и изводите бр. 1
1.5.1.1. 8.2 Почистване на статора, продухване със сгъстен въздух бр. 1
1.5.1.1. 8.3 Динамично изпитание на статорната намотка на плътност бр. 1
1.5.1.1. 8.4 Проверка и свиване на титановите пружини на статорната намотка* бр. 80
1.5.1.1. 8.5 Подготовка на статора за ел. изпитания преди ремонт:
1.5.1.1. 8.6 Демонтаж на вставките на тръбопроводите на входа и изхода на водоподводите на статора бр. 4
1.5.1.1. 8.7 Монтаж на приспособлението за продухване на намотката бр. 2
1.5.1.1. 8.8 Продухване намотката на статора за измерване на Rизолац. и Кабсорц.  на намотката и колекторите бр. 2
1.5.1.1. 8.9 Демонтаж на приспособлението за продухване на намотката бр. 2

1.5.1.1. 8.10 Монтаж на вставките между тръбопроводите и водоподводите. бр. 4
ОБЩО: по т.1.5.1.8 :

1.5.1.1. 9 Статично изпитание (проверка) на плътност на статорната намотка
1.5.1.1. 9.1 Демонтаж на вставките между тръбопроводите и водоподводите бр. 4
1.5.1.1. 9.2 Монтаж на присопособлението бр. 2
1.5.1.1. 9.3 Запълване на намотката с дестилат, обезвъздушаване бр. 1
1.5.1.1. 9.4 Повишаване на статичното налягане в намотката - с ръчна помпа. бр. 1
1.5.1.1. 9.5 Проверка за пропуски и понижаване на налягането бр. 1
1.5.1.1. 9.6 Демонтаж на приспособлението бр. 2

ОБЩО: по т.1.5.1.9 :
1.5.1.1. 10 Продухване на намотката за измерване на R изол. след статични изпитания

1.5.1.1. 10.1 Монтаж на приспособлението за продухване на намотката бр. 2
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1.5.1.1. 10.2 Продухване на намотката и измерване на Rизол. бр. 1
1.5.1.1. 10.3 Демонтаж на приспособлението за продухване на намотката бр. 2
1.5.1.1. 10.4 Монтаж на вставките между тръбопроводите и водоподводите. бр. 4

ОБЩО: по т.1.5.1.10 :
1.5.1.1. 11 Ревизия на капаците на генератора

1.5.1.1. 11.1 Кантоване на капака в хоризонтално положение бр. 4
1.5.1.1. 11.2 Почистване на прилягащите повърхнини бр. 4
1.5.1.1. 11.3 Оглед на капака и заваръчните шевове бр. 4
1.5.1.1. 11.4 Проверка и възстановяване на Rизол на дифузора бр. 4
1.5.1.1. 11.5 Изправяне на капака във вертикално положение бр. 4

ОБЩО: по т.1.5.1.11 :
1.5.1.1. 12 Ремонт на уплътняващи лагери 

1.5.1.1.12.1 Почистване на сегментите, междинните капаци, корпусите на уплътняващия лагер, отстраняване на уплътняващите пасти бр. 1

1.5.1.1.12.2 Ревизия на крепежа на уплътняващия лагер бр. 1
1.5.1.1.12.3 Проверка състоянието на бабитовите повърхности на уплътняващия лагер, опресняване бр. 2
1.5.1.1.12.4 Контролна "сборка" на уплътняващия лагер. Измерване на хлабините бр. 2
1.5.1.1.12.5 Корекция на хлабините на уплътняващия лагер* бр. 2
1.5.1.1.12.6 Проверка, корекция и ремонт на маслоуловителя* бр. 2

ОБЩО: по т.1.5.1.12 :
1.5.1.1. 13 Измерване на въздушната междина ротор-статор бр. 8
1.5.1.1. 14 Монтаж на сегментите, затварящи въздушната междина ротор-статор, центровка, зашплентване бр. 2
1.5.1.1. 15 Типови дейности по дефектовка и техническо обслужвате на ротора

1.5.1.1. 15.1 Проверка на вентилаторите (достъпната за оглед част на лопатките и тежестите за балансиране). Проверка на закрепването бр. 2

1.5.1.1. 15.2 Притягане на контактни клинове (посребряване на контактни клинове - при демонтаж и необходимост)* бр. 2
ОБЩО: по т.1.5.1.15 : бр. 2

1.5.1.1. 16 Монтаж на газоохладителите на генератора
1.5.1.1. 16.1 Монтаж връзките на охладителя към корпуса на генератора бр. 4
1.5.1.1. 16.2 Монтаж връзките на охладителя по охлаждаща вода бр. 4
1.5.1.1. 16.3 Монтаж на линиите за обезвъздушаване на охладителя бр. 4

ОБЩО: по т.1.5.1.16 :
1.5.1.1. 17 Монтаж капаците на генератора

1.5.1.1. 17.1 Ревизия крепежа на капаците на генератора к-т 4
1.5.1.1. 17.2 Почистване канала за гуменото уплътнение на корпуса на статора и залепване на ново уплътнение бр. 4
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1.5.1.1. 17.3 Монтаж на приспособлението за завъртане на капак - долна половина - на 180° бр. 2
1.5.1.1. 17.4 Монтаж на капак - долна половина и захващане към приспосолението бр. 2
1.5.1.1. 17.5 Завъртане на капак - долна половина - на 180°. бр. 2
1.5.1.1. 17.6 Демонтаж на приспособлението за завъртане на 180° на капак - долна половина. бр. 2
1.5.1.1. 17.7 Монтаж на капак - горна половина бр. 2
1.5.1.1. 17.8 Заболтване и стягане на капаците по разьом бр. 2
1.5.1.1. 17.9 Монтаж на болтовете и стягане на капаците към корпуса на генератора к-т 4

ОБЩО: по т.1.5.1.17 :
1.5.1.1. 18 Монтаж маслоуловителите на капаците на генератора 

1.5.1.1. 18.1 Монтаж на двете половини на маслоуловителя бр. 4
1.5.1.1. 18.2 Стягане крепежа на маслоуловителя, центровка, проверка Rизолац. (страна "Възбудител") к-т 2
1.5.1.1. 18.3 Ревизия маслоуловителя на 10-ти лагер бр. 2
1.5.1.1. 18.4 Монтаж и центровка на маслоуловителя на 10-ти лагер бр. 2
1.5.1.1. 18.5 Монтаж предпазния щит на полумуфите на РГ-РВ бр. 2

ОБЩО: по т.1.5.1.18 :
1.5.1.1. 19 Монтаж на уплътняващи лагери

1.5.1.1. 19.1 Монтаж на долна и горна половина на корпуса на уплътняващия лагер бр. 4

1.5.1.1. 19.2 Стягане корпуса на уплътняващия лагер към капака, радиална и аксиална центровка, проверка Rизолац. (страна "Възбудител") бр. 4

1.5.1.1. 19.3 Монтаж на уплътняващи лагери, проверка на хлабини бр. 2
ОБЩО: по т.1.5.1.19 :

1.5.1.1. 20 Монтаж на междинни капаци на уплътняващия лагер
1.5.1.1. 20.1 Монтаж корпусите на междинните капаци, стягане, центровка бр. 4
1.5.1.1. 20.2 Монтаж на уплътнението и сегмента, притягане бр. 2

ОБЩО: по т.1.5.1.20 :
1.5.1.1. 21 Проверка на генератора за газоплътност, отстраняване на пропуски

1.5.1.1. 21.1 Търсене и отстраняване на пропуски по статора и генератора и газо-маслената система бр. 1
1.5.1.1. 21.2 Проверка и засичане на газоплътността на статора бр. 1

ОБЩО: по т.1.5.1.21 :
1.5.1.1. 22 Ошиноване на генератора

1.5.1.1.22.1 Ревизия на крепежа на съединителните шини бр. 3
1.5.1.1.22.2 Монтаж ел. връзки на звездата бр. 10
1.5.1.1.22.3 Монтаж предпазните капаци на изводите на звездата бр. 3
1.5.1.1.22.4 Монтаж на гъвкавите връзки от изводите на изолаторите до шинопровода, законтряне бр. 12
1.5.1.1.22.5 Монтаж предпазните кожуси на изводите на фазите бр. 3
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ОБЩО: по т.1.5.1.22 :
ОБЩО: по т.1.5.1.1 :

1.5.1.2 Среден ремонт (СP) на възбудителен генератор тип БВД-4600-1500-АУ3 (9GE)  
1.5.1.2.1 Подготвителни операции

1.5.1.2.1.1 Подготовка на ремонтната площадка бр. 1
1.5.1.2.1.2 Демонтаж капаците на възбудителя и въртящия се изправител бр. 1

ОБЩО: по т..1.5.1.2 1:
1.5.1.2.2 Демонтаж и ремонт на охладителите на възбудителя

1.5.1.2.2.1 Демонтаж на вертикалните охладители (разкачване по вода и от корпуса, и изваждане бр. 4
1.5.1.2.2.2 Демонтаж на хоризонталните охладители (разкачване по вода и от корпуса, и изваждане бр. 2
1.5.1.2.2.3 Ремонт и опресовка на охладителите на възбудителя бр. 6

ОБЩО: по т..1.5.1.2.2 :
1.5.1.2.3 Почистване на възбудителя и детайлите към него

1.5.1.2.3.1 Продухване на възбудителя с въздух и почистване със спирт бр. 1
1.5.1.2.3.2 Проверка контактните връзки меьду намотката на ротора и въртящия изправител. бр. 1

ОБЩО: по т..1.5.1.2.3 :
1.5.1.2.4 Монтаж въздухоохладителите на възбудителя

1.5.1.2.4.1 Монтаж на хоризонталните охладители. Подвързване по вода. бр. 2
1.5.1.2.4.2 Монтаж на вертикалните охладители. Подвързване по вода. бр. 4

ОБЩО: по т..1.5.1.2.4 :
1.5.1.2.5 Монтаж капаците на възбудителя

1.5.1.2.5.1 Проверка и центровка датчиците на въртящия изправител бр. 6
1.5.1.2.5.2 Монтаж капаците на възбудителя и въртящия изправител бр. 1

ОБЩО: по т..1.5.1.2.5 :
ОБЩО: по т..1.5.1.2 :

1.5.1.3 Допълнителни дейности при ремонта на 9GQ и 9GE
1.5.1.3.1. Допълнителни и заключителни дейности

1.5.1.3.1.1 Ревизия на вентили Dy25; Py16  – при необходимост* бр. 18
1.5.1.3.1.2 Ревизия на вентили Dy50; Py16 – при необходимост* бр. 7
1.5.1.3.1.3 Изработване на уплътняващи лагери за турбогенератора* бр. 2
1.5.1.3.1.4 Заключителни работи ч/ч 215

ОБЩО: по т..1.5.1.3.1 :
1.5.1.3.2 Участие в развъртане на валовата линия

1.5.1.3.2.1 Оглед на съоръженията при развъртането бр. 1
ОБЩО: по т..1.5.1.3.2 :
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1.5.1.3.3. Подмяна на дренажни вентили  под турбогенератора и към УЖ
1.5.1.3.3.1 Демонтаж на вентил DN15 чрез изрязване от тръба Ø21мм. бр. 25
1.5.1.3.3.2 Монтаж на нов вентил DN15 чрез заварка от двете страни към тръба Ø21мм. бр. 25
1.5.1.3.3.3 Демонтаж на вентил DN25 чрез изрязване от тръба Ø33мм. бр. 5
1.5.1.3.3.4 Монтаж на нов вентил DN25 чрез заварка от двете страни към тръба Ø33мм. бр. 5
1.5.1.3.3.5 Демонтаж на вентил DN50 чрез изрязване от тръба Ø57мм. бр. 7
1.5.1.3.3.6 Монтаж на нов вентил DN50 чрез заварка от двете страни към тръба Ø57мм. бр. 7
1.5.1.3.3.7 Претрасиране на тръбопровод  Ø21мм. (При необходимост и снети размери по място) м 20
1.5.1.3.3.8 Претрасиране на тръбопровод  Ø33мм. (При необходимост и снети размери по място) м 10
1.5.1.3.3.9 Претрасиране на тръбопровод  Ø57мм. (При необходимост и снети размери по място) м 10

ОБЩО: по т..1.5.1.3.3 :
1.5.1.3.4 Подмяна фланците изходящи от генератора с фланци затворен тип

1.5.1.3.4.1 Снемане на размерите по място и изработка на чертежи ч/ч 30
1.5.1.3.4.2 Изработка на фланци бр. 16
1.5.1.3.4.3 Демонтаж чрез срязване на стари фланци от тръбопровод  Ø57мм. бр. 14
1.5.1.3.4.4 Демонтаж чрез срязване на стари фланци от тръбопровод  Ø38мм. бр. 2
1.5.1.3.4.5 Монтаж чрез заварка на нови фланци към тръбопровод Ø57мм. бр. 14
1.5.1.3.4.6 Монтаж чрез заварка на нови фланци към тръбопровод Ø38мм. бр. 2
1.5.1.3.4.7 Извършване на контрол на заваръчните шевове (Визуален - 100%, Капилярен - 100%) бр. 16
1.5.1.3.4.8 Подмяна уплътнение  и сглобяване на фланцевите връзки бр. 16

ОБЩО: по т.1.5.1.3.4 :
ОБЩО за т. 1.5.1.3.:

1.5.1.4. Основен ремонт на 1 брой трансформатор тип ТЦ  630000/400-82УИ (9GС01)
1.5.1.4.1. Вземане на проби от масло и анализ на маслото преди ремонт (казан) - при натоварен трансформатор ч/ч 64
1.5.1.4.2. Предварителен оглед. Изготвяне на дефектна ведомост и акт за комплектованост на съоръжението ч/ч 60
1.5.1.4.3. Измиване на трансформатора ч/ч 90
1.5.1.4.4. Разшиноване на изводи високо напрежение (ВН) и ниско напрежение (НН) ч/ч 160
1.5.1.4.5. Ел. измервания преди ремонт ч/ч 216

1.5.1.4.6. Изпълнение на противопожарни мероприятия (изпълнение на мероприятията по плана за противопожарна безопасност) ч/ч 279

1.5.1.4.7. Загряване на трансформатора за извършване на измервания ч/ч 384
1.5.1.4.8. Ревизия охладителна система ч/ч 3200
1.5.1.4.9. Ревизия на система за херметизация ч/ч 832

1.5.1.4.10. Ревизия изводна система ч/ч 216
1.5.1.4.11. Преуплътняване казана на трансформатора ч/ч 288
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1.5.1.4.12. Проверка на контролни и защитни уреди ч/ч 208
1.5.1.4.13. Ревизия и функционални изпитания на нивомер и отсечен клапан ч/ч 210
1.5.1.4.14. Ревизия активната част на трансформатора ч/ч 1680
1.5.1.4.15. Контролно подсушаване на изолационната система на трансформатора ч/ч 3600
1.5.1.4.16. Демонтаж на топлоизолацията (при студено време и завиване на трансформатора) ч/ч 96
1.5.1.4.17. Изпитания на маслоплътност при температура на маслото 50° С. Отстраняване на пропуски. ч/ч 80
1.5.1.4.18. Неколкократно обезвъздушаване на трансформатора през 12 h. ч/ч 30
1.5.1.4.19. Демонтаж на схемите за контролно подсушаване ч/ч 96
1.5.1.4.20. Почистване катодни отводители и изводи ВН и "N" - порцеланови тела, контактни съединения ч/ч 96
1.5.1.4.21. Почистване на защитни кутии на изводи НН и изводи НН - порцеланови тела, контактни съединения ч/ч 72

1.5.1.4.22. При необходимост частична подмяна на металоръкави на силови и контролни кабели. Ревизия на разклонителни кутии. ч/ч 100

1.5.1.4.23. Измиване на трансформатора и чакъления насип ч/ч 112
1.5.1.4.24. Корекция корозионноустойчивото покритие на трансформатора ч/ч 120
1.5.1.4.25. Възстановяване корозионноустойчивото прокритие на системата за пожарогасене ч/ч 200
1.5.1.4.26. Ошиноване на изводи ВН и НН ч/ч 168
1.5.1.4.27. Проверка работното положение на арматурата на трансформатора и пломбиране ч/ч 14
1.5.1.4.28. Демонтаж на технологичното оборудване ч.ч. 464

ОБЩО за т. 1.5. 1.4. :
1.5.1.5. Основен ремонт на 1 брой трансформатор тип ТРДНС  63000/35-72У1 (5ВТ02)

1.5.1.5.1 Вземане на проби от трансформаторното масло за физико-химични характеристики и газхроматографски анализ преди 
спиране бр. 2

1.5.1.5.2 Разшиноване на изводите на трансформатора от страна високо напрежение (ВН) и ниско напрежение (НН) бр. 9

1.5.1.5.3 Визуален външен оглед, дефектовка на трансформатора и съставяне на констативен протокол в присъствието на лице на 
Възложителя бр. 1

1.5.1.5.4 Електрически изпитания преди ремонт на трансформатора в присъствие на Възложителя и съставяне на протокол от 
изпитанията:

1.5.1.5.4.1 Измерване загубите и напрежението на късо съединение бр. 1
1.5.1.5.4.2 Измерване съпротивлението на намотките с постоянен ток бр. 1
1.5.1.5.4.3 Изолационно съпротивление на намотките бр. 1
1.5.1.5.4.4 Измерване загубите и тока на празен ход бр. 1
1.5.1.5.4.5 Измерване влагата в твърдата изолация с RVM бр. 1
1.5.1.5.4.6 Измерване tgδ бр. 1

ОБЩО за т. 1.5.1.5.4:
1.5.1.5.5 Транспортиране на трансформатора с тегло до 100 тона от трансформаторна площадка до Машинна зала 6EБ м 50
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1.5.1.5.6 Сливане на маслото ч.ч. 260
1.5.1.5.7 Демонтажни дейности:

1.5.1.5.7.1 Демонтаж тръбна разводка на автоматичното пожарогасене (АПГ) над релсовия път м2 20
1.5.1.5.7.2 Изводи 6кV и 24kV бр. 9
1.5.1.5.7.3 Вентилатори, опори на вентилаторите и кабелна разводка група 10
1.5.1.5.7.4 Охладители бр. 10
1.5.1.5.7.5 Тръбна разводка на маслоохлаждането бр. 10
1.5.1.5.7.6 Разширителен съд, газови, струйни релета и прилежаща арматура комплект 1
1.5.1.5.7.7 Демонтаж казана (камбаната) на трансформатора. бр. 1

ОБЩО за т. 1.5.1.5.7:
1.5.1.5.8 Ревизия на активната част:

1.5.1.5.8.1 Извършване оглед на активната част и съставяне на констативен протокол в присъствието на лице на Възложителя бр. 1
1.5.1.5.8.2 Анализ на проба от твърдата изолация за влагосъдържание и степен на поляризация – протоколи от измерванията бр. 1
1.5.1.5.8.3 Подмяна на бандажи и отделни изолационни елементи, съгласно огледа* ч.ч. 96
1.5.1.5.8.4 Ревизия на стъпален регулатор и моторно задвижване на РПН комплект 1
1.5.1.5.8.5 Ревизия на казана на трансформатора бр. 1

1.5.1.5.8.6 Оглед на отговорните заварки по стоманени детайли – ребра на стягащи и носещи греди. При необходимост да се направи 
цветна дефектоскопия. За целта да се състави отделен констативен протокол м2 50

1.5.1.5.8.7 Притягане на активната част бр. 3
1.5.1.5.8.8 Електрически измервания преди затваряне ч.ч. 280
1.5.1.5.8.9 Проверка и отстраняване на течове по казана на трансформатора ч.ч. 130

1.5.1.5.8.10 Подмяна на всички уплътнения м2 4
1.5.1.5.8.11 Затваряне на трансформатора ч.ч. 186

ОБЩО за т. 1.5.1.5.8:
1.5.1.5.9 Измерване изолационните характеристики на трансформаторните изводи бр. 10

1.5.1.5.10 Подсушаване (сушене при лоши показатели на твърдата изолация ) на активната част на трансформатора ч.ч. 1400
1.5.1.5.11 Ревизия на вентили и дискови затвори – при необходимост подмяна след съставяне на констативен протокол бр. 32
1.5.1.5.12 Ревизия и опресоване на охладителите, съставяне на констативен протокол и отстраняване на дефекти – при необходимост да бр. 10
1.5.1.5.13 Обработка на трансформаторното масло тона 22
1.5.1.5.14 Извършване на физико-химически анализ на маслото преди заливане бр. 3
1.5.1.5.15 Обработка на трансформаторното масло за доливане* тона 2
1.5.1.5.16 Извършване на физико-химически анализ на маслото за доливане бр. 2
1.5.1.5.17 Извършване на химически и газ-хроматографски анализ на маслото от независима лаборатория бр. 1
1.5.1.5.18 Монтажни работи:

1.5.1.5.18.1 Охладителна система бр. 10
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1.5.1.5.18.2 Изводи 6 кV и 24kV бр. 9
1.5.1.5.18.3 Разширител и тръбната разводка към него комплкт 1
1.5.1.5.18.4 Вентилатори, опори на вентилаторите и кабелна разводка група 10
1.5.1.5.18.5 Окомплектоване на трансформатора ч.ч. 128

ОБЩО за т. 1.5.1.5.18:
1.5.1.5.19 Вакуумиране на трансформатора ч.ч. 160
1.5.1.5.20 Омасляване на трансформатора ч.ч. 120
1.5.1.5.21 Дозаливане на трансформатора и неколкократно обезвъздушаване ч.ч. 60
1.5.1.5.22 Боядисване на трансформатора, разширители и охладители м2 250
1.5.1.5.23 Подготовка за изпитване – подгряване на маслото за ел.изпитания ч.ч. 220
1.5.1.5.24 Изтегляне на трансформатора с тегло до 100 тона от МЗ до мястото му. м 50
1.5.1.5.25 Изпитване на трансформатора след ремонт в присъствие на Възложителя:

1.5.1.5.25.1 Коефициент на трансформация ч.ч. 15
1.5.1.5.25.2 Проверка групата на свързване на намотките ч.ч. 15
1.5.1.5.25.3 Измерване съпротивлението на намотките с постоянен ток бр. 1
1.5.1.5.25.4 Измерване загубите и напрежението на късо съединение бр. 1
1.5.1.5.25.5 Изолационно съпротивление на намотките бр. 1
1.5.1.5.25.6 Измерване загубите и тока на празен ход бр. 1
1.5.1.5.25.7 Проверка на функционирането на вграденото в трансформатора устройство за превключване под товар ч.ч. 115
1.5.1.5.25.8 Изпитания на вградените токови трансформатори бр. 9
1.5.1.5.25.9 Измерване tgδ на изводите и намотките бр. 1

1.5.1.5.25.10 Измерване влагата в твърдата изолация с RVM бр. 1

1.5.1.5.25.11
Изработване на клиентски папки, съдържащи отчетни документи, обема на ремонтните работи, протоколите от 
електрическите измервания и изпитания, сертификати на вложените материали , консумативи и оборудване, гаранционен 
лист

ч.ч. 44

1.5.1.5.25.12 Анализ на трансформаторното масло след въвеждане в експлоатация – след 24 часа, 72 часа, 7 дни, 14 дни и 30 дни бр. 5
ОБЩО за т. 1.5.1.5.25:
ОБЩО за т. 1.5.1.5. :

1.5.1.6. Основен ремонт на 1 брой трансформатор тип ТМРУ  63000/220 (ВТ06)

1.5.1.6.1 Вземане на проби от трансформаторното масло за физико-химични характеристики и газхроматографски анализ преди 
спиране бр. 2

1.5.1.6.2 Разшиноване на трансформатора от страна ВН и НН. бр. 9

1.5.1.6.3 Визуален външен оглед, дефектовка на трансформатора и съставяне на констативен протокол в присъствието на лице на 
Възложителя бр. 1
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1.5.1.6.4 Електрически изпитания преди ремонт на трансформатора в присъствие на Възложителя и съставяне на протокол от 
изпитанията. бр. 1

1.5.1.6.5 Измерване загубите и напрежението на късо съединение бр. 1
1.5.1.6.6 Измерване съпротивлението на намотките с постоянен ток бр. 1
1.5.1.6.7 Изолационно съпротивление на намотките бр. 1
1.5.1.6.8 Измерване загубите и тока на празен ход бр. 1
1.5.1.6.9 Измерване влагата в твърдата изолация с RVM бр. 1

1.5.1.6.10 Измерване tgδ бр. 1
ОБЩО за т. 1.5.1.6.1÷10:

1.5.1.6.11. Сливане на маслото ч.ч. 280
1.5.1.6.12. Демонтажни дейности на трансформаторна площадка:

1.5.1.6.12.1 Изводи 220 кV – 4 бр. бр. 4
1.5.1.6.12.2 Вентилатори, опори на вентилаторите и кабелна разводка група 16
1.5.1.6.12.3 Демонтаж тръбна разводка на АПГ над релсовия път. м2 20

ОБЩО за т. 1.5.1.6.12:
1.5.1.6.13. Транспортиране на трансформатора от тр-на площадка до МЗ-6ЕБ м 110
1.5.1.6.14. Демонтажни дейности в МЗ-6ЕБ:

1.5.1.6.14.1 Охладители бр. 16
1.5.1.6.14.2 Тръбна разводка на маслоохлаждането бр. 10
1.5.1.6.14.3 Разширителен съд, газови, струйни релета и прилежаща арматура компл. 1
1.5.1.6.14.4 Изводи 6кV – 6бр бр. 6

ОБЩО за т. 1.5.1.6.14:
1.5.1.6.15. Ревизия на активната част:

1.5.1.6.15.1 Извършване на оглед на активната част и съставяне на констативен протокол в присъствието на лице на Възложителя бр. 1
1.5.1.6.15.2 Анализ на проба от твърдата изолация за влагосъдържание и степен на поляризация – протоколи от измерванията бр. 1
1.5.1.6.15.3 Подмяна на бандажи и отделни изолационни елементи  - при необходимост ч.ч. 30
1.5.1.6.15.4 Ревизия на стъпален регулатор и моторно задвижване на РПН компл. 1
1.5.1.6.15.5 Ревизия на казана на трансформатора бр. 1

1.5.1.6.15.6 Оглед на отговорните заварки по стоманени детайли – ребра на стягащи и носещи греди. При необходимост да се направи 
цветна дефектоскопия. За целта да се състави отделен констативен протокол м2 70

1.5.1.6.15.7 Притягане на активната част бр. 3
1.5.1.6.15.8 Електрически измервания преди затваряне. ч.ч. 60
1.5.1.6.15.9 Проверка и отстраняване на течове по казана на трансформатора ч.ч. 110

1.5.1.6.15.10 Подмяна на всички уплътнения м2 4
1.5.1.6.15.11 Затваряне на трансформатора. ч.ч. 170
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ОБЩО за т. 1.5.1.6.15:
1.5.1.6.16. Измерване изолационните характеристики на трансформаторните изводи. бр. 10
1.5.1.6.17 Подсушаване (сушене при лоши показатели на твърдата изолация ) на активната част на трансформатора ч.ч. 1500
1.5.1.6.18 Ревизия на вентили и дискови затвори – при необходимост подмяна след съставяне на констативен протокол бр. 32

1.5.1.6.19 Ревизия и опресоване на охладителите, съставяне на констативен протокол и отстраняване на дефекти – при необходимост 
да се извърши в МЗ-6ЕБ бр. 16

1.5.1.6.20 Обработка на трансформаторното масло тона 52
1.5.1.6.21 Извършване на физико-химически анализ на маслото преди заливане – 3бр. бр. 3
1.5.1.6.22 Обработка на трансформаторното масло за доливане – при необходимост тона 2
1.5.1.6.23 Извършване на физико-химически анализ на маслото за доливане – 2бр. бр. 2
1.5.1.6.24 Извършване на химически и газ-хроматографски анализ на маслото от независима лаборатория бр. 1
1.5.1.6.25 Монтажни работи в МЗ-6ЕБ

1.5.1.6.25.1 Охладителна система бр. 10
1.5.1.6.25.2 Изводи 6кВ – 6бр бр. 6
1.5.1.6.25.3 Разширител и тръбната разводка към него. компл. 1

ОБЩО за т. 1.5.1.6.25.:
1.5.1.6.26. Изтегляне на трансформатора от МЗ до мястото му тр-на площадка м 110
1.5.1.6.27 Монтажни работи на трансформаторна площадка:

1.5.1.6.27.1 Изводи 220кВ – 4бр. бр. 4
1.5.1.6.27.2 Вентилатори, опори на вентилаторите и кабелна разводка бр. 16
1.5.1.6.27.3 Окомплектоване на трансформатора ч.ч. 140

ОБЩО за т. 1.5.1.6.37:
1.5.1.6.38 Вакуумиране на трансформатора. ч.ч. 170
1.5.1.6.39 Омасляване на трансформатора. ч.ч. 110
1.5.1.6.40 Дозаливане на трансформатора и неколкократно обезвъздушаване ч.ч. 50
1.5.1.6.41 Боядисване на трансформатора, разширители и охладители м2 250
1.5.1.6.42 Подготовка за изпитване – подгряване на маслото за ел.изпитания. ч.ч. Х
1.5.1.6.43 Изпитване на трансформатора след ремонт в присъствие на Възложителя

1.5.1.6.43.1 Коефициент на трансформация ч.ч. 15
1.5.1.6.43.2 Проверка групата на свързване на намотките ч.ч. 15
1.5.1.6.43.3 Измерване съпротивлението на намотките с постоянен ток бр. 1
1.5.1.6.43.4 Измерване загубите и напрежението на късо съединение бр. 1
1.5.1.6.43.5 Изолационно съпротивление на намотките бр. 1
1.5.1.6.43.6 Измерване загубите и тока на празен ход бр. 1
1.5.1.6.43.7 Проверка на функционирането на вграденото в трансформатора устройство за превключване под товар ч.ч. 25

стр.11/42



№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

1.5. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ЕСО"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.5.1.6.43.8 Изпитания на вградените токови трансформатори бр. 9
1.5.1.6.43.9 Измерване tgδ на изводите и намотките. бр. 1

1.5.1.6.43.10 Измерване влагата в твърдата изолация с RVM бр. 1

1.5.1.6.43.11
Изработване на клиентски папки, съдържащи отчетни документи, обема на ремонтните работи, протоколите от 
електрическите измервания и изпитания, сертификати на вложените материали , консумативи и оборудване, гаранционен 
лист.

ч.ч. 50

1.5.1.6.43.12 Анализ на трансформаторното масло след въвеждане в експлоатация – след 24ч., 72ч., 7дни, 14дни и 30дни. бр. 5
ОБЩО за т. 1.5.1.6.43.:

ОБЩО за т. 1.5.1.6.:
1.5.1.7. Среден ремонт (СP) на 1 брой ел. двигатели тип ZKV6180/2 (5TQ33D01)

1.5.1.7.1 Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.5.1.7.1.1 Разкачване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.1.7.1.2 Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД л 4,7
1.5.1.7.1.3 Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт бр. 2
1.5.1.7.1.4 Демонтаж на лагерите бр. 6
1.5.1.7.1.5 Проверка на заземителен възел бр. 1
1.5.1.7.1.6 Разкачване на фланцевите съединения по вода бр. 2
1.5.1.7.1.7 Демонтиране на охладителите на лагерите бр. 1
1.5.1.7.1.8 Демонтиране на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр. 3
1.5.1.7.1.9 Почистване и промиване на охладителите бр 2

1.5.1.7.1.10 Подмяна на гумени уплътнения* бр. 2
1.5.1.7.1.11 Грундиране дъната на въздухоохладителя бр. 2
1.5.1.7.1.12 Опресовка на охладителите бр. 3

 ОБЩО за т.1.5.1.7.1:
1.5.1.7.2 Сглобяване на ЕД:

1.5.1.7.2.1 Почистване на елементи и възли от ЕД ч.ч. 30
1.5.1.7.2.2 Почистване и промиване на картерите на лагерите бр. 2
1.5.1.7.2.3 Почистване на нивомерните стъкла (подмяна.при необходимост) бр. 2
1.5.1.7.2.4 Монтаж на лагерите бр. 2
1.5.1.7.2.5 Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт бр. 2
1.5.1.7.2.6 Монтаж на охладителите на лагерите бр. 2
1.5.1.7.2.7 Наливане свежо масло в лагерните възли л 4,7
1.5.1.7.2.8 Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр. 1
1.5.1.7.2.9 Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения бр. 6

1.5.1.7.2.10 Подсъединяване на фланцевите съединения по вода бр. 6
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1.5.1.7.2.11 Ревизия на изводно устройство и ремонт бр. 1
1.5.1.7.2.12 Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом) бр. 1
1.5.1.7.2.13 Подсъединяване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.1.7.2.14 Укрепване на полумуфата за въртене бр. 1
1.5.1.7.2.15 Боядисване на ЕД* м2 12

 ОБЩО за т.1.5.1.7.2:
ОБЩО за т. 1.5.1.7.:

1.5.1.8. Среден ремонт на 3 брой ел. двигател  (ЕД) тип 2АЗМ800/6000УХЛ4 (5TQ32D01, 5TK23D02 и 5RL51D01)
1.5.1.8.1 Разкачване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.1.8.2 Външен оглед на електродвигателя (ЕД). бр. 1
1.5.1.8.3 Източване на маслото от картерите на ЕД бр. 2
1.5.1.8.4 Демонтиране на лагерите. Замерване на луфтове и натязи. бр. 2
1.5.1.8.5 Демонтиране на охладителите бр. 2
1.5.1.8.6 Почистване на охладителите. бр. 2
1.5.1.8.7 Подмяна уплътненията на охладителите * бр. 4
1.5.1.8.8 Монтиране на охладителите бр. 2
1.5.1.8.9 Почистване детайлите на ЕД: капаци, вентилатори, картери, маслоуловители, фундамент и др. ч.ч. ≈ 14

1.5.1.8.10 Замерване лагерните шийки на вала на ротора бр. 2
1.5.1.8.11 Монтиране на лагерите, замерване маслени хлабини и натязи, и затваряне на лагерите бр. 2
1.5.1.8.12 Подсъединяване на кабелна глава и заземителна шина ч.ч. ≈ 4
1.5.1.8.13 Укрепване на полумуфата за въртене бр. 1
1.5.1.8.14 Боядисване на ЕД* м2 12
1.5.1.8.15 Участие в проба на ЕД след ремонт ч/ч 4

ОБЩО за среден ремонт на 1 брой ЕД:
ОБЩО за т. 1.5.1.8.:

1.5.1.9. Основен ремонт на 1 брой ЕД тип 2АЗМ-1600/6000-УХЛ4 (5RM41D01)
1.5.1.9.1 Разглобяване на ЕД:

1.5.1.9.1.1 Разкачване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.1.9.1.2 Разкачване на фланцовите съединения по масло бр. 4
1.5.1.9.1.3 Разкачване на фланцовите съединения по вода бр. 8
1.5.1.9.1.4 Разболтване от фундамента бр. 4
1.5.1.9.1.5 Демонтиране капаците на въздухоохладителите бр. 4
1.5.1.9.1.6 Демонтиране на въздухоохладителите бр. 4
1.5.1.9.1.7 Изваждане на полумуфата бр. 1
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1.5.1.9.1.8 Демонтаж на капаците бр. 2
1.5.1.9.1.9 Замерване на въздушна междина (ротор-статор) преди ремонт бр. 1

1.5.1.9.1.10 Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт бр. 2
1.5.1.9.1.11 Демонтиране на лагерите. бр. 2
1.5.1.9.1.12 Демонтиране на лагерните столове бр. 2
1.5.1.9.1.13 Изваждане на ротора бр. 1
1.5.1.9.1.14 Почистване и промиване на охладителите. бр. 4
1.5.1.9.1.15 Подмяна на гумени уплатнения * бр. 8
1.5.1.9.1.16 Грундиране дъната на въздухоохладителя бр. 8
1.5.1.9.1.17 Опресовка на охладителите бр. 4

Общо за т. 1.5.1.9.1:
1.5.1.9.2 Ремонт на статора:

1.5.1.9.2.1 Почистване на статорната намотка бр. 1
1.5.1.9.2.2 Презаклинване на статорната намотка* бр. 1
1.5.1.9.2.3 Изработване на шев против изпадане на клиновете*(при необходимост) бр. 1
1.5.1.9.2.4 Изработване на нови бандажи* (при необходимост) бр. 1
1.5.1.9.2.5 Прелакиране на статорната намотка* (при необходимост) бр. 1
1.5.1.9.2.6 Ревизия на изводно устройство и ремонт* бр. 1
1.5.1.9.2.7 Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом ) бр. 1
1.5.1.9.2.8 Почистване на статорната намотка* бр. 1
1.5.1.9.2.9 Презаклинване на статорната намотка* бр. 1

1.5.1.9.2.10 Изработване на шев против изпадане на клиновете* бр. 1
Общо за т. 1.5.1.9.2:

1.5.1.9.3 Ремонт на ротора:
1.5.1.9.3.1 Почистване на ротора. Замерване на лагерни шийки бр. 3
1.5.1.9.3.2 Транспортиране на ротора за баланс - до 1000 метра бр. 1
1.5.1.9.3.3 Баланс и ремонт на ротора бр. 1
1.5.1.9.3.4 Лакиране на ротора бр. 1

Общо за т. 1.5.1.9.3:
1.5.1.9.4 Сглобяване на електродвигателя:

1.5.1.9.4.1 Почистване на елементи и възли от електродвигателя ч.ч. 30
1.5.1.9.4.2 Почистване и промиване на картерите на лагерите бр. 2
1.5.1.9.4.3 Монтаж на ротора бр. 1
1.5.1.9.4.4 Монтиране на лагерните столове бр. 2
1.5.1.9.4.5 Монтаж на лагерите бр. 1
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1.5.1.9.4.6 Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт бр. 2
1.5.1.9.4.7 Замерване на въздушна междина (ротор-статор) след ремонт бр. 1
1.5.1.9.4.8 Монтаж на капаците на електродвигателя бр. 2
1.5.1.9.4.9 Монтаж на въздухоохладителите на корпуса на електродвигателя бр. 4

1.5.1.9.4.10 Монтаж на капаците на въздухоохладителите бр. 4
1.5.1.9.4.11 Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения* бр. 8
1.5.1.9.4.12 Подсъединяване на фланцевите съединения по вода бр. 8
1.5.1.9.4.13 Подсъединяване на фланцевите съединения по масло бр. 4
1.5.1.9.4.14 Монтаж на полумуфата и укрепване за въртене бр. 1
1.5.1.9.4.15 Ел. измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) бр. 1
1.5.1.9.4.16 Подсъединяване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.1.9.4.17 Боядисване на ЕД* м2 16

Общо за т. 1.5.1.9.4:
Общо за т. 1.5.1.9:

1.5.1.10 Среден ремонт на 2 броя ЕД тип 2АЗМ-1600/6000-УХЛ4 (5RM42,43D01)
1.5.1.10.1 Разглобяване на ЕД:

1.5.1.10.1.1 Разкачване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.1.10.1.2 Разкачване на фланцовите съединения по масло бр. 4
1.5.1.10.1.3 Разкачване на фланцовите съединения по вода бр. 8
1.5.1.10.1.4 Демонтиране капаците на въздухоохладителите бр. 4
1.5.1.10.1.5 Демонтиране на въздухоохладителите бр. 4
1.5.1.10.1.6 Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт бр. 2
1.5.1.10.1.7 Демонтиране на лагерите бр. 2
1.5.1.10.1.8 Почистване и промиване на охладителите бр. 4
1.5.1.10.1.9 Подмяна на гумени уплътнения* бр. 8

1.5.1.10.1.10 Грундиране дъната на въздухоохладителя м2 2
1.5.1.10.1.11 Опресовка на охладителите бр. 4

Общо за т. 1.5.1.10.1:
1.5.1.10.2 Ремонт на статора:

1.5.1.10.2.1 Ревизия на изводно устройство и ремонт* бр. 1
Общо за т. 1.5.1.10.2:

1.5.1.10.3 Сглобяване на електродвигателя:
1.5.1.10.3.1 Почистване на елементи и възли от ЕД х х
1.5.1.10.3.2 Почистване и промиване на картерите на лагерите бр. 2
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1.5.1.10.3.3 Монтаж на лагерите бр. 2
1.5.1.10.3.4 Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт бр. 2
1.5.1.10.3.5 Монтаж на въздухоохладителите на корпуса на ЕД бр. 4
1.5.1.10.3.6 Монтаж на капаците на въздухоохладителите бр. 4
1.5.1.10.3.7 Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения бр. 8
1.5.1.10.3.8 Подсъединяване на фланцевите съединения по вода бр. 8
1.5.1.10.3.9 Подсъединяване на фланцевите съединения по масло бр. 4

1.5.1.10.3.10 Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом ) бр. 1
1.5.1.10.3.11 Подсъединяване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.1.10.3.12 Укрепване на полумуфата за въртене бр. 1
1.5.1.10.3.13 Боядисване на ЕД* м2 16

Общо за т. 1.5.1.10.3:
ОБЩО за среден ремонт на 1 брой ЕД:

ОБЩО за т. 1.5.1.10.:
1.5.1.11 Основен ремонт на 1 брой ЕД тип 2АЗМ500/6000УХЛ4 (5ТQ31D01) – без изваждане на ротора

1.5.1.11.1 Разглобяване на ЕД
1.5.1.11.1.1 Разкачване на кабелна глава и заземителна шина бр 1
1.5.1.11.1.2 Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД л 2
1.5.1.11.1.3 Разкачване на фланцовите съединения по вода бр 6
1.5.1.11.1.4 Разболтване от фундамента бр 4
1.5.1.11.1.5 Демонтиране на охладителите на лагерите бр 2
1.5.1.11.1.6 Демонтиране на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр 1
1.5.1.11.1.7 Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт бр 2
1.5.1.11.1.8 Изваждане на полумуфата бр 1
1.5.1.11.1.9 Демонтаж на лагерите и корпусите на лагерите бр 2

1.5.1.11.1.10 Демонтаж на капаците бр 2
1.5.1.11.1.11 Почистване на охладителите бр 3
1.5.1.11.1.12 Подмяна на гумени уплатнения (при необходимост) бр 6
1.5.1.11.1.13 Грундиране дъната на въздухоохладителя бр 2
1.5.1.11.1.14 Опресовка на охладителите бр 3

Общо за т. 1.5.1.11.1.:
1.5.1.11.2 Ремонт на статора

1.5.1.11.2.1 Почистване и оглед челни части на Ст.намотка бр. 1
1.5.1.11.2.2 Ревизия на изводно у-во и ремонт (при необходимост) бр. 1

Общо за т. 1.5.1.11.2:
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1.5.1.11.3 Ремонт на ротора
1.5.1.11.3.1 Замерване на лагерни шийки бр 2

Общо за т. 1.5.1.11.3:
1.5.1.11.4 Сглобяване на ЕД

1.5.1.11.4.1 Почистване на елементи и възли от ЕД чч 1
1.5.1.11.4.2 Монтаж на капаците бр. 2
1.5.1.11.4.3 Почистване и промиване на картерите на лагерите бр. 2
1.5.1.11.4.4 Почистване на нивомерните стъкла (подмяна.при необходимост) бр. 2
1.5.1.11.4.5 Монтаж на корпусите и лагерите бр. 2
1.5.1.11.4.6 Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт бр. 2
1.5.1.11.4.7 Монтаж на охладителите на лагерите бр. 2
1.5.1.11.4.8 Наливане свежо масло в лагерните възли л 2
1.5.1.11.4.9 Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр. 1

1.5.1.11.4.10 Подмяна гумени уплатнения на фланцовите съединения бр. 6
1.5.1.11.4.11 Подсъединяване на фланцовите съединения по вода бр. 6
1.5.1.11.4.12 Монтаж на полумуфата и укрепване за въртене бр. 1
1.5.1.11.4.13 Ел.измерване на Ст.намотка (Rиз.Rом и ВВИ) бр. 1
1.5.1.11.4.14 Подсъединяване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.1.11.4.15 Боядисване на ЕД (при необходимост). бр. 1
1.5.1.11.4.16 Транспортни разходи по ремонта на ЕД 1
1.5.1.11.4.17 Техническо ръководство чч 1

Общо за т. 1.5.1.11.4:
Общо за т. 1.5.1.11:

1.5.1.12 Основен ремонт на 1 брой ЕД тип АВ 1536-8АМУ-2 (5RM11D01)  
1.5.1.12.1 Разглобяване на ЕД:

1.5.1.12.1.1 Източване на маслото от горна маслена вана л 120
1.5.1.12.1.2 Източване на маслото от долна маслена вана л 30
1.5.1.12.1.3 Демонтаж на тръбопроводи охлаждаща вода бр. 6
1.5.1.12.1.4 Шомполиране и промиване на тръбопроводи охлаждаща вода бр. 6
1.5.1.12.1.5 Демонтаж на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.1.12.1.6 Разглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.1.12.1.7 Почистване на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.1.12.1.8 Направа на нови гарнитури на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.1.12.1.9 Сглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4

1.5.1.12.1.10 Опресовка на охладителите на горна маслена вана бр. 4
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1.5.1.12.1.11 Демонтаж на капак над горни бабитови лагери на ЕД бр. 1
1.5.1.12.1.12 Почистване на капака бр. 1
1.5.1.12.1.13 Направа на нови гарнитури бр. 20
1.5.1.12.1.14 Демонтаж на горни бабитови лагери на ЕД бр. 3
1.5.1.12.1.15 Демонтаж на горен капак на долни бабитови лагери на ЕД бр. 1
1.5.1.12.1.16 Демонтаж на долни бабитови лагери на ЕД бр. 2
1.5.1.12.1.17 Демонтаж на опорна планка на долни бабитови лагери на ЕД бр. 1
1.5.1.12.1.18 Демонтаж на горна малка кръстачка бр. 1
1.5.1.12.1.19 Демонтаж капаците на ЕД бр. 4
1.5.1.12.1.20 Демонтаж ротора на ЕД бр. 1
1.5.1.12.1.21 Почистване на ротора бр. 1

ОБЩО за т. 1.5.1.12.1:
1.5.1.12.2 Ремонт на статора:

1.5.1.12.2.1 Почистване на статорната намотка бр. 1
1.5.1.12.2.2 Презаклинване на статорната намотка бр. 1
1.5.1.12.2.3 Изработване на шев против изпадане на клиновете бр. 1
1.5.1.12.2.4 Изработване на нови бандажи* бр. 1
1.5.1.12.2.5 Прелакиране на статорната намотка* бр. 1
1.5.1.12.2.6 Ревизия на изводно устройство и ремонт бр. 1
1.5.1.12.2.7 Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) бр. 1
1.5.1.12.2.8 Демонтаж на долна маслена вана бр. 1
1.5.1.12.2.9 Почистване на долна маслена вана бр. 1

1.5.1.12.2.10 Сглобяване на долна маслена вана бр. 1
1.5.1.12.2.11 Направа на нови гарнитури бр. 4
1.5.1.12.2.12 Опресовка на серпентината бр. 1
1.5.1.12.2.13 Развиване болтовете на полумуфи между междинен вал и помпа бр. 2
1.5.1.12.2.14 Демонтаж междинен вал бр. 1
1.5.1.12.2.15 Нивелиране на помпата бр. 1
1.5.1.12.2.16 Монтаж на междинен вал бр. 1
1.5.1.12.2.17 Подготовка дъното на долна маслена вана (серпентина) за монтаж бр. 1
1.5.1.12.2.18 Монтаж ротора на EД бр. 1
1.5.1.12.2.19 Монтаж на горна кръстачка на ЕД бр. 1
1.5.1.12.2.20 Ревизия на ябълковидните болтове, медните пластини за аксиалните колодки и Т-образните болтове комплект 1
1.5.1.12.2.21 Монтаж на малката кръстачка бр. 1
1.5.1.12.2.22 Подготовка на ЕД за центровка бр. 1
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1.5.1.12.2.23 Замерване на въздушната хлабина и корекция бр. 2
1.5.1.12.2.24 Отвесиране ротора на ЕД бр. 1
1.5.1.12.2.25 Зафланцване междинния вал и ротора на ЕД бр. 1
1.5.1.12.2.26 Грубо вкарване в център на ЕД спрямо помпата бр. 1
1.5.1.12.2.27 Центровка на ротора на ЕД с точност 0,02 mm бр. 1
1.5.1.12.2.28 Центровка на междинен вал с точност 0,03 mm бр. 1
1.5.1.12.2.29 Центровка на ЕД спрямо помпата бр. 1
1.5.1.12.2.30 Законтряне болтовете на полумуфи комплект 1
1.5.1.12.2.31 Законтряне на аксиалните колодки бр. 6
1.5.1.12.2.32 Шабрене на долни радиални колодки бр. 4
1.5.1.12.2.33 Шабрене на горни радиални колодки бр. 4
1.5.1.12.2.34 Регулиране на долни радиални колодки на ЕД с точност 0,09÷0,12 mm бр. 4
1.5.1.12.2.35 Регулиране на горни радиални колодки на ЕД с точност 0,09÷0,12 mm бр. 4
1.5.1.12.2.36 Монтаж на долна маслена вана бр. 1
1.5.1.12.2.37 Монтаж капак на долна маслена вана бр. 1
1.5.1.12.2.38 Монтаж на предпазните капаци на ЕД бр. 4
1.5.1.12.2.39 Монтаж маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.1.12.2.40 Монтаж на маслоотбивен капак бр. 1
1.5.1.12.2.41 Подвързване тръбопроводи охлаждаща вода на помпата на ЕД бр. 6
1.5.1.12.2.42 Наливане на масло в горна маслена вана л 120
1.5.1.12.2.43 Наливане на масло в долна маслена вана л 30
1.5.1.12.2.44 Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) бр. 1
1.5.1.12.2.45 Подсъединяване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.1.12.2.46 Боядисване на ЕД м2 12
1.5.1.12.2.47 Транспортни операции по ремонта на ЕД  5 тона до базата на изпълнителя км

ОБЩО за т. 1.5.1.12.2:
ОБЩО за т. 1.5.1.12.:

1.5.1.13. Вземане на проби и пълен газ-хроматографски анализ на маслото от силови трансформатори
1.5.1.13.1 Вземане на проби и пълен газ-хроматографски анализ на маслото от силови трансформатори бр. 15

ОБЩО за т. 1.5.1.13. :
1.5.1.14. Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по електрооборудване

1.5.1.14.1 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле m3 1100
ОБЩО за т. 1.5.1.14. :

1.5.1.15. Основен ремонт на 1 брой  трансформатор тип ТМ-250/6  
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1.5.1.15.1   Разшиноване на изводи ВН и НН, оглед  и ревизия на  контактните повърхности, притегателни болтове/ шинна система и 
изводи ВН и НН. ч.ч 16

1.5.1.15.2 Демонтаж на  трансформатора от фундамента.Товарене и транспортиране до ремонтна площадка в. Разтоварване. ч.ч 96
1.5.1.15.3 Измиване и обезмасляване на  трансформатора. ч.ч 14
1.5.1.15.4 Съставяне на  констативен протокол от външен оглед , дефектовка и комплектност на съоръжението. ч.ч 4
1.5.1.15.5 Ел. измервания преди ремонт. ч.ч 48

1.5.1.15.6 Ревизия на  активната част на трансформатора, източване на маслото, разболтване на фланцовата рамка, изваждане на 
активната част от казана и поставяне в масло сборна вана. ч.ч 24

1.5.1.15.7

Оглед на:
- магнитопровод
- притегателна система на магнитопровода 
- намотки
- притегателна система на намотките
- отводи на намотките 
- елементи на главна изолация
- елементи на надлъжна изолация
- контактна съединения, подвижни и неподвижни на регулатора на напрежение.
- притягането на активната част
- ел. измервания по време на ремонта

ч.ч 49

1.5.1.15.8 Почистване на дъното на казана на трансформатора. ч.ч 12
1.5.1.15.9 Вземане проба и анализ за влагосъдържание в твърда изолация преди и след сушене. ч.ч 40

1.5.1.15.10 Подготовка и монтаж на активната част на трансформатора във вакуумна сушилня . ч.ч 49
1.5.1.15.11 Сушене изолационната система на трансформатора във вакуумна камера. ч.ч 288
1.5.1.15.12 Окомплектоване и монтиране на активната част в казана на трансформатора. ч.ч 70
1.5.1.15.13 Вземане проба и анализ на маслото след обработка. ч.ч 40
1.5.1.15.14 Доставка на  масло от ЕП-2 за заливане на трансформатора, обработка, заливане и обезвъздушаване. ч.ч 28
1.5.1.15.15 Изработка и  подмяна на  всички гумени уплътнения на трансформатора. ч.ч 70
1.5.1.15.16 Ревизия на разширител- почистване и проверка на мослоуказател. ч.ч 14
1.5.1.15.17 Възстановяване на корозионноустойчивото покритие на трансформатора ч.ч 28
1.5.1.15.18 Вземане проба и анализ на маслото след ремонт. ч.ч 80
1.5.1.15.19 Ел. измервания след ремонт. ч.ч 49

1.5.1.15.20
Товарене и транспортиране на  трансформатора до мястото му в
 ЕП-2. Монтаж на трансформатора на фундамент. ч.ч 96

1.5.1.15.21 Ошиноване на изводи ВН и НН ч.ч 16
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1.5.1.15.22 Почистване на клетката, корекция боя по шинната система и трансформатора. ч.ч 16
1.5.1.15.23 Изготвяне на  отчетна документация за ремонта. ч.ч 28

ОБЩО за т.1.5.1.15 :
1.5.1.16. Основен ремонт на токопровод 6кV от 5ВТ01,02 до секции 5ВА,5ВВ,5BD,5BC

1.5.1.16.1 Демонтаж на капак с изолатор от токопровода (6бр. винта, М 8мм) бр. 255
1.5.1.16.2 Демонтаж на капак от изолатор (2бр. винта, М 8мм) бр. 255
1.5.1.16.3 Почистване на изолатора и оглед за видими дефекти бр. 255
1.5.1.16.4 Измерване изолационно съпротивление на изолатора бр. 255
1.5.1.16.5 Разпробиване отвори в скъсани винтове М 8мм (при необходимост) бр. 25
1.5.1.16.6 Нарязване на резба М 8 мм (при необходимост) бр. 25
1.5.1.16.7 Пренарязване на резба от М 8мм на М 10мм (при необходимост) бр. 25
1.5.1.16.8 Разширяване отвор на капака от 8 на 10 мм (при необходимост) бр. 25
1.5.1.16.9 Подмяна гуменото уплътнение между капака и изолатора бр. 255

1.5.1.16.10 Подмяна гуменото уплътнение между изолатора и токопровода бр. 255
1.5.1.16.11 Монтаж на капак към изолатор (2бр. винта, М 8мм) бр. 255
1.5.1.16.12 Монтаж на капак с изолатор към токопровода (6бр. винта, М 8мм) бр. 255
1.5.1.16.13 Подновяване надписа на изолатора върху токопровода (13 бр. символи с Н 25мм) бр. 255
1.5.1.16.14 Подновяване надписа на токопровода (16 бр. символи с Н 40мм; 5 бр. символи с Н 50мм; 1 бр. символ  с Н 100мм) бр. 24

ОБЩО за точка 1.5.1.16:

1.5.1.17. Възстановяване на проектните характеристики на защитните (херметични) врати на ДГС и помещенията за МО на 
блочни трансформатори

1.5.1.17.1 Ремонт на метални врати тежък тип в ДГС 5GV,5GW,5GX
1.5.1.17.1.1 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата двукрилна 4400х4320 мм. бр. 3
1.5.1.17.1.2 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 3360х3800 мм. бр. 6
1.5.1.17.1.3 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 2360х2700 мм. бр. 6
1.5.1.17.1.4 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 920х2140 мм. бр. 15
1.5.1.17.1.5 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 720х1730 мм. бр. 21
1.5.1.17.1.6 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 720х1400 мм. бр. 3
1.5.1.17.1.7 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 600х1610 мм. бр. 3

1.5.2.17.2 Ремонт на метални врати тежък тип на помещенията за МО на блочни трансформатори
1.5.2.17.2.1 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата двукрилна 1900х2570мм. бр. 2

ОБЩО за т. 1.5.1.17:
1.5.1.18. Основен ремонт на горивени резервоари 5QC15B01 и 5QC35B01

1.5.1.18.1 Вентилиране на резервоара m3 100
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1.5.1.18.2 Измиване на резервоара с гореща вода под налягане m2 134
1.5.1.18.3 Вентилиране на резервоара до пълно изсъхване m3 100
1.5.1.18.4 Запушване на технологични отвори в резервоара с дървени тапи бр. 12
1.5.1.18.5 Пясъкоструйно очистване на вътрешните повърхнини m2 134
1.5.1.18.6 Зачистване на износени участъци и язви (при необходимост, след извършена дефектовка) ч.ч. 10
1.5.1.18.7 Изработване на планки δ=3мм, S235JR., с размери снети по място (при необходимост, след извършена дефектовка) ч.ч. 10

1.5.1.18.8 Заваряване на язви и планки към дъното на резервоара в определените участъци  (при необходимост, след извършена 
дефектовка) ч.ч. 10

1.5.1.18.9 Извършване на контрол на заваръчните шевове (Визуален - 100%, Капилярен - 100%) ч.ч. 5
1.5.1.18.10 Извършване на контрол на повърхнините на редервоара след пясъкоструенето и почистването ч.ч. 5
1.5.1.18.11 Нанасяне на първи слой на покритие "Tankguard Storage" с червен цвят m2 134
1.5.1.18.12 Извършване на контрол на повърхнината след нанасяне на първотно покритие ч.ч. 5
1.5.1.18.13 Нанасяне на втори слой на покритие "Tankguard Storage" със сив цвят m2 134
1.5.1.18.14 Извършване на контрол на повърхнината след нанасяне на второто покритие ч.ч. 2

ОБЩО за ремонта на 1 бр. резервоар:
ОБЩО за т. 1.5.1.18:

1.5.1.19. Изработка и монтаж на 1 брой охладител за компресори високо налягане 5US11,21,31D01
1.5.1.19.1 Изработка на топлообменник съгласно чертеж VБТ-13-00-00 бр. 1
1.5.1.19.2 Провеждане на изпитания на плътност на двата контура. бр. 2
1.5.1.19.3 Изработка на присъединителни фланци Dу 50 Ру0.5МРа-8бр. бр. 8
1.5.1.19.4 Демонтаж на стар топлообменник, транспортиране до склад за метални отпадъци. бр. 1
1.5.1.19.5 Монтаж на новия топлообменник на място. бр. 1
1.5.1.19.6 Изработка на присъединителни уплътнения Dу 50 Ру0.5МРа-4бр бр. 4
1.5.1.19.7 Преустройство на тръбопроводи вход-изход QF вода- Dу 50. бр. 2
1.5.1.19.8 Преустройство на тръбопроводи вход-изход QЕ вода- Dу 50. бр. 2
1.5.1.19.9 Подсъединяване на топлообменника към QF и QЕ контур. бр. 4

ОБЩО за точка 1.5.1.19:

1.5.1.20. Реконструкция по водородни и азотни линии към генератор 9GQ, във връзка с корегиращи мерки за подобряване на 
безопасността

1.5.1.20.1 Демонтаж на вентил чрез срязвяне от тръбопровод  Ø57 бр. 2
1.5.1.20.2 Трасиране и изгграждане на тръбопровод Ø57 м 60
1.5.1.20.3 Монтаж на вентили чрез заваряване от двете страни на тръбопровод Ø57 бр. 2
1.5.1.20.4 Врязвяне на вентил към тръбопровод  Ø57 бр. 1
1.5.1.20.5 Трасиране и изгграждане на тръбопровод Ø57 м 30
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ОБЩО за точка 1.5.1.20:

1.5.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)
1.5.2.1. Основен ремонт на токопровод 6кV от 6ВТ01,02 до секции 6ВА,6ВВ,6BD,6BC

1.5.2.1.1 Демонтаж на капак с изолатор от токопровода (6бр. винта, М 8мм) бр. 240
1.5.2.1.2 Демонтаж на капак от изолатор (2бр. винта, М 8мм) бр. 240
1.5.2.1.3 Почистване на изолатора и оглед за видими дефекти бр. 240
1.5.2.1.4 Измерване изолационно съпротивление на изолатора бр. 240
1.5.2.1.5 Разпробиване отвори в скъсани винтове М 8мм (при необходимост) бр. 24
1.5.2.1.6 Нарязване на резба М 8 мм (при необходимост) бр. 24
1.5.2.1.7 Пренарязване на резба от М 8мм на М 10мм (при необходимост) бр. 24
1.5.2.1.8 Разширяване отвор на капака от 8 на 10 мм (при необходимост) бр. 24
1.5.2.1.9 Подмяна гуменото уплътнение между капака и изолатора бр. 240

1.5.2.1.10 Подмяна гуменото уплътнение между изолатора и токопровода бр. 240
1.5.2.1.11 Монтаж на капак към изолатор (2бр. винта, М 8мм) бр. 240
1.5.2.1.12 Монтаж на капак с изолатор към токопровода (6бр. винта, М 8мм) бр. 240
1.5.2.1.13 Подновяване надписа на изолатора върху токопровода (13 бр. символи с Н 25мм) бр. 240
1.5.2.1.14 Подновяване надписа на токопровода (16 бр. символи с Н 40мм; 5 бр. символи с Н 50мм; 1 бр. символ  с Н 100мм) бр. 24

ОБЩО за точка 1.5.2.1:
1.5.2.2 Основен ремонт на 1 брой ел. двигатели (ЕД) тип 4АЗМ800/6000УХЛ4 (6TK23D02)  

1.5.2.2.1. Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.5.2.2.1.1 Разкачване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.2.2.1.2 Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД л 5
1.5.2.2.1.3 Разкачване на фланцевите съединения по вода бр. 6
1.5.2.2.1.4 Разболтване от фундамента бр. 4
1.5.2.2.1.5 Демонтиране на охладителите на лагерите бр. 2
1.5.2.2.1.6 Демонтиране на въздухоохладителя от корпуса на ЕД бр. 1
1.5.2.2.1.7 Изваждане на полумуфата бр. 1
1.5.2.2.1.8 Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт бр. 2
1.5.2.2.1.9 Демонтаж на лагерите и корпусите на лагерите бр. 2

1.5.2.2.1.10 Демонтаж на капаците бр. 2
1.5.2.2.1.11 Проверка на заземителен възел бр. 1
1.5.2.2.1.12 Изваждане на ротора бр. 1
1.5.2.2.1.13 Почистване и промиване на охладителите бр. 3
1.5.2.2.1.14 Подмяна на гумени уплътнения* бр. 2
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1.5.2.2.1.15 Грундиране дъната на въздухоохладителя бр. 2
1.5.2.2.1.16 Опресовка на охладителите бр. 3

Общо за т.1.5.2.2.1.:
1.5.2.2.2. Ремонт на статора:

1.5.2.2.2.1 Почистване на статорната намотка бр. 1
1.5.2.2.2.2 Презаклинване на статорната намотка* бр. 1
1.5.2.2.2.3 Изработване на шев против изпадане на клиновете бр. 1
1.5.2.2.2.4 Изработване на нови бандажи* бр. 1
1.5.2.2.2.5 Прелакиране на статорната намотка* бр. 1
1.5.2.2.2.6 Ревизия на изводно устройство и ремонт* бр. 1
1.5.2.2.2.7 Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) бр. 1

Общо за т.1.5.2.2.2.:
1.5.2.2.3. Ремонт на ротора:

1.5.2.2.3.1 Почистване на ротора. Замерване на лагерни шийки бр. 2
1.5.2.2.3.2 Транспортиране на ротора за баланс - до 1000 метра т 1
1.5.2.2.3.3 Баланс и ремонт на ротора* бр. 1
1.5.2.2.3.4 Лакиране на ротора кв м 1

Общо за т.1.5.2.2.3.:
1.5.2.2.4. Сглобяване на ЕД:

1.5.2.2.4.1 Почистване на елементи и възли от ЕД ч.ч. 30
1.5.2.2.4.2 Монтаж на ротора бр. 1
1.5.2.2.4.3 Монтаж на капаците бр. 2
1.5.2.2.4.4 Почистване и промиване на картерите на лагерите бр. 2
1.5.2.2.4.5 Почистване на нивомерните стъкла (подмяна при необходимост)* бр. 2
1.5.2.2.4.6 Монтаж на корпусите и лагерите бр. 2
1.5.2.2.4.7 Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт бр. 2
1.5.2.2.4.8 Наливане свежо масло в лагерните възли л 5
1.5.2.2.4.9 Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр. 1

1.5.2.2.4.10 Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения бр. 6
1.5.2.2.4.11 Подсъединяване на фланцевите съединения по вода бр. 6
1.5.2.2.4.12 Монтаж на полумуфата и укрепване за въртене бр. 1
1.5.2.2.4.13 Електрическо измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) бр. 1
1.5.2.2.4.14 Подсъединяване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.2.2.4.15 Боядисване на ЕД кв м 7

Общо за т.1.5.2.2.4.:
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ОБЩО по т. 1.5.2.2:
1.5.2.3. Среден ремонт на 2 броя ЕД тип ZKV6180/2 (6TQ33D01 и 6ТХ30D01)  

1.5.2.3.1 Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.5.1.3.1.1 Разкачване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.1.3.1.2 Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД л 4,7
1.5.1.3.1.3 Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт бр. 2
1.5.1.3.1.4 Демонтаж на лагерите бр. 6
1.5.1.3.1.5 Проверка на заземителен възел бр. 1
1.5.1.3.1.6 Разкачване на фланцевите съединения по вода бр. 2
1.5.1.3.1.7 Демонтиране на охладителите на лагерите бр. 1
1.5.1.3.1.8 Демонтиране на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр. 3
1.5.1.3.1.9 Почистване и промиване на охладителите бр 2

1.5.1.3.1.10 Подмяна на гумени уплътнения* бр. 2
1.5.1.3.1.11 Грундиране дъната на въздухоохладителя бр. 2
1.5.1.3.1.12 Опресовка на охладителите бр. 3

Общо за т.1.5.2.3.1:
1.5.2.3.2. Сглобяване на ЕД:

1.5.2.3.2.1 Почистване на елементи и възли от ЕД ч.ч. 30
1.5.2.3.2.2 Почистване и промиване на картерите на лагерите бр. 2
1.5.2.3.2.3 Почистване на нивомерните стъкла (подмяна.при необходимост) бр. 2
1.5.2.3.2.4 Монтаж на лагерите бр. 2
1.5.2.3.2.5 Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт бр. 2
1.5.2.3.2.6 Монтаж на охладителите на лагерите бр. 2
1.5.2.3.2.7 Наливане свежо масло в лагерните възли л 4,7
1.5.2.3.2.8 Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр. 1
1.5.2.3.2.9 Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения бр. 6

1.5.2.3.2.10 Подсъединяване на фланцевите съединения по вода бр. 6
1.5.2.3.2.11 Ревизия на изводно устройство и ремонт бр. 1
1.5.2.3.2.12 Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом) бр. 1
1.5.2.3.2.13 Подсъединяване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.2.3.2.14 Укрепване на полумуфата за въртене бр. 1
1.5.2.3.2.15 Боядисване на ЕД* м2 12

Общо за т.1.5.2.3.2:
ОБЩО за СР на 1 брой ЕД тип ZKV6180/2 :
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Общо за т.1.5.2.3.:
1.5.2.4. Среден ремонт на 2 броя ел. двигатели (ЕД) тип 4АЗМ800/6000УХЛ4 (6ТQ32D01 и 6RL51D01) 

1.5.2.4.1 Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.5.2.4.1.1 Разкачване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.2.4.1.2 Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД л 5
1.5.2.4.1.3 Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт бр 2
1.5.2.4.1.4 Демонтаж на лагерите бр 2
1.5.2.4.1.5 Разкачване на фланцевите съединения по вода бр. 6
1.5.2.4.1.6 Демонтиране на охладителите на лагерите бр. 2
1.5.2.4.1.7 Демонтиране на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр. 1
1.5.2.4.1.8 Почистване и промиване на охладителите бр. 3
1.5.2.4.1.9 Подмяна на гумени уплътнения (при необходимост)* бр 6

1.5.2.4.1.10 Грундиране дъната на въздухоохладителя бр. 2
1.5.2.4.1.11 Опресовка на охладителите (на лагерите + въздухоохладителя) бр. 3

Общо за т.1.5.2.4.1:
1.5.2.4.2 Сглобяване на ЕД:

1.5.2.4.2.1 Почистване на елементи и възли от ЕД ч.ч. 30
1.5.2.4.2.2 Почистване и промиване на картерите на лагерите бр. 2
1.5.2.4.2.3 Почистване на нивомерните стъкла (подмяна при необходимост)* бр. 2
1.5.2.4.2.4 Монтаж на лагерите бр. 2
1.5.2.4.2.5 Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт бр. 2
1.5.2.4.2.6 Монтаж на охладителите на лагерите бр. 2
1.5.2.4.2.7 Наливане свежо масло в лагерните възли л 5
1.5.2.4.2.8 Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр. 1
1.5.2.4.2.9 Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения* бр. 6

1.5.2.4.2.10 Подсъединяване на фланцевите съединения по вода бр. 6
1.5.2.4.2.11 Ревизия на изводно устройство и ремонт* бр. 1
1.5.2.4.2.12 Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом) бр. 1
1.5.2.4.2.13 Подсъединяване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.2.4.2.14 Укрепване на полумуфата за въртене бр. 1
1.5.2.4.2.15 Боядисване на ЕД* кв м 8.5

Общо за т.1.5.2.4.2:
ОБЩО за СР на 1 брой ЕД тип 4АЗМ800/6000УХЛ4  :

Общо за т.1.5.2.4.:
1.5.2.5 Основен ремонт на 1 брой ЕД тип 4АЗМ500/6000УХЛ4 (6ТQ31D01) - без изваждане на ротора
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1.5.2.5.1 Разглобяване на ЕД
1.5.2.5.1.1 Разкачване на кабелна глава и заземителна шина бр 1
1.5.2.5.1.2 Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД л 2
1.5.2.5.1.3 Разкачване на фланцовите съединения по вода бр 6
1.5.2.5.1.4 Разболтване от фундамента бр 4
1.5.2.5.1.5 Демонтиране на охладителите на лагерите бр 2
1.5.2.5.1.6 Демонтиране на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр 1
1.5.2.5.1.7 Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт бр 2
1.5.2.5.1.8 Изваждане на полумуфата бр 1
1.5.2.5.1.9 Демонтаж на лагерите и корпусите на лагерите бр 2

1.5.2.5.1.10 Демонтаж на капаците бр 2
1.5.2.5.1.11 Почистване на охладителите бр 3
1.5.2.5.1.12 Подмяна на гумени уплатнения (при необходимост) бр 6
1.5.2.5.1.13 Грундиране дъната на въздухоохладителя бр 2
1.5.2.5.1.14 Опресовка на охладителите бр 3

Общо за т.1.5.2.5.1:
1.5.2.5.2 Ремонт на статора

1.5.2.5.2.1 Почистване и оглед челни части на Ст.намотка бр. 1
1.5.2.5.2.2 Ревизия на изводно у-во и ремонт (при необходимост) бр. 1

Общо за т.1.5.2.5.2:
1.5.2.5.3 Ремонт на ротора

1.5.2.5.3.1 Замерване на лагерни шийки бр 2
Общо за т.1.5.2.5.3:

1.5.2.5.4 Сглобяване на ЕД
1.5.2.5.4.1 Почистване на елементи и възли от ЕД ч.ч. 31
1.5.2.5.4.2 Монтаж на капаците бр. 2
1.5.2.5.4.3 Почистване и промиване на картерите на лагерите бр. 2
1.5.2.5.4.4 Почистване на нивомерните стъкла (подмяна.при необходимост) бр. 2
1.5.2.5.4.5 Монтаж на корпусите и лагерите бр. 2
1.5.2.5.4.6 Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт бр. 2
1.5.2.5.4.7 Монтаж на охладителите на лагерите бр. 2
1.5.2.5.4.8 Наливане свежо масло в лагерните възли л 2
1.5.2.5.4.9 Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр. 1

1.5.2.5.4.10 Подмяна гумени уплатнения на фланцовите съединения бр. 6
1.5.2.5.4.11 Подсъединяване на фланцовите съединения по вода бр. 6
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1.5.2.5.4.12 Монтаж на полумуфата и укрепване за въртене бр. 1
1.5.2.5.4.13 Ел.измерване на Ст.намотка (Rиз.Rом и ВВИ) бр. 1
1.5.2.5.4.14 Подсъединяване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.2.5.4.15 Боядисване на ЕД (при необходимост). бр. 1
1.5.2.5.4.16 Транспортни разходи по ремонта на ЕД ч.ч. 10
1.5.2.5.4.17 Техническо ръководство ч.ч. 1

Общо за т.1.5.2.5.4:
Общо за т.1.5.2.5:

1.5.2.6 Среден ремонт на 2 брой ЕД тип 2АЗМ-1600/6000 УХЛ4 (6RM41D01 и 6RM42D01)
1.5.2.6.1 Разглобяване на електродвигателя (ЕД):

1.5.2.6.1.1 Разкачване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.2.6.1.2 Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД л 5
1.5.2.6.1.3 Разкачване на фланцовите съединения по вода бр. 6
1.5.2.6.1.4 Демонтиране на въздухоохладителя от корпуса на ЕД бр. 1
1.5.2.6.1.5 Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт бр. 2
1.5.2.6.1.6 Демонтиране на лагерите бр. 2
1.5.2.6.1.7 Почистване и промиване на охладителите (въздухоохладителя и охладителите на лагерите) бр. 3
1.5.2.6.1.8 Подмяна на гумени уплътнения* бр. 6
1.5.2.6.1.9 Грундиране дъната на въздухоохладителя бр. 2

1.5.2.6.1.10 Опресовка на охладителите бр. 3
Общо за т.1.5.2.6.1:

1.5.2.6.2 Сглобяване на електродвигателя:
1.5.2.6.2.1 Почистване на елементи и възли от ЕД ч.ч. 30
1.5.2.6.2.2 Почистване на нивомерните стъкла (подмяна при необходимост)* бр. 2
1.5.2.6.2.3 Почистване и промиване на картерите на лагерите бр. 2
1.5.2.6.2.4 Монтаж на лагерите бр. 2
1.5.2.6.2.5 Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт бр. 2
1.5.2.6.2.6 Монтаж на охладителите на лагерите бр. 2
1.5.2.6.2.7 Наливане свежо масло в лагерните възли л 5
1.5.2.6.2.8 Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр. 1
1.5.2.6.2.9 Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения бр. 6

1.5.2.6.2.10 Подсъединяване на фланцевите съединения по вода бр. 6
1.5.2.6.2.11 Ревизия на изводно устройство и ремонт* бр. 1
1.5.2.6.2.12 Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом) бр. 1
1.5.2.6.2.13 Подсъединяване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
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1.5.2.6.2.14 Укрепване на полумуфата за въртене бр. 1
1.5.2.6.2.15 Боядисване на ЕД* кв м 16

Общо за т.1.5.2.6.2:
Общо за т.1.5.2.6:

1.5.2.7 Среден ремонт на 1 брой ЕД тип 4АЗМ1600/6000УХЛ4 (6RM43А01)
1.5.2.7.1 Разглобяване на електродвигателя (ЕД):

1.5.2.7.1.1 Разкачване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.2.7.1.2 Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД л 5
1.5.2.7.1.3 Разкачване на фланцовите съединения по вода бр. 6
1.5.2.7.1.4 Демонтиране на въздухоохладителя от корпуса на ЕД бр. 1
1.5.2.7.1.5 Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт бр. 2
1.5.2.7.1.6 Демонтиране на лагерите бр. 2
1.5.2.7.1.7 Почистване и промиване на охладителите (въздухоохладителя и охладителите на лагерите) бр. 3
1.5.2.7.1.8 Подмяна на гумени уплътнения* бр. 6
1.5.2.7.1.9 Грундиране дъната на въздухоохладителя бр. 2

1.5.2.7.1.10 Опресовка на охладителите бр. 3
Общо за т.1.5.2.7.1:

1.5.2.7.2 Сглобяване на електродвигателя:
1.5.2.7.2.1 Почистване на елементи и възли от ЕД ч.ч. 30
1.5.2.7.2.2 Почистване на нивомерните стъкла (подмяна при необходимост)* бр. 2
1.5.2.7.2.3 Почистване и промиване на картерите на лагерите бр. 2
1.5.2.7.2.4 Монтаж на лагерите бр. 2
1.5.2.7.2.5 Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт бр. 2
1.5.2.7.2.6 Монтаж на охладителите на лагерите бр. 2
1.5.2.7.2.7 Наливане свежо масло в лагерните възли л 5
1.5.2.7.2.8 Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр. 1
1.5.2.7.2.9 Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения бр. 6

1.5.2.7.2.10 Подсъединяване на фланцевите съединения по вода бр. 6
1.5.2.7.2.11 Ревизия на изводно устройство и ремонт* бр. 1
1.5.2.7.2.12 Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом) бр. 1
1.5.2.7.2.13 Подсъединяване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.2.7.2.14 Укрепване на полумуфата за въртене бр. 1
1.5.2.7.2.15 Боядисване на ЕД* кв м 16

Общо за т.1.5.2.7.2:
Общо за т.1.5.2.7:
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1.5.2.8. Основен ремонт на 2 броя ЕД тип АВ 1536-8АМУ-4 (6RM11D01 и 6RM13D01)  
1.5.2.8.1. Разглобяване на ЕД:

1.5.2.8.1.1 Източване на маслото от горна маслена вана л 120
1.5.2.8.1.2 Източване на маслото от долна маслена вана л 30
1.5.2.8.1.3 Демонтаж на тръбопроводи охлаждаща вода бр. 6
1.5.2.8.1.4 Шомполиране и промиване на тръбопроводи охлаждаща вода бр. 6
1.5.2.8.1.5 Демонтаж на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.2.8.1.6 Разглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.2.8.1.7 Почистване на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.2.8.1.8 Направа на нови гарнитури на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.2.8.1.9 Сглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4

1.5.2.8.1.10 Опресовка на охладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.2.8.1.11 Демонтаж на капак над горни бабитови лагери на ЕД бр. 1
1.5.2.8.1.12 Почистване на капака бр. 1
1.5.2.8.1.13 Направа на нови гарнитури бр. 20
1.5.2.8.1.14 Демонтаж на горни бабитови лагери на ЕД бр. 3
1.5.2.8.1.15 Демонтаж на горен капак на долни бабитови лагери на ЕД бр. 1
1.5.2.8.1.16 Демонтаж на долни бабитови лагери на ЕД бр. 2
1.5.2.8.1.17 Демонтаж на опорна планка на долни бабитови лагери на ЕД бр. 1
1.5.2.8.1.18 Демонтаж на горна малка кръстачка бр. 1
1.5.2.8.1.19 Демонтаж капаците на ЕД бр. 4
1.5.2.8.1.20 Демонтаж ротора на ЕД бр. 1
1.5.2.8.1.21 Почистване на ротора бр. 1

ОБЩО за т. 1.5.2.8.1.:
1.5.2.8.2. Ремонт на статора:

1.5.2.8.2.1 Почистване на статорната намотка бр. 1
1.5.2.8.2.2 Презаклинване на статорната намотка бр. 1
1.5.2.8.2.3 Изработване на шев против изпадане на клиновете бр. 1
1.5.2.8.2.4 Изработване на нови бандажи* бр. 1
1.5.2.8.2.5 Прелакиране на статорната намотка* бр. 1
1.5.2.8.2.6 Ревизия на изводно устройство и ремонт бр. 1
1.5.2.8.2.7 Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) бр. 1
1.5.2.8.2.8 Демонтаж на долна маслена вана бр. 1
1.5.2.8.2.9 Почистване на долна маслена вана бр. 1

1.5.2.8.2.10 Сглобяване на долна маслена вана бр. 1
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1.5.2.8.2.11 Направа на нови гарнитури бр. 4
1.5.2.8.2.12 Опресовка на серпентината бр. 1
1.5.2.8.2.13 Развиване болтовете на полумуфи между междинен вал и помпа бр. 2
1.5.2.8.2.14 Демонтаж междинен вал бр. 1
1.5.2.8.2.15 Нивелиране на помпата бр. 1
1.5.2.8.2.16 Монтаж на междинен вал бр. 1
1.5.2.8.2.17 Подготовка дъното на долна маслена вана (серпентина) за монтаж бр. 1
1.5.2.8.2.18 Монтаж ротора на EД бр. 1
1.5.2.8.2.19 Монтаж на горна кръстачка на ЕД бр. 1
1.5.2.8.2.20 Ревизия на ябълковидните болтове, медните пластини за аксиалните колодки и Т-образните болтове комплект 1
1.5.2.8.2.21 Монтаж на малката кръстачка бр. 1
1.5.2.8.2.22 Подготовка на ЕД за центровка бр. 1
1.5.2.8.2.23 Замерване на въздушната хлабина и корекция бр. 2
1.5.2.8.2.24 Отвесиране ротора на ЕД бр. 1
1.5.2.8.2.25 Зафланцване междинния вал и ротора на ЕД бр. 1
1.5.2.8.2.26 Грубо вкарване в център на ЕД спрямо помпата бр. 1
1.5.2.8.2.27 Центровка на ротора на ЕД с точност 0,02 mm бр. 1
1.5.2.8.2.28 Центровка на междинен вал с точност 0,03 mm бр. 1
1.5.2.8.2.29 Центровка на ЕД спрямо помпата бр. 1
1.5.2.8.2.30 Законтряне болтовете на полумуфи комплект 1
1.5.2.8.2.31 Законтряне на аксиалните колодки бр. 6
1.5.2.8.2.32 Шабрене на долни радиални колодки бр. 4
1.5.2.8.2.33 Шабрене на горни радиални колодки бр. 4
1.5.2.8.2.34 Регулиране на долни радиални колодки на ЕД с точност 0,09÷0,12 mm бр. 4
1.5.2.8.2.35 Регулиране на горни радиални колодки на ЕД с точност 0,09÷0,12 mm бр. 4
1.5.2.8.2.36 Монтаж на долна маслена вана бр. 1
1.5.2.8.2.37 Монтаж капак на долна маслена вана бр. 1
1.5.2.8.2.38 Монтаж на предпазните капаци на ЕД бр. 4
1.5.2.8.2.39 Монтаж маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.2.8.2.40 Монтаж на маслоотбивен капак бр. 1
1.5.2.8.2.41 Подвързване тръбопроводи охлаждаща вода на помпата на ЕД бр. 6
1.5.2.8.2.42 Наливане на масло в горна маслена вана л 120
1.5.2.8.2.43 Наливане на масло в долна маслена вана л 30
1.5.2.8.2.44 Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) бр. 1
1.5.2.8.2.45 Подсъединяване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
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1.5.2.8.2.46 Боядисване на ЕД м2 12
1.5.2.8.2.47 Транспортни операции по ремонта на ЕД  5 тона до базата на изпълнителя ч.ч. 10

ОБЩО за т. 1.5.2.8.2.:
ОБЩО за ОР на 1 брой ЕД:

ОБЩО за т.  1.5.2.8. :
1.5.2.9 Вземане на проби и пълен газ-хроматографски анализ на маслото от силови трансформатори

1.5.2.9.1 Вземане на проби и пълен газ-хроматографски анализ на маслото от силови трансформатори бр. 15
ОБЩО за т.  1.5.2.9. :

1.5.2.10. Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по електрооборудване
1.5.2.10.1 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле m3 1100

ОБЩО за т.  1.5.2.10. :
1.5.2.11. Основен ремонт на 1 брой  трансформатор тип ТМ-250/6  

1.5.2.11.1   Разшиноване на изводи ВН и НН, оглед  и ревизия на  контактните повърхности, притегателни болтове/ шинна система и 
изводи ВН и НН. ч.ч 16

1.5.2.11.2 Демонтаж на  трансформатора от фундамента.Товарене и транспортиране до ремонтна площадка в. Разтоварване. ч.ч 96
1.5.2.11.3 Измиване и обезмасляване на  трансформатора. ч.ч 14
1.5.2.11.4 Съставяне на  констативен протокол от външен оглед , дефектовка и комплектност на съоръжението. ч.ч 4
1.5.2.11.5 Ел. измервания преди ремонт. ч.ч 48

1.5.2.11.6 Ревизия на  активната част на трансформатора, източване на маслото, разболтване на фланцовата рамка, изваждане на 
активната част от казана и поставяне в масло сборна вана. ч.ч 24

1.5.2.11.7

Оглед на:
- магнитопровод
- притегателна система на магнитопровода 
- намотки
- притегателна система на намотките
- отводи на намотките 
- елементи на главна изолация
- елементи на надлъжна изолация
- контактна съединения, подвижни и неподвижни на регулатора на напрежение.
- притягането на активната част
- ел. измервания по време на ремонта

ч.ч 49

1.5.2.11.8 Почистване на дъното на казана на трансформатора. ч.ч 12
1.5.2.11.9 Вземане проба и анализ за влагосъдържание в твърда изолация преди и след сушене. ч.ч 40

1.5.2.11.10 Подготовка и монтаж на активната част на трансформатора във вакуумна сушилня . ч.ч 49
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1.5.2.11.11 Сушене изолационната система на трансформатора във вакуумна камера. ч.ч 288
1.5.2.11.12 Окомплектоване и монтиране на активната част в казана на трансформатора. ч.ч 70
1.5.2.11.13 Вземане проба и анализ на маслото след обработка. ч.ч 40
1.5.2.11.14 Доставка на  масло от ЕП-2 за заливане на трансформатора, обработка, заливане и обезвъздушаване. ч.ч 28
1.5.2.11.15 Изработка и  подмяна на  всички гумени уплътнения на трансформатора. ч.ч 70
1.5.2.11.16 Ревизия на разширител- почистване и проверка на мослоуказател. ч.ч 14
1.5.2.11.17 Възстановяване на корозионноустойчивото покритие на трансформатора ч.ч 28
1.5.2.11.18 Вземане проба и анализ на маслото след ремонт. ч.ч 80
1.5.2.11.19 Ел. измервания след ремонт. ч.ч 49

1.5.2.11.20
Товарене и транспортиране на  трансформатора до мястото му в
 ЕП-2. Монтаж на трансформатора на фундамент. ч.ч. 96

1.5.2.11.21 Ошиноване на изводи ВН и НН ч.ч. 16
1.5.2.11.22 Почистване на клетката, корекция боя по шинната система и трансформатора. ч.ч. 16
1.5.2.11.23 Изготвяне на  отчетна документация за ремонта. ч.ч. 28

ОБЩО за т.  1.5.2.11. :
1.5.2.12 Основен ремонт на горивен резервоар 6QC35B01

1.5.2.12.1 Вентилиране на резервоара m3 100
1.5.2.12.2 Измиване на резервоара с гореща вода под налягане m2 134
1.5.2.12.3 Вентилиране на резервоара до пълно изсъхване m3 100
1.5.2.12.4 Запушване на технологични отвори в резервоара с дървени тапи бр. 12
1.5.2.12.5 Пясъкоструйно очистване на вътрешните повърхнини m2 134
1.5.2.12.6 Зачистване на износени участъци и язви (при необходимост, след извършена дефектовка) ч.ч. 5
1.5.2.12.7 Изработване на планки δ=3мм, S235JR., с размери снети по място (при необходимост, след извършена дефектовка) ч.ч. 10

1.5.2.12.8 Заваряване на язви и планки към дъното на резервоара в определените участъци  (при необходимост, след извършена 
дефектовка) ч.ч. 10

1.5.2.12.9 Извършване на контрол на заваръчните шевове (Визуален - 100%, Капилярен - 100%) ч.ч. 5
1.5.2.12.10 Извършване на контрол на повърхнините на редервоара след пясъкоструенето и почистването ч.ч. 5
1.5.2.12.11 Нанасяне на първи слой на покритие "Tankguard Storage" с червен цвят m2 134
1.5.2.12.12 Извършване на контрол на повърхнината след нанасяне на първотно покритие ч.ч. 6
1.5.2.12.13 Нанасяне на втори слой на покритие "Tankguard Storage" със сив цвят m2 134
1.5.2.12.14 Извършване на контрол на повърхнината след нанасяне на второто покритие ч.ч. 6

ОБЩО за точка 1.5.2.12:
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1.5.2.13. Изработка и монтаж на 1 брой охладител за компресори високо налягане 6US11,21,31D01
1.5.2.13.1 Изработка на топлообменник съгласно чертеж VБТ-13-00-00 бр. 1
1.5.2.13.2 Провеждане на изпитания на плътност на двата контура. бр. 2
1.5.2.13.3 Изработка на присъединителни фланци Dу 50 Ру0.5МРа-8бр. бр. 8
1.5.2.13.4 Демонтаж на стар топлообменник, транспортиране до склад за метални отпадъци. бр. 1
1.5.2.13.5 Монтаж на новия топлообменник на място. бр. 1
1.5.2.13.6 Изработка на присъединителни уплътнения Dу 50 Ру0.5МРа-4бр бр. 4
1.5.2.13.7 Преустройство на тръбопроводи вход-изход QF вода- Dу 50. бр. 2
1.5.2.13.8 Преустройство на тръбопроводи вход-изход QЕ вода- Dу 50. бр. 2
1.5.2.13.9 Подсъединяване на топлообменника към QF и QЕ контур. бр. 4

ОБЩО за точка 1.5.2.13:

1.5.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2013 НА 5-ти и 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
1.5.3.1 Основен ремонт на 1 брой ЕД тип АВ1749/16к за 5,6VC11 ÷13D01,02

1.5.3.1.1 Външен оглед на електродвигателя (ЕД). бр. 1
1.5.3.1.2 Преместване на ЕД бр. 1
1.5.3.1.3 Транспортиране на статора до ремонтната площадка. бр. 1
1.5.3.1.4 Продухване със сгъстен въздух и оглед на челните части на намотката и изводите. бр. 1
1.5.3.1.5 Изработване на шев против изпадане на клинове (2 бр.) – при необходимост бр. 1
1.5.3.1.6 Снемане изолацията на връзки и изводи – при необходимост бр. 1
1.5.3.1.7 Разпояване на връзки и изводи – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.1.8 Повдигане на стъпката – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.1.9 Изрязване и демонтиране на стария бандаж – при необходимост от пренавиване. бр. 1

1.5.3.1.10 Демонтиране на 144 броя секции – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.1.11 Демонтиране на 2 броя укрепващи пръстени – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.1.12 Почистване на статора. бр. 1
1.5.3.1.13 Лакиране на статорната намотка – при необходимост бр. 1
1.5.3.1.14 Изолиране на 2 броя укрепващи пръстени – при необходимост бр. 1
1.5.3.1.15 Укрепване на 2 броя укрепващи пръстени – при необходимост бр. 1
1.5.3.1.16 Изработване на стъклотекстолитови клинове – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.1.17 Разкрояване на подложки и трупчета. бр.
1.5.3.1.18 Презаклинване  на статорната намотка – при необходимост бр. 1
1.5.3.1.19 Спояване на връзки и изводи  на статорната намотка – при необходимост бр. 1
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1.5.3.1.20 Изолиране на връзки и изводи – при необходимост бр. 1
1.5.3.1.21 Бандажиране на връзки и изводи – при необходимост бр. 1
1.5.3.1.22 Измерване на Rиз. и Rом. (отстраняване на забележки от проверките). бр. 1
1.5.3.1.23 Високоволтово изпитание (ВВИ). бр. 1
1.5.3.1.24 Почистване, продухване със сгъстен въздух и лакиране на новата статорна намотка. бр. 1
1.5.3.1.25 Преместване и обръщане на статора за изпълняване на технологични операции. бр. 1
1.5.3.1.26 Продухване на ротора със сгъстен въздух. Почистване. бр. 1
1.5.3.1.27 Лакиране на ротора. бр. 1
1.5.3.1.28 Транспортиране на статора от ремонтната площадка до мястото на монтаж бр. 1
1.5.3.1.29 Транспортиране на компресора до ЦПС-3 и обратно. бр. 1
1.5.3.1.30 Почистване корпуса на ЕД. бр. 1
1.5.3.1.31 Боядисване (при необходимост). бр. 1

ОБЩО за точка 1.5.3.1:
1.5.3.2. Основен ремонт и пренавиване на 1 брой ЕД тип АВ-1539-10УХЛЧ за 5QF11 ÷31D01,02

1.5.3.2.1 Външен оглед на електродвигателя (ЕД). бр. 1
1.5.3.2.2 Преместване на ЕД бр. 1
1.5.3.2.3 Транспортиране на статора до ремонтната площадка. бр. 1
1.5.3.2.4 Продухване със сгъстен въздух и оглед на челните части на намотката и изводите. бр. 1
1.5.3.2.5 Изработване на шев против изпадане на клинове  – при необходимост бр. 1
1.5.3.2.6 Снемане изолацията на връзки и изводи – при необходимост бр. 1
1.5.3.2.7 Разпояване на връзки и изводи – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.2.8 Повдигане на стъпката – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.2.9 Изрязване и демонтиране на стария бандаж – при необходимост от пренавиване. бр. 1

1.5.3.2.10 Демонтиране на секции – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.2.11 Демонтиране на  укрепващи пръстени – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.2.12 Почистване на статора. бр. 1
1.5.3.2.13 Лакиране на статорната намотка – при необходимост бр. 1
1.5.3.2.14 Изолиране на укрепващи пръстени – при необходимост бр. 1
1.5.3.2.15 Укрепване на укрепващи пръстени – при необходимост бр. 1
1.5.3.2.16 Изработване на стъклотекстолитови клинове – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.2.17 Разкрояване на подложки и трупчета. бр.
1.5.3.2.18 Презаклинване  на статорната намотка – при необходимост бр. 1
1.5.3.2.19 Спояване на връзки и изводи  на статорната намотка – при необходимост бр. 1
1.5.3.2.20 Изолиране на връзки и изводи – при необходимост бр. 1
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1.5.3.2.21 Бандажиране на връзки и изводи – при необходимост бр. 1
1.5.3.2.22 Измерване на Rиз. и Rом. (отстраняване на забележки от проверките). бр. 1
1.5.3.2.23 Високоволтово изпитание (ВВИ). бр. 1
1.5.3.2.24 Почистване, продухване със сгъстен въздух и лакиране на новата статорна намотка. бр. 1
1.5.3.2.25 Преместване и обръщане на статора за изпълняване на технологични операции. бр. 1
1.5.3.2.26 Продухване на ротора със сгъстен въздух. Почистване. бр. 1
1.5.3.2.27 Лакиране на ротора. бр. 1
1.5.3.2.28 Транспортиране на статора от ремонтната площадка до мястото на монтаж бр. 1
1.5.3.2.29 Почистване корпуса на ЕД. бр. 1
1.5.3.2.30 Боядисване (при необходимост). бр. 1

ОБЩО за точка 1.5.3.2:
1.5.3.3. Основен ремонт и пренавиване на 1 брой ЕД тип ВАН 118/51-10У3 за 6QF11 ÷31D01,02

1.5.3.3.1 Външен оглед на електродвигателя (ЕД). бр. 1
1.5.3.3.2 Преместване на ЕД бр. 1
1.5.3.3.3 Транспортиране на статора до ремонтната площадка. бр. 1
1.5.3.3.4 Продухване със сгъстен въздух и оглед на челните части на намотката и изводите. бр. 1
1.5.3.3.5 Изработване на шев против изпадане на клинове  – при необходимост бр. 1
1.5.3.3.6 Снемане изолацията на връзки и изводи – при необходимост бр. 1
1.5.3.3.7 Разпояване на връзки и изводи – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.3.8 Повдигане на стъпката – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.3.9 Изрязване и демонтиране на стария бандаж – при необходимост от пренавиване. бр. 1

1.5.3.3.10 Демонтиране на секции – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.3.11 Демонтиране на  укрепващи пръстени – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.3.12 Почистване на статора. бр. 1
1.5.3.3.13 Лакиране на статорната намотка – при необходимост бр. 1
1.5.3.3.14 Изолиране на укрепващи пръстени – при необходимост бр. 1
1.5.3.3.15 Укрепване на укрепващи пръстени – при необходимост бр. 1
1.5.3.3.16 Изработване на стъклотекстолитови клинове – при необходимост от пренавиване. бр. 1
1.5.3.3.17 Разкрояване на подложки и трупчета. бр.
1.5.3.3.18 Презаклинване  на статорната намотка – при необходимост бр. 1
1.5.3.3.19 Спояване на връзки и изводи  на статорната намотка – при необходимост бр. 1
1.5.3.3.20 Изолиране на връзки и изводи – при необходимост бр. 1
1.5.3.3.21 Бандажиране на връзки и изводи – при необходимост бр. 1
1.5.3.3.22 Измерване на Rиз. и Rом. (отстраняване на забележки от проверките). бр. 1
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1.5.3.3.23 Високоволтово изпитание (ВВИ). бр. 1
1.5.3.3.24 Почистване, продухване със сгъстен въздух и лакиране на новата статорна намотка. бр. 1
1.5.3.3.25 Преместване и обръщане на статора за изпълняване на технологични операции. бр. 1
1.5.3.3.26 Продухване на ротора със сгъстен въздух. Почистване. бр. 1
1.5.3.3.27 Лакиране на ротора. бр. 1
1.5.3.3.28 Транспортиране на статора от ремонтната площадка до мястото на монтаж бр. 1
1.5.3.3.29 Почистване корпуса на ЕД. бр. 1
1.5.3.3.30 Боядисване (при необходимост). бр. 1

ОБЩО за точка 1.5.3.3:
1.5.3.4. Основен ремонт на 2 броя резервни ЕД тип 4АЗМ 800/6000УХЛ4 за 6TQ12,22,32D01 и 6RL51,52D01  

1.5.3.4.1 Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.5.3.4.1.1 Разкачване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.3.4.1.2 Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД л 5
1.5.3.4.1.3 Разкачване на фланцевите съединения по вода бр. 6
1.5.3.4.1.4 Разболтване от фундамента бр. 4
1.5.3.4.1.5 Демонтиране на охладителите на лагерите бр. 2
1.5.3.4.1.6 Демонтиране на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр. 1
1.5.3.4.1.7 Изваждане на полумуфата бр. 1
1.5.3.4.1.8 Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт бр. 2
1.5.3.4.1.9 Демонтаж на лагерите и корпусите на лагерите бр. 2

1.5.3.4.1.10 Демонтаж на капаците бр. 2
1.5.3.4.1.11 Изваждане на ротора при необходимост бр. 1
1.5.3.4.1.12 Почистване и промиване на охладителите. бр. 3
1.5.3.4.1.13 Подмяна на гумени уплътнения* бр. 2
1.5.3.4.1.14 Грундиране дъната на въздухоохладителя бр. 2

5.3.4.1.15 Опресовка на охладителите (на лагерите + въздухоохладителя) бр. 3
Общо за т. 1.5.3.4.1.:

1.5.3.4.2. Ремонт на статора:
1.5.3.4.2.1 Почистване на статорната намотка бр. 1
1.5.3.4.2.2 Презаклинванеане на статорната намотка* бр. 1
1.5.3.4.2.3 Изработване на шев против изпадане на клиновете бр. 1
1.5.3.4.2.4 Изработване на нови бандажи* бр. 1
1.5.3.4.2.5 Прелакиране на статорната намотка* бр. 1
1.5.3.4.2.6 Ревизия на изводно устройство и ремонт* бр. 1
1.5.3.4.2.7 Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) бр. 1
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Общо за т. 1.5.3.4.2.:
1.5.3.4.3. Ремонт на ротора:

1.5.3.4.3.1 Почистване на ротора. Замерване на лагерни шийки бр. 2
1.5.3.4.3.2 Транспортиране на ротора за баланс - до 1000 метра т 1
1.5.3.4.3.3 Баланс и ремонт на ротора* бр. 1
1.5.3.4.3.4 Лакиране на ротора бр. 1

Общо за т. 1.5.3.4.3.:
1.5.3.4.4. Сглобяване на ЕД:

1.5.3.4.4.1 Почистване на елементи и възли от ЕД ч.ч. 30
1.5.3.4.4.2 Монтаж на ротора бр. 1
1.5.3.4.4.3 Монтаж на капаците бр. 2
1.5.3.4.4.4 Почистване и промиване на картерите на лагерите бр. 2
1.5.3.4.4.5 Почистване на нивомерните стъкла (подмяна при необходимост)* бр. 2
1.5.3.4.4.6 Монтаж на корпусите и лагерите бр. 2
1.5.3.4.4.7 Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт бр. 2
1.5.3.4.4.8 Монтаж на охладителите на лагерите бр. 2
1.5.3.4.4.9 Наливане свежо масло в лагерните възли л 5

1.5.3.4.4.10 Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД бр. 1
1.5.3.4.4.11 Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения бр. 6
1.5.3.4.4.12 Подсъединяване на фланцевите съединения по вода бр. 6
1.5.3.4.4.13 Монтаж на полумуфата и укрепване за въртене бр. 1
1.5.3.4.4.14 Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) бр. 1
1.5.3.4.4.15 Подсъединяване на кабелна глава и заземителна шина бр. 1
1.5.3.4.4.16 Боядисване на ЕД кв м 8.5

ОБЩО за 1 брой двигател тип 4АЗМ 800/6000УХЛ4:
ОБЩО за точка 1.5.3.4:

1.5.3.5. Основен ремонт на 1 брой ЕД тип ВА1536 – 8АМУ-2 за 5,6RM11 ÷13D01
1.5.3.5.1 Оборудване на работното място ч.ч. ≈ 4
1.5.3.5.2 Източване на маслото от горна маслена вана л 120
1.5.3.5.3 Източване на маслото от долна маслена вана л 30
1.5.3.5.4 Демонтаж на тръбопроводи охлаждаща вода бр. 6
1.5.3.5.5 Шомполиране и промиване на тръбопроводи охлаждаща вода бр. 6
1.5.3.5.6 Демонтаж на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.3.5.7 Разглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.3.5.8 Почистване на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
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1.5.3.5.9 Направа на нови гарнитури на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.3.5.10 Сглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.3.5.11 Опресовка на охладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.3.5.12 Демонтаж на капак над горни бабитови лагери на ЕД бр. 1
1.5.3.5.13 Почистване на капака бр. 1
1.5.3.5.14 Направа на нови гарнитури бр. ≈ 20
1.5.3.5.15 Демонтаж на горни бабитови лагери на ЕД бр. 3
1.5.3.5.16 Демонтаж на горен капак на долни бабитови лагери на ЕД бр. 1
1.5.3.5.17 Демонтаж на долни бабитови лагери на ЕД бр. 2
1.5.3.5.18 Демонтаж на опорна планка на долни бабитови лагери на ЕД бр. 1
1.5.3.5.19 Демонтаж на горна малка кръстачка бр. 1
1.5.3.5.20 Демонтаж капаците на ЕД бр. 4
1.5.3.5.21 Демонтаж ротора на ЕД бр. 1
1.5.3.5.22 Почистване на ротора бр. 1
1.5.3.5.23 Почистване на статора бр. 1
1.5.3.5.24 Демонтаж на долна маслена вана бр. 1
1.5.3.5.25 Почистване на долна маслена вана бр. 1
1.5.3.5.26 Сглобяване на долна маслена вана бр. 1
1.5.3.5.27 Направа на нови гарнитури бр. 4
1.5.3.5.28 Опресовка на серпентината бр. 1

1.5.3.5.29 Развиване болтовете на полумуфите между междинен вал и помпа бр. 
Полумуфи 2

1.5.3.5.30 Демонтаж междинен вал бр. 1
1.5.3.5.31 Нивелиране на помпата бр. 1
1.5.3.5.32 Монтаж на междинен вал бр. 1
1.5.3.5.33 Подготовка дъното на долна маслена вана (серпентина) за монтаж бр. 1
1.5.3.5.34 Монтаж ротора на EД бр. 1
1.5.3.5.35 Монтаж на горна кръстачка на ЕД бр. 1
1.5.3.5.36 Ревизия на ябълковидните болтове, медните пластини за аксиалните колодки и Т-образните болтове ч/ч ≈ 7
1.5.3.5.37 Монтаж на малката кръстачка бр. 1
1.5.3.5.38 Подготовка на ЕД за центровка бр. 1
1.5.3.5.39 Замерване на въздушната хлабина и корекция бр. 2
1.5.3.5.40 Отвесиране ротора на ЕД бр. 1
1.5.3.5.41 Зафланцване междинния вал и ротора на ЕД бр. 1
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1.5.3.5.42 Грубо вкарване в център на ЕД спрямо помпата бр. 1
1.5.3.5.43 Центровка на ротора на ЕД с точност 0,02 mm бр. 1
1.5.3.5.44 Центровка на междинен вал с точност 0,03 mm бр. 1
1.5.3.5.45 Центровка на ЕД спрямо помпата бр. 1

1.5.3.5.46 Законтряне болтовете на полумуфите бр. 
полумуфи 2

1.5.3.5.47 Законтряне на аксиалните колодки бр. 6
1.5.3.5.48 Шабрене на 4 бр. долни радиални колодки бр. 4
1.5.3.5.49 Шабрене на 4 бр. горни радиални колодки бр. 4
1.5.3.5.50 Регулиране на долни радиални колодки на ЕД с точност 0,09÷0,12 mm бр. 4
1.5.3.5.51 Регулиране на горни радиални колодки на ЕД с точност 0,09÷0,12 mm бр. 4
1.5.3.5.52 Монтаж на долна маслена вана бр. 1
1.5.3.5.53 Монтаж капак на долна маслена вана бр. 1
1.5.3.5.54 Монтаж на предпазните капаци на ЕД бр. 4
1.5.3.5.55 Монтаж маслоохладителите на горна маслена вана бр. 4
1.5.3.5.56 Монтаж на маслоотбивен капак бр. 1
1.5.3.5.57 Подвързване тръбопроводи охлаждаща вода на помпата на ЕД бр. 6
1.5.3.5.58 Проверка функционирането на охлаждаща вода ч/ч ≈ 0,5
1.5.3.5.59 Наливане на масло в горна маслена вана л 120
1.5.3.5.60 Наливане на масло в долна маслена вана л 30

ОБЩО за точка 1.5.3.5:

1.5.3.6 Ремонт (презаливане) на плъзгащи лагери на основния генератор и електродвигатели от системите за безопасност и 
системи важни за безопасността 

1.5.3.6.1 Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип 2АЗМ500/6000УХЛ4 (5,6ТQ11,21,31A01) бр. 6
1.5.3.6.2 Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип ZKV6180/2 (5,6ТХ10,20,30А01 и 5,6TQ13,23,33A01) бр. 6
1.5.3.6.3 Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип 2AZM800/6000YXЛ4 (5,6TK21,22,23А02) бр. 6
1.5.3.6.4 Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип АВ17-49-16К (5,6VC11,12,13А01,02) к-т 4
1.5.3.6.5 Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип ВА1536-8AMУ-2 (5,6RM11,12,13A01) к-т 4
1.5.3.6.6 Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип 2АЗМ-1600/6000-УХЛ4 (5RM41,42,43А01 и 6RM41,42А01) бр. 6
1.5.3.6.7 Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип 4АЗМ 800/6000УХЛ4 (6RL51,52A01 и 6ТQ11,21,31A01) бр. 6
1.5.3.6.8 Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип 4АЗМ 800/6000УХЛ4 (6RM43А01) бр. 2
1.5.3.6.9 Ремонт на помпи  RM41,42,43D01 бр. 6

1.5.3.6.10 Ремонт на помпи  RL51,52,D01 бр. 4
ОБЩО за т.  1.5.3.6. :
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1.5.3.7 Блажно боядисване на отремонтирано оборудване и метални повърхности
1.5.3.7.1 Боядисване на отремонтирано оборудване и метални повърхности m2 3000

ОБЩО по т. 1.5.3.7.:

1.5.3.8 Разширяване на площадката за обслужване на 3 и 4 водородни линии и извеждане на манометри за контрол (КМ 
18653)

1.5.3.8.1 Изработване и монтаж на площадка за обслужване  
1.5.3.8.1.1 Снемане на размери по място и изработка на чертеж ч/ч 50
1.5.3.8.1.2 Изработка на метална площадка кг. 1200
1.5.3.8.1.3 Монтаж на площадката за обслужване на място бр. 1

1.5.3.8.2 Реконструкция на 3 и 4 водородни линии
1.5.3.8.2.1 Врязване на вентили, чрез заварка от двете страни, на тръбопровод ø57 бр. 6
1.5.3.8.2.2 Врязване, чрез заварка, на тръбопровод ø25 към тръбопровод ø57 бр. 20
1.5.3.8.2.3 Монтаж на вентили, чрез заварка от двете страни, на тръбопровод ø25 бр. 40
1.5.3.8.2.4 Направа на накрайник и монтаж на манометър на тръбопровод ø25 бр. 8
1.5.3.8.2.5 Трасиране и направа на тръбопровод ø25 м 50
1.5.3.8.2.6 Направа на метално ограждение с височина 2000 мм и диаметър 1000 мм бр. 2

1.5.3.8.3 Реконструкция на линиите за водород към електролизери ZH71,72
1.5.3.8.3.1 Претрасиране на тръбопровод ø57 м 50
1.5.3.8.3.2 Врязване, чрез заварка, на тръбопровод ø25 към тръбопровод ø57 бр. 4
1.5.3.8.3.3 Монтаж на вентили, чрез заварка от двете страни, на тръбопровод ø25 бр. 8

ОБЩО по т. 1.5.3.8.:
1.5.3.9 Монтаж на площадка за обслужване на трансформатор BZ33

1.5.3.9.1 Снемане на размери по място и изработка на чертеж ч/ч 40
1.5.3.9.2 Изработка на метална площадка кг. 900
1.5.3.9.3 Монтаж на площадката за обслужване на трансформатор BZ33 на място бр. 1

ОБЩО по т. 1.5.3.9.:

1.5.3.10 Основен ремонт на токопровод 6кV от ВТ05,06 до секции 5ВL,5ВM,5BN,5BP и от секции 5ВL,5ВM,5BN,5BP до 
секции 5ВА,5ВВ,5BD,5BC

1.5.3.10.1 Демонтаж на капак с изолатор от токопровода (4бр. винта, М 10мм) бр. 180
1.5.3.10.2 Демонтаж на капак с изолатор от токопровода (6бр. винта, М 8мм) бр. 460
1.5.3.10.3 Демонтаж на капак от изолатор (1бр. винт, М 16мм) бр. 180
1.5.3.10.4 Демонтаж на капак от изолатор (2бр. винта, М 8мм) бр. 460
1.5.3.10.5 Почистване на изолатора и оглед за видими дефекти бр. 640
1.5.3.10.6 Измерване изолационно съпротивление на изолатора бр. 640
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1.5.3.10.7 Разпробиване отвори в скъсани винтове М 10мм (при необходимост) бр. 18
1.5.3.10.8 Нарязване на резба М 10 мм (при необходимост) бр. 18
1.5.3.10.9 Пренарязване на резба от М 10мм на М 12мм (при необходимост) бр. 18

1.5.3.10.10 Разширяване отвор на капака от 10 на 12 мм (при необходимост) бр. 18
1.5.3.10.11 Разпробиване отвори в скъсани винтове М 8мм (при необходимост) бр. 46
1.5.3.10.12 Нарязване на резба М 8 мм (при необходимост) бр. 46
1.5.3.10.13 Пренарязване на резба от М 8мм на М 10мм (при необходимост) бр. 46
1.5.3.10.14 Разширяване отвор на капака от 8 на 10 мм (при необходимост) бр. 46
1.5.3.10.15 Подмяна гуменото уплътнение между капака и изолатора бр. 640
1.5.3.10.16 Подмяна гуменото уплътнение между изолатора и токопровода бр. 640
1.5.3.10.17 Монтаж на капак към изолатор (1бр. винт, М 16мм) бр. 180
1.5.3.10.18 Монтаж на капак към изолатор (2бр. винта, М 8мм) бр. 460
1.5.3.10.19 Монтаж на капак с изолатор към токопровода (4бр. винта, М 10мм) бр. 180
1.5.3.10.20 Монтаж на капак с изолатор към токопровода (6бр. винта, М 8мм) бр. 460
1.5.3.10.21 Подновяване надписа на изолатора върху токопровода (13 бр. символи с Н 25мм) бр. 640
1.5.3.10.22 Подновяване надписа на токопровода (16 бр. символи с Н 40мм; 5 бр. символи с Н 50мм; 1 бр. символ  с Н 100мм) бр. 24

ОБЩО по т. 1.5.3.10.:
1.5.3.11 Основен ремонт на токопровод 6кV от ВТ07,08 до секции 6ВL,6ВM,6BN,6BP

1.5.3.11.1 Демонтаж на капак с изолатор от токопровода (4бр. винта, М 10мм) бр. 85
1.5.3.11.2 Демонтаж на капак от изолатор (1бр. винт, М 16мм) бр. 85
1.5.3.11.3 Почистване на изолатора и оглед за видими дефекти бр. 85
1.5.3.11.4 Измерване изолационно съпротивление на изолатора бр. 85
1.5.3.11.5 Разпробиване отвори в скъсани винтове М 10мм (при необходимост) бр. 9
1.5.3.11.6 Нарязване на резба М 10 мм (при необходимост) бр. 9
1.5.3.11.7 Пренарязване на резба от М 10мм на М 12мм (при необходимост) бр. 9
1.5.3.11.8 Разширяване отвор на капака от 10 на 12 мм (при необходимост) бр. 9
1.5.3.11.9 Подмяна гуменото уплътнение между капака и изолатора бр. 85

1.5.3.11.10 Подмяна гуменото уплътнение между изолатора и токопровода бр. 85
1.5.3.11.11 Монтаж на капак към изолатор (1бр. винт, М 16мм) бр. 85
1.5.3.11.12 Монтаж на капак с изолатор към токопровода (4бр. винта, М 10мм) бр. 85
1.5.3.11.13 Подновяване надписа на изолатора върху токопровода (13 бр. символи с Н 25мм) бр. 85
1.5.3.11.14 Подновяване надписа на токопровода (16 бр. символи с Н 40мм; 5 бр. символи с Н 50мм; 1 бр. символ  с Н 100мм) бр. 24

ОБЩО по т.1. 5.3.11.:
ОБЩО по т. 1.5.:
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1.6. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ" (ППС)
1.6.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)

1.6.1.1 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по противопожарни системи 
1.6.1.1.1 Монтаж и демонтаж на скеле м3 1500

ОБЩО за точка 1.6.1.1.:

1.6.1.2 Извършване изпитания на бутилки с газ FM200 съгласно стандарт ЕN1968 -  "Преносими газови цилиндри-Периодични 
инспекции и тестове на безшевни стоманени газови цилиндри"

1.6.1.2.1 Демонтаж на гъвкав маркуч 1/4" - 300bar бр. 8
1.6.1.2.2 Демонтаж на гъвкав маркуч 1/4" - 42bar -762мм бр. 50
1.6.1.2.3 Демонтаж на гъвкав маркуч 2"NPT дъл.788мм бр. 70
1.6.1.2.4 Демонтаж на електрическа контролна глава  бр. 8
1.6.1.2.5 Демонтаж и транпортиране до мястото на извършване на изпитания съгласно стандарт ЕN1968 на пилотни бутилки с Азот бр. 8
1.6.1.2.6 Демонтаж на бутилки с FM200 бр. 70
1.6.1.2.7 Транспортиране на бутилки с електрическа количка до помещение на пълначна станция бр. 70
1.6.1.2.8 Транспортиране на бутилки до мястото на извършване на изпитания бр. 70

1.6.1.2.9
Извършване на огледи и изпитания на бутилките съгласно стандарт ЕN1968 с издаване на протоколи за извършените изпитания от 
лицензиран из-тел бр.

78

1.6.1.2.10 Транспортиране на бутилки от мястата на извършване на хидравлични изпитания до помещение на пълначна станция бр. 70
1.6.1.2.11 Транспортиране на бутилки с електрическа количка от помещение на пълначна станция до технологични помещения на 5ЕБ бр. 70
1.6.1.2.12 Запълване на пилотни бутилки с Азот с Р=200bara бр. 8

1.6.1.2.13 Транпортиране от мястото на извършване на изпитания и монтаж в технологичните помещения.на 5ЕБ на пилотни бутилки с Азот. бр. 8

1.6.1.2.14 Монтаж на бутилки с FM200 бр. 70
1.6.1.2.15 Монтаж на електрическа контролна глава бр. 8
1.6.1.2.16 Монтаж на гъвкав маркуч 2"NPT дъл.788мм бр. 70
1.6.1.2.17 Монтаж на гъвкав маркуч 1/4" - 42bar- 762мм бр. 50
1.6.1.2.18 Монтаж на гъвкав маркуч 1/4" - 300bar бр. 8

ОБЩО за точка 1.6.1.2.:

1.6.1.3 Цялостна подмяна на антикорозионното покритие на вътрешната повърхност на резервоар 5UJ13B01

1.6.1.3.1 Безпрахово пясъкоструене в затворен съд м2 122
1.6.1.3.2 Нанасяне на антикорозионно покритие ( по утвърдена технология) м2 122
1.6.1.3.3 Пренос на строителни материали на 50м. т 4.8

ОБЩО за точка 1.6.1.3.:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

1.6. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ" (ППС)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1.6.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)
1.6.2.1 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по противопожарни системи 

1.6.2.1.1 Монтаж и демонтаж на скеле м3 1000
ОБЩО за точка 1.6.2.1.:

1.6.2.2 Извършване изпитания на бутилки с газ FM200 съгласно стандарт ЕN1968 -  "Преносими газови цилиндри-Периодични 
инспекции и тестове на безшевни стоманени газови цилиндри"

1.6.2.2.1 Демонтаж на гъвкав маркуч 1/4" - 300bar бр. 8
1.6.2.2.2 Демонтаж на гъвкав маркуч 1/4" - 42bar -762мм бр. 15
1.6.2.2.3 Демонтаж на гъвкав маркуч 2"NPT дъл.788мм бр. 15
1.6.2.2.4 Демонтаж на електрическа контролна глава  бр. 8
1.6.2.2.5 Демонтаж и транпортиране до мястото на извършване на изпитания съгласно стандарт ЕN1968 на пилотни бутилки с Азот бр. 8
1.6.2.2.6 Демонтаж на бутилки с FM200 бр. 25
1.6.2.2.7 Транспортиране на бутилки с електрическа количка до помещение на пълначна станция бр. 25
1.6.2.2.8 Транспортиране на бутилки до мястото на извършване на изпитания съгласно стандарт ЕN1968 бр. 25

1.6.1.2.9
Извършване на огледи и изпитания на бутилките съгласно стандарт ЕN1968 с издаване на протоколи за извършените изпитания от 
лицензиран из-тел бр.

78

1.6.2.2.10 Транспортиране на бутилки от мястото на извършване на хидравлични изпитания до помещение на пълначна станция бр. 25
1.6.2.2.11 Транспортиране на бутилки с електрическа количка от помещение на пълначна станция до технологични помещения на 6ЕБ бр. 25
1.6.2.2.12 Запълване на пилотни бутилки с Азот с Р=200bara бр. 8

1.6.2.2.13 Транпортиране от мястото на извършване на изпитания и монтаж в технологичните помещения.на 6ЕБ на пилотни бутилки с Азот. бр. 8

1.6.2.2.14 Монтаж на бутилки с FM200 бр. 25
1.6.2.2.15 Монтаж на електрическа контролна глава бр. 8
1.6.2.2.16 Монтаж на гъвкав маркуч 2"NPT дъл.788мм бр. 15
1.6.2.2.17 Монтаж на гъвкав маркуч 1/4" - 42bar бр. 15
1.6.2.2.18 Монтаж на гъвкав маркуч 1/4" - 300bar бр. 8

ОБЩО за точка 1.6.2.2.:

1.6.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014  НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
1.6.3.1 Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по противопожарни системи 

1.6.3.1.1 Монтаж и демонтаж на скеле м3 200
ОБЩО за точка 1.6.3.1.:

ОБЩО по т. 1.6.:
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Обособена позиция 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№ ВИД ДЕЙНОСТ

2.1.1.1 Ремонт на долни опорни блокове (утки) от 5-ти енергоблок - 20 броя

2.1.1.2
Основен ремонт на топлообменник за охлаждане на хидропетата на помпи ТК 
(5ТК22W01)

2.1.1.3 Основен ремонт на топлообменник доохладител на подпитката (5ТК12,71 W01)

2.1.1.4
Ремонт (подмяна) на участъци от ламаринена обшивка на кота 13,20 в 5ХА, 
грундиране и боядисване с епоксидна боя

2.1.1.5
Ремонт, настройка и изпитания на херметични врати на технологични помещения в 
контролираната зона (КЗ) на 5-ти блок

2.1.1.6 Отстраняване на забележки по опоро подвесни системи
2.1.1.7 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения
2.1.1.8 Монтаж на първични вентили на импулсни линии по І-ви контур

2.1.1.9
Изпълнение на проект за инсталиране на допълнителни водородни рекомбинатори 
в херметичния обем на ядрен енергиен блок №5 (т. 2.992.1 от ИП)

2.1.1.10
Реализация на Работен проект REL-780 за сеизмично укрепване на арматура и 
тръбопроводи на енергиен блок № 5 - (т. 2.889.1 от ИП)

2.1.2.1 Ремонт на долни опорни блокове (утки) от 6-ти енергоблок - 20 броя
2.1.2.2 Основен ремонт на топлообменник доохладител на подпитката (6ТК12,71 W01)

2.1.2.3
Основен ремонт на топлообменник 6RY30W01,02 от системата за продувка на 
парогенераторите и подмяна на мембраните на уплътненията на капаците

2.1.2.4
Ремонт (подмяна) на участъци от ламаринена обшивка на кота 13,20 в 6ХА, 
грундиране и боядисване с епоксидна боя

2.1.2.5
Ремонт, настройка и изпитания на херметични врати на технологични помещения в 
контролираната зона (КЗ) на 6-ти блок

2.1.2.6 Отстраняване на забележки по опорно подвесни системи
2.1.2.7 Отстраняване на забележки по  фланцеви съединения
2.1.2.8 Монтаж на първични вентили на импулсни линии по І-ви контур

2.1.3.1 Монтаж на предпазни клапани и регулатори по система 0RQ

2.1.3.2
Ремонт, настройка и изпитания на херметични врати на технологични помещения в 
контролираната зона (КЗ) на Спецкорпус №3

2.1.3.3
Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи в Спецкорпус-3 и 
свързващи естакади

2.1.3.4
Отстраняване на забележки по фланцеви съединения в Спецкорпус-3 и свързващи 
естакади

2.1.3.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ти И 6-ти 
ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 

ЕБ)

2.1.2.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 
ЕБ)

СПИСЪК

НА ОБЕМИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Дейности по основно и спомагателно оборудване
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Обособена позиция 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№ ВИД ДЕЙНОСТ

2.1.3.5
Ремонт, подмяна и демонтаж на изведени от експлоатация тръбопроводи по 
охлаждаща вода.

2.2.1.1
Укрепване на вентилатори и кондиционери съгласно Работен проект REL-780 -(т. 
2.889.1 от ИП)

2.2.1.2
Монтаж на дренажни системи от вентилатори в 5Х3 на кота 13,00 и кота 19,00 в 
система 5TZ

2.2.1.3

Подмяна на тръбопроводи от система 5VF10,20,30 към лагерни кутии и 
ел.двигатели на вентилатори в 5ХА - общо 2бр. 5TL01D02, 5TL01D03 и 5VB на 
вентилатор 5TL03D02 (т. 2.979.1 от ИП)

2.2.1.4
Ревизия на спирателна арматура Ду65, Ду80 и Ду100 - връзки на системи 
5VF10,20,30 към кондиционери 5UV04;5UV07

2.2.1.5
Подмяна на тръбопроводи от система 5VF10,20,30 И 5VB към кондиционери 
5UV01,02,03,04,07,09,10,11,12 (отделни участъци)

2.2.1.6
Монтаж на холендрови връзки за охлаждане на електродвигателите на 
вентилаторите в 5ХА, съгласно утвърдено техническо решение

2.2.1.7 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.2.1.8 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.2.1.9

Ревизия и почистване на топлообменици на вент. агрети в 5 ХА и поетапна 
подмяна на захранващи тръбопроводи Ду 150 и Ду 100 към въздухоохладители 
(ВО).

2.2.2.1
Укрепване на вентилатори и кондиционери съгласно Работен проект REL-780 (т. 
2.889.1 от ИП)

2.2.2.2
Монтаж на дренажни системи от вентилатори в 6XA в трапчета на кота 13 от 
система 6TZ

2.2.2.3
Подмяна на тръбопроводи от система 6VF10, 20, 30 към лагерни кутии и 
електродвигатели на вентилатори в 6ХА

2.2.2.4
Ревизия на спирателна арматура Ду80 и Ду100 - връзка на системи 6VF10,20,30 
към кондиционери 6UV04,07

2.2.2.5
Подмяна на тръбопроводи от система 6VF10,20,30 към кондиционери 6UV01,02 (в 
коридор 6А006) (т. 2.979.1 от ИП)

2.2.2.6 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.2.2.7 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.2.2.8

Ревизия и почистване на топлообменици на вент. агрети в 6 ХА и поетапна 
подмяна на захранващи тръбопроводи Ду 150 и Ду 100 към въздухоохладители 
(ВО).

2.2.3.1 Подмяна на тръбопроводи по VB в СК-3 към 0TL15,16,17 (т. 2.979.1 от ИП)

2.2.3.2
Изработка и монтаж на меки връзки на вентилатори във вентилационни центрове 
Б712, Б714/1 в СК-3; 5,6 ДГС -  I, II, III система

2.2.3.3 Отстраняване на забележки по тръбни проходки в сградите на  РО                             

2.2.3.4
Изработка на 40 бр. капаци за въздухоохладители в 5,6 ХЗ съгласно чертежи 
№13.30.ВКО.TL.РПР.3847.00.01,02

2.2.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

2.2.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 
(6 ЕБ)

2.2.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ти И 6-ти 
ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ

2.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  "ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР"

2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА "ВКОС"

2



Обособена позиция 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№ ВИД ДЕЙНОСТ

2.3.1.1

Подмяна на дренажен тръбопровод от корпусите на 5RH71,72,73,61,62,50,40W01 
по RM до 5RT30B01,02 и арматури 5RM71,72,73S71,72; 5RM61,62S71,72; 
5RM50S71,72; 5RM40S71,72; 5RM71,72,73,61,62,50,40S80,81

2.3.1.2 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.3.1.3 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.3.2.1 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.3.2.2 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.4.1.1 Ремонт на 2 броя механични пясъчни филтри от система 5VQ в ЦПС-3

2.4.1.2

Монтиране на отсекателни арматури по линиите за Техническа вода по ред А на 
технологична естакада към ХВО съгласно Техническо решение № 
4176/26.09.2011г. 

2.4.1.3

Подмяна на тръбопроводи и арматура по система 5RV,кота 0,00(ХАУ), 
тръбопроводи и първични/отсичащи вентили към система 5RL, кота 15,00 съгласно 
утвърдено Техническо решение

2.4.1.4
Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в 
Циркулационна помпена станция-3 (ЦПС-3)

2.4.1.5 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.4.1.6 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.4.2.1
Ремонт на 2 броя механични пясъчни филтри от система 6VQ в Циркулационна 
помпена станция-4 (ЦПС-4)

2.4.2.2

Монтиране на отсекателна арматура по линиите за Техническа вода по ред Б на 
технологична естакада към ХВО съгласно Техническо решение № 
4176/26.09.2011г.

2.4.2.3

Подмяна на тръбопроводи и арматура по система 6RV,кота 0,00(ХАУ), 
тръбопроводи и първични/отсичащи вентили към система 6RL, кота 15,00 съгласно 
утвърдено Техническо решение

2.4.2.4
Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в 
циркулационна помпена станция-4 (ЦПС-4)

2.4.2.5 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.4.2.6 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.4.3.1
Ремонт на 4 броя механични пясъчни филтри от система VB във филтърно 
помещение на бризгални басейни

2.4.3.2 Ремонт на 2 броя реактор-утаители в ХВО-2

2.4.3.3
Ремонт на металните конструкции във водовземните шахти - изток на Бризгални 
Басейни

2.5. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ЕЛЕКТРОСИЛОВО ОБОРУДВАНЕ" 
(ЕСО)

2.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР "ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО 
ОБОРУДВАНЕ" (ПБО)

2.4.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

2.4.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

2.4.3.  ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ти И 6-ти 
ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ

2.3.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

2.3.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
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Обособена позиция 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№ ВИД ДЕЙНОСТ

2.5.1.1
Почистване, грундиране, боядисване и проверка укрепването на ауспуха на дизел-
генератори 5GV, 5GW и 5GX

2.5.1.2 Почистване, грундиране и боядисване ауспуха на дизел-генератор 5GZ
2.5.1.3 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.5.1.4 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.5.2.5
Отстраняване на забележки по тръбните проходки на "минусите" в сградите на 
ДГС

2.5.2.6
Възстановяване на проектните характеристики на защитните (херметични) врати 
на ДГС и помещенията за МО на блочни трансформатори

2.5.2.1
Почистване, грундиране, боядисване и проверка укрепването на ауспуха на дизел-
генератори 6GV, 6GW и 6GX

2.5.2.2 Почистване, грундиране и боядисване ауспуха на дизел-генератор 6GZ
2.5.2.3 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.5.2.4 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.5.2.5
Отстраняване на забележки по тръбните проходки на "минусите" в сградите на 
ДГС

2.5.2.6
Възстановяване на проектните характеристики на защитните (херметични) врати 
на ДГС  и помещенията за МО на блочни трансформатори

2.6.1.1
Подмяна на противопожарни тръбопроводи в реакторно отделение (РО) на 5-ти 
блок

2.6.1.2 Ремонт на спирателна арматура в (РО) от системи 5UJ11,12,13  
2.6.1.3 Подмяна на противопожарни тръбопроводи в машинна зала (МЗ) на 5-ти блок      
2.6.1.4 Подмяна на спирателна арматура в МЗ
2.6.1.5 Ремонт на спирателна арматура в МЗ

2.6.1.6
Подмяна на противопожарни тръбопроводи в циркулационна помпена станция №3 
(ЦПС-3)

2.6.1.7 Ремонт на спирателна арматура в ЦПС-3

2.6.1.8
Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на арматури и тръбопроводи 
от система UJ в РО, МЗ и ДГС на 5-ти блок и ЦПС-3

2.6.1.9 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.6.1.10 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.6.1.11
Конструиране, изработване и монтаж на площадки за обслужване на арматури в 
РО

2.6.2.1
Подмяна на противопожарни тръбопроводи в реакторно отделение (РО) на 6-ти 
блок

2.6.2.2 Ремонт на спирателна арматура в РО от системи 6UJ11,12,13
2.6.2.3 Подмяна на противопожарни тръбопроводи в машинна зала (МЗ) на 6-ти блок
2.6.2.4 Ремонт на спирателна арматура в МЗ
2.6.2.5 Ремонт на спирателна арматура в ЦПС-4

2.6.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

2.6.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

2.5.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

2.5.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

2.6. ЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ" (ППС)
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Обособена позиция 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№ ВИД ДЕЙНОСТ

2.6.2.6

Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на арматури и тръбопроводи 
от система UJ в РО, МЗ и ДГС на 6-ти блок и ЦПС-4 трябва да предвидим за 
купуване грунд

2.6.2.7 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.6.2.8 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения   

2.6.2.9
Конструиране, изработване и монтаж на площадки за обслужване на арматури в 
РО

2.6.3.1 Ремонт на спирателна арматура в СК-3

2.6.3.2
Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на арматури и тръбопроводи 
от система UJ в ОСК, СК-3, НМС и склад 002

2.6.3.3 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи  
2.6.3.4 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.6.3.5
Конструиране, изработване и монтаж на площадки за обслужване на арматури в 
СК-3   

2.6.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ти И 6-ти 
ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)

2.1.1.1 Ремонт на долни опорни блокове ("утки") от 5-ти енергоблок - 20 броя.
2.1.1.1.1. Монтаж и демонтаж на работно скеле при h=4м' м3 200
2.1.1.1.2 Ревизия на "утки" в обем: бр. 20
2.1.1.1.3 Отваряне капака бр 20
2.1.1.1.4 Демонтаж опорен блок "кораб" бр 20
2.1.1.1.5 Почистване от смазка бр 20
2.1.1.1.6 Отстраняване на заварка от проектните капаци и оформяне на правилна равна плоскост (1,7м  за отвор). м' 20
2.1.1.1.7 Монтаж опорен блок бр. 20
2.1.1.1.8 Подмяна на уплътнението (по черт. № 33.00.03) бр 20
2.1.1.1.9 Затваряне капака с глухи гайки -по черт. № 08.30.РО.ХА РПР.2540.00.00 (с нови глухи гайки) бр 24

2.1.1.1.10 Подмяна уплътнители на глухи гайки (уплътнение на стари глухи гайки)  бр. 16
ОБЩО по т.2.1.1.1.:

2.1.1.2. Основен ремонт на топлообменник за охлаждане на хидропетата на помпи ТК (5ТК22W01)
2.1.1.2.1 Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна м 2 5
2.1.1.2.2 Демонтаж капака на вход по техническа вода:

2.1.1.2.2.1 Развиване и подреждане на гайки М30 бр. 32
2.1.1.2.2.2 Развиване и подреждане на шпилки М30 бр. 16
2.1.1.2.2.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø 450) м 1.5
2.1.1.2.2.4 Сваляне на капака бр. 1

2.1.1.2.3 Демонтаж капака на изхода по техническа вода
2.1.1.2.3.1 Развиване и подреждане на гайки М30 бр. 32
2.1.1.2.3.2 Развиване и подреждане на шпилки М30 бр. 16
2.1.1.2.3.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø450) м 1.5
2.1.1.2.3.4 Сваляне на капака бр. 1

2.1.1.2.4 Почистване и ревизия на крепежни елементи
2.1.1.2.4.1 Гайки М30 бр. 64
2.1.1.2.4.2 Шпилки М30 бр. 32

2.1.1.2.5 Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*
2.1.1.2.5.1 Гайки М30 бр. 64
2.1.1.2.5.2 Шпилки М30 бр. 32
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.1.2.6 Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички

2.1.1.2.6.1 Транспортиране до помещение  и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване м 100
2.1.1.2.6.2 Шомполиране на топлообменните тръбички бр. 127
2.1.1.2.6.3 Промиване на топлообменните тръбички бр. 127
2.1.1.2.6.4 Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано

замърсяване бр. 127
2.1.1.2.6.5 Промиване на прошомполираните тръбички бр. 127
2.1.1.2.6.6 Почистване на капаците бр. 2
2.1.1.2.6.7 Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците кг 100
2.1.1.2.6.8 Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване) по време на промиване на топлообменните 

тръби бр. 1
2.1.1.2.6.9 Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера бр. 2

2.1.1.2.6.10 Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп бр. 1
2.1.1.2.7 Подготовка и изпитване на херметичност на междутръбното пространство

2.1.1.2.7.1 Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* бр 19
2.1.1.2.8 Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване:

2.1.1.2.8.1 Наваряване на краищата на мембраните ф450 м 6
2.1.1.2.8.2 Ф450 - скосяване под ъгъл α =45˚ ± 2˚.Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм м 6
2.1.1.2.8.3 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.8
2.1.1.2.8.4 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 3

2.1.1.2.9 Монтаж капака на входна кавера по техническа вода
2.1.1.2.9.1 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø450) м2 0.3
2.1.1.2.9.2 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.3
2.1.1.2.9.3 Монтаж на капака бр. 1
2.1.1.2.9.4 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø450) м 1.5
2.1.1.2.9.5 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.2
2.1.1.2.9.6 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 1.5
2.1.1.2.9.7 Завиване на шпилки М30 бр. 16
2.1.1.2.9.8 Завиване и стягане на гайки М30 бр. 32
2.1.1.2.10 Монтаж капака на изходна камера по техническа вода:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.1.2.10.1 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø450) м2 0.3
2.1.1.2.10.2 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.3
2.1.1.2.10.3 Монтаж на капака бр. 1
2.1.1.2.10.4 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø450) м 1.5
2.1.1.2.10.5 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.2
2.1.1.2.10.6 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 1.5
2.1.1.2.10.7 Завиване на шпилки М30 бр. 16
2.1.1.2.10.8 Завиване и стягане на гайки М30 бр. 32
2.1.1.2.10.9 Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* ч.ч.

2.1.1.2.10.10 Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна м2 5
2.1.1.2.10.11 Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване  м 100

2.1.1.2.11 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:
2.1.1.2.11.1 Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø450

2.1.1.2.11.1.1 Рязане заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса м 3
2.1.1.2.11.1.2 Рязане заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака м 3
2.1.1.2.11.1.3 Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки м2 0.5
2.1.1.2.11.1.4 Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса м 3
2.1.1.2.11.1.5 Заваряване на мембраната към фланеца на капака м 3
2.1.1.2.11.1.6 Зачистване заварените съединения за металоконтрол м2 0.6
2.1.1.2.11.1.7 Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% м2 0.6

2.1.1.2.12 Изработване на мембранни прокладки:  
2.1.1.2.12.1 Изработване на прокладка 4х Ø401/Ø311, лист от 08Х18Н10Т бр. 4

2.1.1.2.13 Материали:
2.1.1.2.13.1 Газ защитен "Аргон" м3 36
2.1.1.2.13.2 Кислород технически м3 6
2.1.1.2.13.3 Газ "Пропан бутан" кг 3
2.1.1.2.13.4 Електрод волфрамов WT20 ф3,2 L=175 бр. 13
2.1.1.2.13.5 Електрод волфрамов WT20 ф2,4 L=175 бр. 10
2.1.1.2.13.6 Електрод FOX SAS4 ф2,5 кг 18.5
2.1.1.2.13.7 Електрод FOX SAS4 ф3,2 кг 23
2.1.1.2.13.8 Тел заваръчна SAS 2IG ф2 кг 15
2.1.1.2.13.9 Тел заваръчна TIG VAC ф2 кг 10

2.1.1.2.13.10 Електрод коксов ф8 кг 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.1.2.13.11 Диск карбофлексов за рязане ф230х3 - за неръжд стомана бр. 15
2.1.1.2.13.12 Диск карбофлексов за рязане ф125х3 - за неръжд стомана бр. 3
2.1.1.2.13.13 Диск ламелен ф125х22 SMT624 бр. 20
2.1.1.2.13.14 Диск 3М Green Corps ф115 + подложка бр. 40
2.1.1.2.13.15 Диск карбофлексов за рязане ф115х1,6х22, А46Т бр. 25
2.1.1.2.13.16 Диск карбофлексов за рязане ф300х3,2х22, за неръжд стомани бр. 30
2.1.1.2.13.17 Диск карбофлексов за шлайфане ф125х6х22 А24RBF бр. 35
2.1.1.2.13.18 Кореселин в метална опаковка кг 2
2.1.1.2.13.19 Полиетилен ширина 3м кг 40
2.1.1.2.13.20 Вата минерална на плочи PLU50; б=50; 40кг/м3 м2 11
2.1.1.2.13.21 Винт самопробивен 4х2х16 /кадмиран/ кръстата отвертка с полуобла глава бр. 200
2.1.1.2.13.22 Спирт технически в метална кутия л 40
2.1.1.2.13.23 Стъклоплатно ширина 1070мм м 25
2.1.1.2.13.24 Тел горена ф1 кг 7

Забележка: със символ "*" са отбелязани дейности, които се извършват при необходимост - след получаване на резултатите от обстоятелството, 
породило необходимостта от тези дейности. Документирането на необходимостта от тях се оформя чрез констативен протокол.

ОБЩО за т.2.1.1.2:
2.1.1.3. Основен ремонт на топлообменник доохладител на подпитката (5ТК12,71 W01)

2.1.1.3.1 Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна м 2 5
2.1.1.3.2 Демонтаж капака на вход по техническа вода:

2.1.1.3.2.1 Развиване и подреждане на гайки М30 бр. 32
2.1.1.3.2.2 Развиване и подреждане на шпилки М30 бр. 16
2.1.1.3.2.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø 450) м 1.5
2.1.1.3.2.4 Сваляне на капака бр. 1

2.1.1.3.3 Демонтаж капака на изхода по техническа вода
2.1.1.3.3.1 Развиване и подреждане на гайки М30 бр. 32
2.1.1.3.3.2 Развиване и подреждане на шпилки М30 бр. 16
2.1.1.3.3.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø450) м 1.5
2.1.1.3.3.4 Сваляне на капака бр. 1

2.1.1.3.4 Почистване и ревизия на крепежни елементи
2.1.1.3.4.1 Гайки М30 бр. 64
2.1.1.3.4.2 Шпилки М30 бр. 32

2.1.1.3.5 Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*
2.1.1.3.5.1 Гайки М30 бр. 64
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.1.3.5.2 Шпилки М30 бр. 32

2.1.1.3.6 Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички
2.1.1.3.6.1 Транспортиране до помещение  и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване м 100
2.1.1.3.6.2 Шомполиране на топлообменните тръбички бр. 127
2.1.1.3.6.3 Промиване на топлообменните тръбички бр. 127
2.1.1.3.6.4 замърсяване бр. 127
2.1.1.3.6.5 Промиване на прошомполираните тръбички бр. 127
2.1.1.3.6.6 Почистване на капаците бр. 2
2.1.1.3.6.7 Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците кг 100
2.1.1.3.6.8 тръби бр. 1
2.1.1.3.6.9 Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера бр. 2

2.1.1.3.6.10 Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп бр. 1
2.1.1.3.7 Подготовка и изпитване на херметичност на междутръбното пространство

2.1.1.3.7.1 Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* бр 19
2.1.1.3.8 Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване

2.1.1.3.8.1 Наваряване на краищата на мембраните ф450 м 6
2.1.1.3.8.2 Ф450 - скосяване под ъгъл α =45˚ ± 2˚.Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм м 6
2.1.1.3.8.3 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.8
2.1.1.3.8.4 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 3

2.1.1.3.9 Монтаж капака на входна кавера по техническа вода
2.1.1.3.9.1 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø450) м2 0.3
2.1.1.3.9.2 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.3
2.1.1.3.9.3 Монтаж на капака бр. 1
2.1.1.3.9.4 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø450) м 1.5
2.1.1.3.9.5 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.2
2.1.1.3.9.6 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 1.5
2.1.1.3.9.7 Завиване на шпилки М30 бр. 16
2.1.1.3.9.8 Завиване и стягане на гайки М30 бр. 32
2.1.1.3.10 Монтаж капака на изходна камера по техническа вода:

2.1.1.3.10.1 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø450) м2 0.3
2.1.1.3.10.2 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.3
2.1.1.3.10.3 Монтаж на капака бр. 1
2.1.1.3.10.4 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø450) м 1.5
2.1.1.3.10.5 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.2
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2.1.1.3.10.6 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 1.5
2.1.1.3.10.7 Завиване на шпилки М30 бр. 16
2.1.1.3.10.8 Завиване и стягане на гайки М30 бр. 32
2.1.1.3.10.9 Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* ч.ч.

2.1.1.3.10.10 Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна м2 5
2.1.1.3.10.11 Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване  м 100

2.1.1.3.11 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:
2.1.1.3.11.1 Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø450

2.1.1.3.11.1.1 Рязане заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса м 3
2.1.1.3.11.1.2 Рязане заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака м 3
2.1.1.3.11.1.3 Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки м2 0.5
2.1.1.3.11.1.4 Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса м 3
2.1.1.3.11.1.5 Заваряване на мембраната към фланеца на капака м 3
2.1.1.3.11.1.6 Зачистване заварените съединения за металоконтрол м2 0.6
2.1.1.3.11.1.7 Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% м2 0.6

2.1.1.3.11.9 Изработване на мембранни прокладки:  
2.1.1.3.11.10 Изработване на прокладка 4хØ401/Ø311, лист от 08Х18Н10Т бр. 4
2.1.1.3.11.11 Материали:
2.1.1.3.11.12 Газ защитен "Аргон" м3 36
2.1.1.3.11.13 Кислород технически м3 6
2.1.1.3.11.14 Газ "Пропан бутан" кг 3
2.1.1.3.11.15 Електрод волфрамов WT20 ф3,2 L=175 бр. 13
2.1.1.3.11.16 Електрод волфрамов WT20 ф2,4 L=175 бр. 10
2.1.1.3.11.17 Електрод FOX SAS4 ф2,5 кг 18.5
2.1.1.3.11.18 Електрод FOX SAS4 ф3,2 кг 23
2.1.1.3.11.19 Тел заваръчна SAS 2IG ф2 кг 15
2.1.1.3.11.20 Тел заваръчна TIG VAC ф2 кг 10
2.1.1.3.11.21 Електрод коксов ф8 кг 10
2.1.1.3.11.22 Диск карбофлексов за рязане ф230х3 - за неръжд стомана бр. 15
2.1.1.3.11.23 Диск карбофлексов за рязане ф125х3 - за неръжд стомана бр. 3
2.1.1.3.11.24 Диск ламелен ф125х22 SMT624 бр. 20
2.1.1.3.11.25 Диск 3М Green Corps ф115 + подложка бр. 40
2.1.1.3.11.26 Диск карбофлексов за рязане ф115х1,6х22, А46Т бр. 25
2.1.1.3.11.27 Диск карбофлексов за рязане ф300х3,2х22, за неръжд стомани бр. 30
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2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.1.3.11.28 Диск карбофлексов за шлайфане ф125х6х22 А24RBF бр. 35
2.1.1.3.11.29 Кореселин в метална опаковка кг 2
2.1.1.3.11.30 Полиетилен ширина 3м кг 40
2.1.1.3.11.31 Вата минерална на плочи PLU50; б=50; 40кг/м3 м2 11
2.1.1.3.11.32 Винт самопробивен 4х2х16 /кадмиран/ кръстата отвертка с полуобла глава бр. 200
2.1.1.3.11.33 Спирт технически в метална кутия л 40
2.1.1.3.11.34 Стъклоплатно ширина 1070мм м 25
2.1.1.3.11.35 Тел горена ф1 кг 7
2.1.1.3.11.36 Спирт технически в метална кутия л 40
2.1.1.3.11.37 Стъклоплатно ширина 1070мм м 25
2.1.1.3.11.38 Тел горена ф1 кг 7

Забележка: със символ "*" са отбелязани дейности, които се извършват при необходимост - след получаване на резултатите от обстоятелството, 
породило необходимостта от тези дейности. Документирането на необходимостта от тях се оформя чрез констативен протокол.

ОБЩО за 1 бр. топлообменник:
ОБЩО по т.2.1.1.3:

2.1.1.4. Ремонт (подмяна) на участъци от ламаринена обшивка на кота 13,20 в 5ХА, грундиране и боядисване с епоксидна боя
2.1.1.4.1 Отстраняване, чрез изрязване с ъглошлайф на дефектни участъци от ламаринена обшивка. м² 15
2.1.1.4.2 Доставка на листова стомана  с дебелина  5мм  марка ВСт 3кп2 по ГОСТ380-88 или  ВСт 3кп5 по ГОСТ380-88 м² 15
2.1.1.4.3 Подготовка на крайщата за заваряване м 50
2.1.1.4.4 Почистване, изравняване и боядисване с епоксидна боя на бетоновата основа м² 15
2.1.1.4.5 Грундиране на листовата стомана двустранно м² 30
2.1.1.4.6 Разкрояване и заваряване на листова стомана с дебелина 5 мм м 50
2.1.1.4.7 Металоконтрол на заварените шевове- изпитване с вакум камера-100% м 50
2.1.1.4.8 Грундиране и боядисване двукратно с епоксидна боя на подменените участъци  м² 20

ОБЩО по т.2.1.1.4:
2.1.1.5. Ремонт, настройка и изпитания на херметични врати на технологични помещения в контролираната зона (КЗ) на 5-ти блок

2.1.1.5.1 Ремонт и настройка на херметични врати на технологични помещения в контролираната зона (КЗ) на 5-ти блок бр. 50.0
2.1.1.5.2 Проверка цялостност на гуменото уплътнение - Доставка и подмяна при необходимост м. 1 000.0
2.1.1.5.3 Проверка цялостност на закрепващата шина за цялостност по целия периметър - подмяна при необходимост м. 500
2.1.1.5.4 Проходимост и изправност на щуцера за пневматика - Ремонт при необходимост. бр. 100

2.1.1.5.5
Ревизия на заключващи  механизъми на вратата  включващи:  -Свободно въртене на двата  винта по цялата дължина на 360°,  ‐ изправност на 
жлеба за хоризонтално преместване,  - свободно движение на подвижното рамо,  - нанасяне на нова смазка на двата винта. бр. 150

2.1.1.5.6  Смазване на пантите бр. 100
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2.1.1.5.7 Ревизия и отстраняване на механична задръжка на вратата при движение (Задирания в пода) бр. 20
2.1.1.5.8  Ремонт на ограничителите на вратите бр. 40
2.1.1.5.9  Боядисване с епоксиден лак  със съответния RAL бр. 50

2.1.1.5.10 Извършване на пневматично изпитание бр. 100
ОБЩО за т.2.1.1.5:

2.1.1.6. Отстраняване на забележки по опоро подвесни системи
2.1.1.6.1 Труд.

2.1.1.6.1.1 Изработка и монтаж на планка притискаща за тр-д Ф14, черт. V-2 11815.01.03.01 бр 50
2.1.1.6.1.2 Изработка и монтаж на планка притискаща за тр-д Ф 14  черт.V-2 11815.02.00.01 бр 50
2.1.1.6.1.3 Изработка и монтаж на опора подвижна за тр-д Ф18 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.2976.00.00 бр 50
2.1.1.6.1.4 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща безкорпусна за тръба  Ф25 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.3115.00.00 бр 25
2.1.1.6.1.5 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща  за тръба  Ф32 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.2975.00.00 бр 25
2.1.1.6.1.6 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща  за тръба  Ф38 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.2974.00.00 бр 25
2.1.1.6.1.7 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща безкорпусна за тръба  Ф57 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.3118.00.00 бр 50
2.1.1.6.1.8 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща безкорпусна за тръба  Ф108 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.3093.00.00 бр 15

2.1.1.6.2 Материали
2.1.1.6.2.1 лист Лт.2 м2 1
2.1.1.6.2.2 лист Лт.3 м2 1
2.1.1.6.2.3 лист Лт.4 м2 1
2.1.1.6.2.4 Кръг Ф6 м 4
2.1.1.6.2.5 Кръг Ф8 м 4
2.1.1.6.2.6 Кръг Ф10 м 18
2.1.1.6.2.7 Кръг Ф12 м 8
2.1.1.6.2.8 Гайка  М6-5 Zn бр 10
2.1.1.6.2.9 Гайка М8-5 Zn бр 10

2.1.1.6.2.10 Гайка  М10-5 Zn бр 300
2.1.1.6.2.11 Гайка  М12-5 Zn бр 50
2.1.1.6.2.12 Шайба пружинна  М10 Zn бр 100
2.1.1.6.2.13 Болт М6х20-А2 бр 100
2.1.1.6.2.14 Гайка М6-А2 бр 100
2.1.1.6.2.15 шайба пружинна  М6-А2 бр 100

*Чертежите са приложени към настоящото ТЗ-Приложение 8
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2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
ОБЩО за т.2.1.1.6:

2.1.1.7. Отстраняване на забележки по фланцеви съединения.
2.1.1.7.1 Демонтаж топлоизолация  м2 45
2.1.1.7.2 Разглобяване на фланцеви съединения бр. 105
2.1.1.7.3 Почистване и ремонт на уплътнителните лица бр. 210
2.1.1.7.4 Монтаж на фланцевите съединения бр. 105
2.1.1.7.5 Монтаж на нова топлоизолация м2 45

ОБЩО за т.2.1.1.7:
2.1.1.8. Монтаж на първични вентили на импулсни линии по І-ви контур

2.1.1.8.1 Доставка на:
2.1.1.8.1.1 Тръба ф14х2 08Х18Н10Т м 20
2.1.1.8.1.2 Материали и консумативи за рязане и заваряване (демонтаж и монтаж на 100 бр.първични вентили Ду10) к-т 1

2.1.1.8.2 Труд.
2.1.1.8.2.1 Демонтаж Вентил Ду 10 бр. 50
2.1.1.8.2.2 Подготовка на крайщата за заваряване бр. 50
2.1.1.8.2.3 Разглобяване на заваряем вентил бр. 50
2.1.1.8.2.4 Заваряване на крайщата на вентил бр. 50
2.1.1.8.2.5 Сглобяване на вентила бр. 50
2.1.1.8.2.6 Металоконтрол бр. 50

ОБЩО по т.2.1.1.8:
2.1.1.9

*Дейностите се изпълняват в съответствие със техническата спецификация и чертежите към Работния проект  АТР  - HREC-ATP-
PP/004.24.01.2013 - "Разработване на проект за преместване на водородните рекомбинатори от 3 и 4 блок в хермозоната на 5 и6 блок" -Опорни 
конструкции на ПАР за бл.5 и 6   част СК
*Работен проект и чертежите са приложени към Техническото задание - Приложение 9

ОБЩО за т.2.1.1.9:
2.1.1.10. Реализация на Работен проект REL-780 за сеизмично укрепване на арматура и тръбопроводи на енергиен блок № 5 (т.2.889.1 от ИП)

*Дейностите се изпълняват в съответствие със техническата спецификация и чертежите към Работния проект REL--780 ЕТАП 3 
том "Инженерна оценка" Проект за укрепване на арматури в блокове 5 и 6  - Приложение 6 към Техническото задание.

ОБЩО за т.2.1.1.10:
2.1.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ТИ ЕНЕРГИН БЛОК (6ЕБ)

2.1.2.1. Ремонт на долни опорни блокове ("утки") от 6-ти енергоблок - 20 броя.
2.1.2.1.1 Монтаж и демонтаж на работно скеле при h=4м' м3 200

Изпълнение на проект за инсталиране на допълнителни водородни рекомбинатори в херметичния обем на ядрен енергиен блок №5 (т.2.992.1.от ИП)
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2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.2.1.2 Ревизия на "утки" в обем: бр. 20
2.1.2.1.3 Отваряне капака бр 20
2.1.2.1.4 Демонтаж опорен блок "кораб" бр 20
2.1.2.1.5 Почистване от смазка бр 20
2.1.2.1.6 Отстраняване на заварка от проектните капаци и оформяне на правилна равна плоскост (1,7м  за отвор). м' 20
2.1.2.1.7 Монтаж опорен блок бр. 20
2.1.2.1.8 Подмяна на уплътнението (по черт. № 33.00.03) бр 20
2.1.2.1.9 Затваряне капака с глухи гайки -по черт. № 08.30.РО.ХА РПР.2540.00.00 (с нови глухи гайки) бр 24

2.1.2.1.10 Подмяна уплътнители на глухи гайки (уплътнение на стари глухи гайки)  бр. 16
ОБЩО по т.2.1.2.1:

2.1.2.2. Основен ремонт на топлообменник доохладител на подпитката (6ТК12,71 W01)
2.1.2.2.1 Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна м 2 5
2.1.2.2.2 Демонтаж капака на вход по техническа вода:

2.1.2.2.2.1 Развиване и подреждане на гайки М30 бр. 32
2.1.2.2.2.2 Развиване и подреждане на шпилки М30 бр. 16
2.1.2.2.2.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø 450) м 1.5
2.1.2.2.2.4 Сваляне на капака бр. 1

2.1.2.2.3 Демонтаж капака на изхода по техническа вода
2.1.2.2.3.1 Развиване и подреждане на гайки М30 бр. 32
2.1.2.2.3.2 Развиване и подреждане на шпилки М30 бр. 16
2.1.2.2.3.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø450) м 1.5
2.1.2.2.3.4 Сваляне на капака бр. 1

2.1.2.2.4 Почистване и ревизия на крепежни елементи
2.1.2.2.4.1 Гайки М30 бр. 64
2.1.2.2.4.2 Шпилки М30 бр. 32

2.1.2.2.5 Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*
2.1.2.2.5.1 Гайки М30 бр. 64
2.1.2.2.5.2 Шпилки М30 бр. 32

2.1.2.2.6 Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички
2.1.2.2.6.1 Транспортиране до помещение  и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване м 100
2.1.2.2.6.2 Шомполиране на топлообменните тръбички бр. 127
2.1.2.2.6.3 Промиване на топлообменните тръбички бр. 127
2.1.2.2.6.4 Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано

замърсяване бр.
127

2.1.2.2.6.5 Промиване на прошомполираните тръбички бр. 127
2.1.2.2.6.6 Почистване на капаците бр. 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.2.2.6.7 Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците кг 100
2.1.2.2.6.8 Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване) по време на промиване на топлообменните

тръби бр.
1

2.1.2.2.6.9 Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера бр. 2
2.1.2.2.6.10 Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп бр. 1

2.1.2.2.7 Подготовка и изпитване на херметичност на междутръбното пространство
2.1.2.2.7.1 Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* бр 19

2.1.2.2.8 Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване
2.1.2.2.8.1 Наваряване на краищата на мембраните ф450 м 6
2.1.2.2.8.2 Ф450 - скосяване под ъгъл α =45˚ ± 2˚.Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм м 6
2.1.2.2.8.3 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.8
2.1.2.2.8.4 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 3

2.1.2.2.9 Монтаж капака на входна кавера по техническа вода
2.1.2.2.9.1 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø450) м2 0.3
2.1.2.2.9.2 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.3
2.1.2.2.9.3 Монтаж на капака бр. 1
2.1.2.2.9.4 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø450) м 1.5
2.1.2.2.9.5 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.2
2.1.2.2.9.6 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 1.5
2.1.2.2.9.7 Завиване на шпилки М30 бр. 16
2.1.2.2.9.8 Завиване и стягане на гайки М30 бр. 32
2.1.2.2.10 Монтаж капака на изходна камера по техническа вода:

2.1.2.2.10.1 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø450) м2 0.3
2.1.2.2.10.2 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.3
2.1.2.2.10.3 Монтаж на капака бр. 1
2.1.2.2.10.4 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø450) м 1.5
2.1.2.2.10.5 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.2
2.1.2.2.10.6 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 1.5
2.1.2.2.10.7 Завиване на шпилки М30 бр. 16
2.1.2.2.10.8 Завиване и стягане на гайки М30 бр. 32
2.1.2.2.10.9 Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* х х

2.1.2.2.10.10 Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна м2 5
2.1.2.2.10.11 Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване  м 100

2.1.2.2.11 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:
2.1.2.2.11.1 Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø450
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.2.2.11.1.1 Рязане заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса м 3
2.1.2.2.11.1.2 Рязане заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака м 3
2.1.2.2.11.1.3 Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки м2 0.5
2.1.2.2.11.1.4 Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса м 3
2.1.2.2.11.1.5 Заваряване на мембраната към фланеца на капака м 3
2.1.2.2.11.1.6 Зачистване заварените съединения за металоконтрол м2 0.6
2.1.2.2.11.1.7 Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% м2 0.6

2.1.2.2.12 Изработване на мембранни прокладки:  
2.1.2.2.12.1 Изработване на прокладка 4хØ401/Ø311, лист от 08Х18Н10Т бр. 4

2.1.2.2.13 Материали:
2.1.2.2.13.1 Газ защитен "Аргон" м3 36
2.1.2.2.13.2 Кислород технически м3 6
2.1.2.2.13.3 Газ "Пропан бутан" кг 3
2.1.2.2.13.4 Електрод волфрамов WT20 ф3,2 L=175 бр. 13
2.1.2.2.13.5 Електрод волфрамов WT20 ф2,4 L=175 бр. 10
2.1.2.2.13.6 Електрод FOX SAS4 ф2,5 кг 18.5
2.1.2.2.13.7 Електрод FOX SAS4 ф3,2 кг 23
2.1.2.2.13.8 Тел заваръчна SAS 2IG ф2 кг 15
2.1.2.2.13.9 Тел заваръчна TIG VAC ф2 кг 10

2.1.2.2.13.10 Електрод коксов ф8 кг 10
2.1.2.2.13.11 Диск карбофлексов за рязане ф230х3 - за неръжд стомана бр. 15
2.1.2.2.13.12 Диск карбофлексов за рязане ф125х3 - за неръжд стомана бр. 3
2.1.2.2.13.13 Диск ламелен ф125х22 SMT624 бр. 20
2.1.2.2.13.14 Диск 3М Green Corps ф115 + подложка бр. 40
2.1.2.2.13.15 Диск карбофлексов за рязане ф115х1,6х22, А46Т бр. 25
2.1.2.2.13.16 Диск карбофлексов за рязане ф300х3,2х22, за неръжд стомани бр. 30
2.1.2.2.13.17 Диск карбофлексов за шлайфане ф125х6х22 А24RBF бр. 35
2.1.2.2.13.18 Кореселин в метална опаковка кг 2
2.1.2.2.13.19 Полиетилен ширина 3м кг 40
2.1.2.2.13.20 Вата минерална на плочи PLU50; б=50; 40кг/м3 м2 11
2.1.2.2.13.21 Винт самопробивен 4х2х16 /кадмиран/ кръстата отвертка с полуобла глава бр. 200
2.1.2.2.13.22 Спирт технически в метална кутия л 40
2.1.2.2.13.23 Стъклоплатно ширина 1070мм м 25
2.1.2.2.13.24 Тел горена ф1 кг 7

ОБЩО за 1 бр. топлообменник:
ОБЩО по т.2.1.2.3:

2.1.2.3. Основен ремонт на топлообменник 6RY30W01,02 от системата за продувка на парогенераторите и подмяна на мембраните на 
уплътненията на капаците
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.2.3.1 Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна м 2 5
2.1.2.3.2 Демонтаж капака на вход по техническа вода:

2.1.2.3.2.1 Развиване и подреждане на гайки М30 бр. 32
2.1.2.3.2.2 Развиване и подреждане на шпилки М30 бр. 16
2.1.2.3.2.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø 450) м 1.5
2.1.2.3.2.4 Сваляне на капака бр. 1

2.1.2.3.3 Демонтаж капака на изхода по техническа вода
2.1.2.3.3.1 Развиване и подреждане на гайки М30 бр. 32
2.1.2.3.3.2 Развиване и подреждане на шпилки М30 бр. 16
2.1.2.3.3.3 Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø450) м 1.5
2.1.2.3.3.4 Сваляне на капака бр. 1

2.1.2.3.4 Почистване и ревизия на крепежни елементи
2.1.2.3.4.1 Гайки М30 бр. 64
2.1.2.3.4.2 Шпилки М30 бр. 16

2.1.2.3.5 Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*
2.1.2.3.5.1 Гайки М30 бр. 64
2.1.2.3.5.2 Шпилки М30 бр. 16

2.1.2.3.6 Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички
2.1.2.3.6.1 Транспортиране до помещение  и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване м 100
2.1.2.3.6.2 Шомполиране на топлообменните тръбички бр. 127
2.1.2.3.6.3 Промиване на топлообменните тръбички бр. 127
2.1.2.3.6.4 Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано бр. 127
2.1.2.3.6.5 Промиване на прошомполираните тръбички бр. 127
2.1.2.3.6.6 Почистване на капаците бр. 2
2.1.2.3.6.7 Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците кг 100
2.1.2.3.6.8 Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване) по време на промиване на топлообменните бр. 1
2.1.2.3.6.9 Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера бр. 2

2.1.2.3.6.10 Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп бр. 1
2.1.2.3.7 Подготовка и изпитване на херметичност на междутръбното пространство

2.1.2.3.7.1 Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* бр 15
2.1.2.3.7.2 Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване
2.1.2.3.7.3 Наваряване на краищата на мембраните ф450 м 6
2.1.2.3.7.4 Ф450 - скосяване под ъгъл α =45˚ ± 2˚.Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм м 6
2.1.2.3.7.5 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.8
2.1.2.3.7.6 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 3

2.1.2.3.8 Монтаж капака на входна кавера по техническа вода
2.1.2.3.8.1 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø450) м2 0.3
2.1.2.3.8.2 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.2.3.8.3 Монтаж на капака бр. 1
2.1.2.3.8.4 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø450) м 1.5
2.1.2.3.8.5 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.2
2.1.2.3.8.6 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 1.5
2.1.2.3.8.7 Завиване на шпилки М30 бр. 16
2.1.2.3.8.8 Завиване и стягане на гайки М30 бр. 32

2.1.2.3.9 Монтаж капака на изходна камера по техническа вода:
2.1.2.3.9.1 Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø450) м2 0.3
2.1.2.3.9.2 Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) м2 0.3
2.1.2.3.9.3 Монтаж на капака бр. 1
2.1.2.3.9.4 Заваряване на мембранното уплътнение (Ø450) м 1.5
2.1.2.3.9.5 Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол м2 0.2
2.1.2.3.9.6 Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) м 1.5
2.1.2.3.9.7 Завиване на шпилки М30 бр. 16
2.1.2.3.9.8 Завиване и стягане на гайки М30 бр. 16
2.1.2.3.9.9 Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* х

2.1.2.3.9.10 Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна м2 5
2.1.2.3.9.11 Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване  м 100

2.1.2.3.10 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:
2.1.2.3.10.1 Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø450 бр. 4
2.1.2.3.10.2 Рязане заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса м 3
2.1.2.3.10.3 Рязане заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака м 3
2.1.2.3.10.4 Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки м2 0.5
2.1.2.3.10.5 Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса м 3
2.1.2.3.10.6 Заваряване на мембраната към фланеца на капака м 3
2.1.2.3.10.7 Зачистване заварените съединения за металоконтрол м2 0.6
2.1.2.3.10.8 Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% м2 0.6

2.1.2.3.11 Изработване на мембранни прокладки:  
2.1.2.3.11.1 Изработване на прокладка 4хØ401/Ø311, лист от 08Х18Н10Т бр. 4

2.1.2.3.12 Материали:
2.1.2.3.12.1 Газ защитен "Аргон" м3 36
2.1.2.3.12.2 Кислород технически м3 6
2.1.2.3.12.3 Газ "Пропан бутан" кг 3
2.1.2.3.12.4 Електрод волфрамов WT20 ф3,2 L=175 бр. 13
2.1.2.3.12.5 Електрод волфрамов WT20 ф2,4 L=175 бр. 10
2.1.2.3.12.6 Електрод FOX SAS4 ф2,5 кг 18.5
2.1.2.3.12.7 Електрод FOX SAS4 ф3,2 кг 23
2.1.2.3.12.8 Тел заваръчна SAS 2IG ф2 кг 15
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.2.3.12.9 Тел заваръчна TIG VAC ф2 кг 10

2.1.2.3.12.10 Електрод коксов ф8 кг 10
2.1.2.3.12.11 Диск карбофлексов за рязане ф230х3 - за неръжд стомана бр. 15
2.1.2.3.12.12 Диск карбофлексов за рязане ф125х3 - за неръжд стомана бр. 3
2.1.2.3.12.13 Диск ламелен ф125х22 SMT624 бр. 20
2.1.2.3.12.14 Диск 3М Green Corps ф115 + подложка бр. 40
2.1.2.3.12.15 Диск карбофлексов за рязане ф115х1,6х22, А46Т бр. 25
2.1.2.3.12.16 Диск карбофлексов за рязане ф300х3,2х22, за неръжд стомани бр. 30
2.1.2.3.12.17 Диск карбофлексов за шлайфане ф125х6х22 А24RBF бр. 35
2.1.2.3.12.18 Кореселин в метална опаковка кг 2
2.1.2.3.12.19 Полиетилен ширина 3м кг 40
2.1.2.3.12.20 Вата минерална на плочи PLU50; б=50; 40кг/м3 м2 11
2.1.2.3.12.21 Винт самопробивен 4х2х16 /кадмиран/ кръстата отвертка с полуобла глава бр. 200
2.1.2.3.12.22 Спирт технически в метална кутия л 40
2.1.2.3.12.23 Стъклоплатно ширина 1070мм м 25
2.1.2.3.12.24 Тел горена ф1 кг 7

ОБЩО за 1 бр. топлообменник:
ОБЩО по т.2.1.2.4:

2.1.2.4. Ремонт (подмяна) на участъци от ламаринена обшивка на кота 13,20 в 6ХА, грундиране и боядисване с епоксидна боя
2.1.2.4.1 Отстраняване, чрез изрязване с ъглошлайф на дефектни участъци от ламаринена обшивка. м² 15
2.1.2.4.2 доставка на листова стомана  с дебелина  5мм  марка ВСт 3кп2 по ГОСТ380-88 или  ВСт 3кп5 по ГОСТ380-88 м² 15
2.1.2.4.3 Подготовка на крайщата за заваряване м² 15
2.1.2.4.4 Почистване, изравняване и боядисване с епоксидна боя на бетоновата основа м² 15
2.1.2.4.5 Грундиране на листовата стомана двустранно м² 15
2.1.2.4.6 Разкрояване и заваряване на листова стомана с дебелина 5 мм м² 15
2.1.2.4.7 Металоконтрол на заварените шевове- изпитване с вакум камера-100% Определят се от броя на ремонтираните участъци бр 100
2.1.2.4.8 Грундиране и боядисване двукратно с епоксидна боя на подменените участъци  м² 20

ОБЩО по т.2.1.2.5:
2.1.2.5. Ремонт, настройка и изпитания на херметични врати на технологични помещения в контролираната зона (КЗ) на 6-ти блок

2.1.2.5.1 Ремонт и настройка на херметични врати на технологични помещения в контролираната зона (КЗ) на 6-ти блок бр. 50.0
2.1.2.5.2 Проверка цялостност на гуменото уплътнение - Доставка и подмяна при необходимост м. 1 000.0
2.1.2.5.3 Проверка цялостност на закрепващата шина за цялостност по целия периметър - подмяна при необходимост м. 500
2.1.2.5.4 Проходимост и изправност на щуцера за пневматика - Ремонт при необходимост. бр. 100

2.1.2.5.5
Ревизия на заключващи  механизъми на вратата  включващи:  -Свободно въртене на двата  винта по цялата дължина на 360°, ‐ изправност на 
жлеба за хоризонтално преместване,  - свободно движение на подвижното рамо,  - нанасяне на нова смазка на двата винта. бр. 150

2.1.2.5.6  Смазване на пантите бр. 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.2.5.7 Ревизия и отстраняване на механична задръжка на вратата при движение (Задирания в пода) бр. 20
2.1.2.5.8  Ремонт на ограничителите на вратите бр. 40
2.1.2.5.9  Боядисване с епоксиден лак  със съответния RAL бр. 50

2.1.2.5.10 Извършване на пневматично изпитание бр. 100
ОБЩО по т.2.1.2.6:

2.1.2.6. Отстраняване на забележки по опоро подвесни системи
2.1.2.6.1 Труд.

2.1.2.6.1.1 Изработка и монтаж на планка притискаща за тр-д Ф14, черт. V-2 11815.01.03.01 бр 50
2.1.2.6.1.2 Изработка и монтаж на планка притискаща за тр-д Ф 14  черт.V-2 11815.02.00.01 бр 50
2.1.2.6.1.3 Изработка и монтаж на опора подвижна за тр-д Ф18 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.2976.00.00 бр 50
2.1.2.6.1.4 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща безкорпусна за тръба  Ф25 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.3115.00.00 бр 25
2.1.2.6.1.5 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща  за тръба  Ф32 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.2975.00.00 бр 25
2.1.2.6.1.6 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща  за тръба  Ф38 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.2974.00.00 бр 25
2.1.2.6.1.7 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща безкорпусна за тръба  Ф57 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.3118.00.00 бр 50
2.1.2.6.1.8 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща безкорпусна за тръба  Ф108 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.3093.00.00 бр 15

2.1.2.6.2 Материали
2.1.2.6.2.1 лист Лт.2 м2 1
2.1.2.6.2.2 лист Лт.3 м2 1
2.1.2.6.2.3 лист Лт.4 м2 1
2.1.2.6.2.4 Кръг Ф6 м 4
2.1.2.6.2.5 Кръг Ф8 м 4
2.1.2.6.2.6 Кръг Ф10 м 18
2.1.2.6.2.7 Кръг Ф12 м 8
2.1.2.6.2.8 Гайка  М6-5 Zn бр 10
2.1.2.6.2.9 Гайка М8-5 Zn бр 10

2.1.2.6.2.10 Гайка  М10-5 Zn бр 300
2.1.2.6.2.11 Гайка  М12-5 Zn бр 50
2.1.2.6.2.12 Шайба пружинна  М10 Zn бр 100
2.1.2.6.2.13 Болт М6х20-А2 бр 100
2.1.2.6.2.14 Гайка М6-А2 бр 100
2.1.2.6.2.15 шайба пружинна  М6-А2 бр 100

*Чертежите са приложени към настоящото ТЗ-Приложение 8
ОБЩО по т.2.1.2.6:

2.1.2.7. Отстраняване на забелжки по  фланцеви съединения.
2.1.2.7.1 Демонтаж топлоизолация  м2 45
2.1.2.7.2 Разглобяване на фланцеви съединения бр. 105
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.2.7.3 Почистване и ремонт на уплътнителните лица бр. 210
2.1.2.7.4 Монтаж на фланцевите съединения бр. 105
2.1.2.7.5 Монтаж на нова топлоизолация м2 45

ОБЩО по т.2.1.2.7:
2.1.2.8. Монтаж на първични вентили на импулсни линии по І-ви контур

2.1.2.8.1 Доставка на:
2.1.2.8.1.1 Тръба ф14х2 08Х18Н10Т м 20
2.1.2.8.1.2 Материали и консумативи за рязане и заваряване (демонтаж и монтаж на 100 бр.първични вентили Ду10) к-т 1

2.1.2.8.2 Труд
2.1.2.8.2.1 Демонтаж Вентил Ду 10 бр. 50
2.1.2.8.2.2 Подготовка на крайщата за заваряване бр. 50
2.1.2.8.2.3 Разглобяване на заваряем вентил бр. 50
2.1.2.8.2.4 Заваряване на крайщата на вентил бр. 50
2.1.2.8.2.5 Сглобяване на вентила бр. 50
2.1.2.8.2.6 Металоконтрол бр. 50

ОБЩО по т.2.1.2.8:
2.1.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ

2.1.3.1 Ремонт, настройка и изпитания на херметични врати на технологични помещения в контролираната зона (КЗ) на Спецкорпус №3
2.1.3.1.1 Ремонт и настройка на херметични врати на технологични помещения в контролираната зона (КЗ) на 5-ти блок бр. 50.0
2.1.3.1.2 Проверка цялостност на гуменото уплътнение - Доставка и подмяна при необходимост м. 1 000.0
2.1.3.1.3 Проверка цялостност на закрепващата шина за цялостност по целия периметър - подмяна при необходимост м. 500
2.1.3.1.4 Проходимост и изправност на щуцера за пневматика - Ремонт при необходимост. бр. 100

2.1.3.1.5
Ревизия на заключващи  механизъми на вратата  включващи:  -Свободно въртене на двата  винта по цялата дължина на 360° , ‐ изправност на 
жлеба за хоризонтално преместване,  - свободно движение на подвижното рамо,  - нанасяне на нова смазка на двата винта. бр. 150

2.1.3.1.6  Смазване на пантите бр. 100
2.1.3.1.7 Ревизия и отстраняване на механична задръжка на вратата при движение (Задирания в пода) бр. 20
2.1.3.1.8  Ремонт на ограничителите на вратите бр. 40
2.1.3.1.9  Боядисване с епоксиден лак  със съответния RAL бр. 50

2.1.3.1.10 Извършване на пневматично изпитание бр. 100
ОБЩО по т.2.1.3.1.:

2.1.3.2 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи в Спецкорпус-3 и свързващи естакади.
2.1.3.2.1 Труд.

2.1.3.2.1.1 Изработка и монтаж на планка притискаща за тр-д Ф14, черт. V-2 11815.01.03.01 бр 50
2.1.3.2.1.2 Изработка и монтаж на планка притискаща за тр-д Ф 14  черт.V-2 11815.02.00.01 бр 50
2.1.3.2.1.3 Изработка и монтаж на опора подвижна за тр-д Ф18 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.2976.00.00 бр 50
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.3.2.1.4 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща безкорпусна за тръба  Ф25 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.3115.00.00 бр 25
2.1.3.2.1.5 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща  за тръба  Ф32 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.2975.00.00 бр 25
2.1.3.2.1.6 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща  за тръба  Ф38 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.2974.00.00 бр 25
2.1.3.2.1.7 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща безкорпусна за тръба  Ф57 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.3118.00.00 бр 50
2.1.3.2.1.8 Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща безкорпусна за тръба  Ф108 съгласно чертеж .10.30.ОСО.00.РПР.3093.00.00 бр 15

2.1.3.2.2 Материали
2.1.3.2.2.1 лист Лт.2 м2 1
2.1.3.2.2.2 лист Лт.3. м2 1
2.1.3.2.2.3 лист Лт.4. м2 1
2.1.3.2.2.4 Кръг Ф6 м 4
2.1.3.2.2.5 Кръг Ф8 м 4
2.1.3.2.2.6 Кръг Ф10 м 18
2.1.3.2.2.7 Кръг Ф12 м 8
2.1.3.2.2.8 Гайка  М6-5 Zn бр 10
2.1.3.2.2.9 Гайка М8-5 Zn бр 10

2.1.3.2.2.10 Гайка  М10-5 Zn бр 300
2.1.3.2.2.11 Гайка  М12-5 Zn бр 50
2.1.3.2.2.12 Шайба пружинна  М10 Zn бр 100
2.1.3.2.2.13 Болт М6х20-А2 бр 100
2.1.3.2.2.14 Гайка М6-А2 бр 100
2.1.3.2.2.15 шайба пружинна  М6-А2 бр 100

*Чертежите са приложени към настоящото ТЗ - Приложение 8
ОБЩО по т.2.1.3.3:

2.1.3.3 Отстраняване на забележки по фланцеви съединеиня в Спецкорпус-3 и свързващи естакади.
2.1.3.3.1 Демонтаж топлоизолация  м2 100
2.1.3.3.2 Разглобяване на фланцеви съединения бр. 300
2.1.3.3.3 Почистване и ремонт на уплътнителните лица бр. 600
2.1.3.3.4 Монтаж на фланцевите съединения бр. 300
2.1.3.3.5 Монтаж на нова топлоизолация м2 100

ОБЩО по т.2.1.3.4:
2.1.3.4 Ремонт, подмяна и демонтаж на изведени от експлоатация тръбопроводи по охлаждаща вода.

2.1.3.4.1 Демонтаж на лам.обшивка и топлоизолация л.м. 250
2.1.3.4.2 Демонтаж участък от тръбопровод ф38х2- Ст20 л.м. 250
2.1.3.4.3 Демонтаж участък от тръбопровод ф59х4,5- Ст20 л.м. 250
2.1.3.4.4 Демонтаж участък от тръбопровод ф89х3,5- Ст-20 л.м. 160
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.3.4.5 Демонтаж на Тръба ф 32 х 2,5мм; 08Х18Н10Т л.м. 250
2.1.3.4.6 Демонтаж  на тръба ф 25х2,5; 08Х18Н10Т л.м. 200
2.1.3.4.7 Демонтаж на тръба ф 14 х 2мм; 08Х18Н10Т л.м. 50
2.1.3.4.8 Демонтиране на опори. бр. 50
2.1.3.4.9 Грундиране и нанасяне на епоксиден лак по стени м2 100

2.1.3.4.10 Доставка, демонтаж и монтаж на тръба Стомана 20 безшевна Ø38 х 2,5мм - за колектори л.м. 250
2.1.3.4.11 Доставка, демонтаж и монтаж на тръба Стомана 20 безшевна Ø59 х 4,5мм - за колектори л.м. 250
2.1.3.4.12 Доставка, демонтаж и монтаж на тръба Стомана 20 безшевна Ø89 х 4,5мм - за колектори л.м. 200
2.1.3.4.13 Изработка и монтаж на тройник разнопроходен Ø89/Ø38 - за колектори бр. 16
2.1.3.4.14 Монтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка. л.м. 250
2.1.3.4.15 Демонтаж участък от тръбопровод ф25х2,5- Ст-20 в КЗ-2 м 2.6
2.1.3.4.16 Монтаж и демонтаж на скеле м3 120

ОБЩО по т.2.1.3.5:
ОБЩО по т. 2.1.:
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА  "ВКОС"
2.2.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)

2.2.1.1 Укрепване на вентилатори и кондиционери съгласно Работен проект REL-780 - т. 2.889.1 от ИП

2.2.1.1.1 Укрепване кондиционери 5UV07D01-09 и укрепване тръбопроводи в помещиние 5АВ 413/3 и табла на кондиционери  
5UV07D05-08

2.2.1.1.1.1 Изработка детайли за сеизмично укрепване на кондиционери съгласно чертежи REL-780-DR-401-С, REL-780-DR-402-С, REL-780-DR-
403-С, REL-780-DR-411-С, REL-780-DR-412-С ,REL-780-DR-413-С Приложение №6

к-т 13

2.2.1.1.1.2 Монтаж на елементите за сеизмично укрепване к-т 9
2.2.1.1.1.3 Нанасяне антикорозионна защита (един пласт антикорозионен грунд, един пласт междинно покритие, четири пласта епоксиден емайл 

лак) съгласно горепосочените чертежи
к-т 9

2.2.1.1.1.4 Разработване на технология за контрол на заваръчните съединения, съгласно проекта к-т 1
2.2.1.1.1.5 Контрол заваръчни съединения, съгласно технологията бр. 1

2.2.1.1.2 Укрепване кондиционери в ДГС - 5UW19D11,12; 5UW29D11,12; 5UW39D11,12 и помещения D306/1,2,3
2.2.1.1.2.1 Изработка детайли за сеизмично укрепване на кондиционери съгласно чертежи REL-780-DR-406-С, REL-780-DR-407-С, REL-780-DR-

408-С, REL-780-DR-409-С, REL-780-DR-410-С, REL-780-DR-412-С, REL-780-DR-413-С Приложение №6
2.2.1.1.2.2 Монтаж на елементите за сеизмично укрепване к-т 14
2.2.1.1.2.3 Нанасяне антикорозионна защита (един пласт антикорозионен грунд, един пласт междинно покритие, четири пласта епоксиден емайл 

лак) съгласно горепосочените чертежи
к-т 14

2.2.1.1.3 Укрепване на топлообменници от системи 5TL10 и 5TL13 съгласно Работен проект REL-780 и чертежи REL-780-DR-001-c; 
REL-780-DR-002-c; REL-780-DR-003-c Приложение №6

2.2.1.1.3.1 Демонтаж и монтаж на топлоизолация до отсичащи арматури м 30
2.2.1.1.3.2 Демонтаж на топлообменници, чрез рязане до отсичаща арматура на 5TL10 и 5TL13 бр. 12
2.2.1.1.3.3 Коригиране нивото на фундамент за фиксиране кота дъно на топлообменник след замерване по място преди демонтаж бр. 6
2.2.1.1.3.4 Направа и монтаж на нова опорна конструкция Опора А и Опора Б,Б1, съгласно таблица 3-1 и горепосочените чертежи к-т 6
2.2.1.1.3.5 Анкериране на опорната конструкция към фундамента, съгласно таблица 3-1 и горепосочените чертежи к-т 6
2.2.1.1.3.6 Монтаж на топлообменници и заварка тръбопроводи, въздушници и дренажи бр. 12
2.2.1.1.3.7 Грундиране с грунд  ЕП-074 и междинен слой ЕП-11 на новите метални части - съгласно горепосочените чертежи м2 8
2.2.1.1.3.8 Нанасяне антикорозионна защита с епоксиден емайл лак ЕП-071 - 4 пласта, съгласно горепосочените чертежи м2 8
2.2.1.1.3.9 Грундиране и нанасяне на антикорозионна защита на фундамента бр. 6

2.2.1.1.3.10 Разработване на технология за контрол на заваръчните съединения, съгласно проекта к-т 1
2.2.1.1.3.11 Контрол заваръчни съединения, съгласно технологията бр. 1

ОБЩО по т.2.2.1.1:
2.2.1.2 Монтаж на дренажни системи от вентилатори в 5Х3 на кота 13,00 и кота 19,00 в система 5TZ 

2.2.1.2.1 Mонтаж на тръба  Ø57х3, Ст.20 м 100
2.2.1.2.2 Mонтаж на колена Ст.20, Ø57х3 гладко огънати бр. 30
2.2.1.2.3 Направа и монтаж на опори за тръба Ø57х3, съгласно чертеж №11.30.РО.00.РПР.3338.00.00 бр. 15
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА  "ВКОС"
2.2.1.2.4 Mонтаж на тръба  Ø18х2  Ст.20 за претрасиране на въздушници към приемни устройства м 15
2.2.1.2.5 Mонтаж на тръба  Ø38х2,5мм Ст.20 за претрасиране на  дренажи към приемни устройства м 20
2.2.1.2.6 Направа закладни за опори съгласно чертеж №11.30.РО.00.РПР.3338.00.00 бр. 15
2.2.1.2.7 Mонтаж на колена Ст.20, Ø38х2,5мм, щамповани с къси рамена бр. 18
2.2.1.2.8 Изработка и монтаж на фланци  Ду50 за дренажни тръбопроводи бр. 6
2.2.1.2.9 Изработка на планка за закладна с размери 100/120 х 10 от материал S235JR БДС EN10025 бр. 15

2.2.1.2.10 Монтаж и демонтаж на скеле м3 30
2.2.1.2.11 Изготвяне на технология по заваряване на тръбопроводи и закладни. бр. 1
2.2.1.2.12 Контрол на заваръчни съединения съгласно технология. к-т 1
2.2.1.2.13 Грундиране и боядисване на тръбопроводи, вани и опори с цвят бял по RAL 9010 (съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/) м2 9
2.2.1.2.14 Монтаж на вентил стоманен  със заваряеми краища Ду32Ру16 (салник силфонен тип) за дренажи бр. 10
2.2.1.2.15 Монтаж на вентил стоманен  със заваряеми краища Ду20Ру16 (салник силфонен тип) за въздушници и дренажи по UX бр. 12
2.2.1.2.16 Изработка и монтаж на щуцери за тръба  Ø38х2,5мм към основен тръбопровод бр. 10
2.2.1.2.17 Изработка и монтаж на щуцери за тръба  Ø25х2,5мм към основен тръбопровод бр. 12

ОБЩО по т.2.2.1.2:

2.2.1.3 Подмяна на тръбопроводи от система 5VF10,20,30 към лагерни кутии и ел.двигатели на вентилатори в 5ХА - общо 2бр. 
5TL01D02, 5TL01D03 и 5VB на вентилатор 5TL03D02 (т. 2.979.1 от ИП)

2.2.1.3.1 Демонтаж и монтаж по място на безшевна тръба Ø25 х 2,5мм Стомана 20 - за ел.двигатели м 20
2.2.1.3.2 Демонтаж и монтаж по място на безшевна тръба Ø18 х 2.0мм Стомана 20 - за лагерни кутии м 35
2.2.1.3.3 Монтаж на тръба Стомана 20 безшевна Ø38 х 2,5мм - за колектори и ел.двигатели м 25
2.2.1.3.4 Монтаж на колена щамповани с къси рамена Ø38 х 2,5мм Стомана 20 бр. 20
2.2.1.3.5 Изработка и монтаж на щуцери Ø18 към основен трбопровод бр. 2
2.2.1.3.6 Изработка и монтаж на щуцери Ø38 към основен трбопровод бр. 4
2.2.1.3.7 Огъване по място и монтаж на колена  Ø18 х 2.0мм Стомана 20 бр. 22
2.2.1.3.8 Изработка и монтаж на муфа стоманена Ø38 х 2,5мм с L=80мм и тапи стоманени 3/4" бр. 4
2.2.1.3.9 Направа и монтаж на колена по място Ø25 х 2,5мм Стомана20 бр. 50

2.2.1.3.10 Изработка и монтаж на тройник разнопроходен Ø38/Ø25 - за колектори бр. 12
2.2.1.3.11 Монтаж на вентил-стоманен със заваряеми краища Ду32Ру16 бр. 4
2.2.1.3.12 Монтаж и демонтаж на скеле м3 100
2.2.1.3.13 Разработка на технология за заваряване на тръбопроводи и колена к-т 1бр.
2.2.1.3.14 Контрол на заваръчни шевове съгласно изискванията на технологията ч.ч.
2.2.1.3.15 Грундиране и боядисване на колена и тръбопроводи съгласно инструкция  № 30.ОУ.00.АД.29 м2 4

ОБЩО по т.2.2.1.3:
2.2.1.4 Ревизия на спирателна арматура Ду65, Ду80 и Ду100 - връзки на системи 5VF10,20,30 към кондиционери 5UV04;5UV07
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА  "ВКОС"
2.2.1.4.1 Ревизия на спирателна арматура Ду65Ру 40

2.2.1.4.1.1 Демонтаж и монтаж арматура и притриване на работен орган и гнездо бр. 2
2.2.1.4.1.2 Подмяна на салниково уплътнение и гресиране на винтов механизъм бр. 2
2.2.1.4.1.3 Изработка и монтаж на гарнитури  за уплътняване на фланци и работен механизъм бр. 6

2.2.1.4.2 Ревизия на спирателна арматура Ду 80Ру 40
2.2.1.4.2.1 Демонтаж и монтаж арматура и притриване на работен орган и гнездо бр. 6
2.2.1.4.2.2 Подмяна на салниково уплътнение и гресиране на винтов механизъм бр. 6
2.2.1.4.2.3 Изработка и монтаж на гарнитури  за уплътняване на фланци и работен механизъм бр. 18

2.2.1.4.3 Ревизия на спирателна арматура Ду 100Ру 40
2.2.1.4.3.1 Демонтаж и монтаж арматура и притриване на работен орган и гнездо бр. 2
2.2.1.4.3.2 Подмяна на салниково уплътнение и гресиране на винтов механизъм. бр. 2
2.2.1.4.3.3 Изработка и монтаж на гарнитури  за уплътняване на фланци и работен механизъм бр. 6

ОБЩО по т.2.2.1.4:

2.2.1.5 Подмяна на тръбопроводи от система 5VF10,20,30 И 5VB към кондиционери 5UV01,02,03,04,07,09,10,11,12 (отделни участъци)

2.2.1.5.1 Демонтаж на топлоизолация на тръбопровод Ду50 м 32
2.2.1.5.2 Демонтаж на топлоизолация на тръбопровод Ду32 м 68
2.2.1.5.3 Демонтаж и монтаж на тръбопровод  Ø38х3мм Ст20 м 68
2.2.1.5.4 Демонтаж и монтаж на тръбопровод Ø57х3мм Ст20 м 32
2.2.1.5.5 Монтаж на колена Ø38х3мм Ст20  с къси рамена бр. 10
2.2.1.5.6 Монтаж на колена Ø57х3мм Ст20  с къси рамена бр. 8
2.2.1.5.7 Грундиране и боядисване на колена и тръбопроводи съгласно инструкция  № 30.ОУ.00.АД.29 м2 25
2.2.1.5.8 Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50мм. за тръбопровод Ду 50 м2 6
2.2.1.5.9 Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за покриване  на меркелна топлоизолация тръбопровод Ду50 м2 6

2.2.1.5.10 Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50мм. за колена Ø57 м2 0.8
2.2.1.5.11 Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за покриване  на меркелна топлоизолация за колена Ø57 м2 0.8
2.2.1.5.12 Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50мм. за тръбопровод Ду 32 м2 15
2.2.1.5.13 Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за покриване  на меркелна топлоизолация тръбопровод Ду32 м2 15
2.2.1.5.14 Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50мм. за колена Ø38 м2 8
2.2.1.5.15 Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за покриване  на меркелна топлоизолация колена Ø38 м2 4
2.2.1.5.16 Разработка на технология за заваряване на тръбопроводи и колена к-т 1
2.2.1.5.17 Контрол на заваръчни шевове-съгласно изискванията на технологията. бр. 1

ОБЩО по т.2.2.1.5:

стр.3/11



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА  "ВКОС"

2.2.1.6 Монтаж на холендрови връзки за охлаждане на електродвигателите на вентилаторите в 5ХА, съгласно утвърдено техническо 
решение. 

2.2.1.6.1 Демонтаж на тръбопровод Ø38 х 2,5мм, L=250 мм - 4бр. м 1
2.2.1.6.2 Ръчно оформяне на краища за заварка Ø38 бр. 8
2.2.1.6.3 Заварка на холендри к-т бр. 4
2.2.1.6.4 Разработка на технология за заваряване на холендри бр. 1
2.2.1.6.5 Контрол на заваръчни шевове съгласно изискванията на технологията бр. 1

ОБЩО по т.2.2.1.6
2.2.1.7 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи

2.2.1.7.1 0пределяне обема забележки по опори и подвески, изработване чертежи и детайли за 210бр. Огледа се извършва съвместно с 
представители на Възложителя и се съставя Констативен протокол ч.ч.

2.2.1.7.2 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф150мм бр. 20
2.2.1.7.3 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф200мм бр. 20
2.2.1.7.4 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф250мм бр. 30
2.2.1.7.5 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф350мм бр. 20
2.2.1.7.6 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф450мм бр. 30
2.2.1.7.7 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф500мм бр. 15
2.2.1.7.8 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф600мм бр. 15
2.2.1.7.9 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф800мм бр. 30

2.2.1.7.10 Отстраняване на забележки по опори на въздуховоди Ф250мм бр. 15
2.2.1.7.11 Отстраняване на забележки по опори на въздуховоди Ф450мм бр. 15

ОБЩО по т. 2.2.1.7:
2.2.1.8 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.2.1.8.1 Демонтаж топлоизолация  м2 50
2.2.1.8.2 Разглобяване на фланцеви съединения бр. 150
2.2.1.8.3 Почистване и ремонт на уплътнителните лица бр. 300
2.2.1.8.4 Монтаж на фланцевите съединения бр. 150
2.2.1.8.5 Монтаж на нова топлоизолация м2 50

ОБЩО по т. 2.2.1.8:
2.2.1.9 Ревизия и почистване на топлообменици на вент. агрети в 5 ХА и поетапна подмяна на захранващи тръбопроводи Ду 150 и Ду 

100 към въздухоохладители (ВО).
2.2.1.9.1 Монтаж и демонтаж на скеле м3 70
2.2.1.9.2 Демонтаж и монтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи  Ду 150. м 110
2.2.1.9.3 Демонтаж и монтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи Ду100 м 90
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
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2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА  "ВКОС"
2.2.1.9.4 Демонтаж и монтаж на тръбна разводка Ду150 по VF  до отсекателни арматури. м 110
2.2.1.9.5 Демонтаж и монтаж на тръбна разводка Ду100 по VF. м 90
2.2.1.9.6 Демонтаж и монтаж на байпас между челни капаци на въздухоохладители. бр. 12
2.2.1.9.7 Демонтаж и монтаж тръбна разводка Ду 50 на предпазен клапан бр. 12
2.2.1.9.8 Демонтаж и монтаж челни капаци на въздухоохладители бр. 96
2.2.1.9.9 Механично почистване (шомполиране на тръбен сноп) бр. 48

2.2.1.9.10 Пясокоструене на капаци, анализ корозия, нанасяна грунд или подмяна при  необходимост . бр. 96
2.2.1.9.11 Изработка на гарнитури за капаци от гума б=5мм. бр. 96
2.2.1.9.12 Изработка на фланци за тръба ф108 бр. 48
2.2.1.9.13 Иготвяне на технология по заваряване на тръбопроводи. бр. 1
2.2.1.9.14 Контрол на заварачни съединиения  съгласно технология. к-т 1
2.2.1.9.15 Хидравлични  проби на топлообменници бр. 48
2.2.1.9.16 Боядисване на топлообменници с епоксиден емайл лак, цвят сив № по  RAL 7000 м2 60
2.2.1.9.17 Грундиране и боядисване на тръбопроводи ф 159, ф 108 и ф 57 съгласно инструкция  № 30.ОУ.00.АД.29 м2 60
2.2.1.9.18 Нарязване на стари капаци и тръбопроводи съответстващи за приемане в ДП "РАО". кг. 1000

ОБЩО по т.2.2.1.9.:
2.2.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)

2.2.2.1. Укрепване на вентилатори и кондиционери съгласно Работен проект REL-780  (т.2.889.1 от ИП)
2.2.2.1.1 Укрепване кондиционери 6UV07D01-09 

2.2.2.1.1.1 Изработка детайли за сеизмично укрепване на кондиционери съгласно чертежи REL-780-DR-404-С, REL-780-DR-405-С Приложение 
№6 на това задание

к-т 9

2.2.2.1.1.2 Монтаж на елементите за сеизмично укрепване к-т 9
2.2.2.1.1.3 Нанасяне антикорозионна защита (един пласт антикорозионен грунд, един пласт междинно покритие, четири пласта епоксиден емайл 

лак) съгласно горепосочените чертежи
к-т 9

2.2.2.1.1.4 Разработване на технология за контрол на заваръчните съединения, съгласно проекта к-т 1
2.2.2.1.1.5 Контрол заваръчни съединения, съгласно технологията бр. 1

2.2.2.1.2 Укрепване кондиционери в ДГС - 6UW19D11,12; 6UW29D11,12; 6UW39D11,12 и помещения D306/1,2,3
2.2.2.1.2.1 Изработка детайли за сеизмично укрепване на кондиционери съгласно чертежи REL-780-DR-406-С, REL-780-DR-407-С, REL-780-DR-

408-С, REL-780-DR-409-С, REL-780-DR-410-С Приложение №6
к-т 11

2.2.2.1.2.2 Монтаж на елементите за сеизмично укрепване к-т 11
2.2.2.1.2.3 Нанасяне антикорозионна защита (един пласт антикорозионен грунд, един пласт междинно покритие, четири пласта епоксиден емайл 

лак) съгласно горепосочените чертежи
к-т 11

2.2.2.2. Монтаж на дренажни системи от вентилатори в 6XA в трапчета на кота 13 от система 6TZ
2.2.2.2.1 Монтаж на тръба  Ø57х3, Ст.20 м 100
2.2.2.2.2 Монтаж на колена Ст.20, Ø57х3 гладко огънати бр. 30
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2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА  "ВКОС"
2.2.2.2.3 Направа и монтаж на опори за тръба Ø57х3, съгласно чертеж №11.30.РО.00.РПР.3338.00.00 бр. 10
2.2.2.2.4 Монтаж на тръба  Ø18х2  Ст.20 за претрасиране на въздушници към приемни устройства м 20
2.2.2.2.5 Монтаж на тръба  Ø38х2,5мм Ст.20 за претрасиране на  дренажи към приемни устройства м 30
2.2.2.2.6 Направа закладни за опори съгласно чертеж №11.30.РО.00.РПР.3338.00.00 бр. 10
2.2.2.2.7 Направа и монтаж на преходи Ø108/Ø57 бр. 5
2.2.2.2.8 Монтаж на колена Ст.20, Ø38х2,5мм, щамповани с къси рамена бр. 15
2.2.2.2.9 Изработка и монтаж на фланци  Ду50 за дренажни тръбопроводи бр. 8

2.2.2.2.10 Изработка на планка за закладна с размери 100/120 х 10 от материал S235JR БДС EN10025 бр. 10
2.2.2.2.11 Монтаж и демонтаж на скеле м3 50
2.2.2.2.12 Изготвяне на технология по заваряване на тръбопроводи и закладни бр. 1
2.2.2.2.13 Контрол на заваръчни съединения съгласно технология к-т 1
2.2.2.2.14 Грундиране и боядисване на тръбопроводи и опори с цвят бял по RAL 9010 (съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/) м2 7
2.2.2.2.15 Монтаж на вентил стоманен  със заваряеми краища Ду32Ру16 (салник силфонен тип) за дренажи бр. 10
2.2.2.2.16 Монтаж на вентил стоманен  със заваряеми краища Ду20Ру16 (салник силфонен тип) за въздушници и дренажи по UX бр. 12
2.2.2.2.17 Изработка и монтаж на щуцери за тръба  Ø38х2,5мм към основен тръбопровод бр. 10
2.2.2.2.18 Изработка и монтаж на щуцери за тръба  Ø25х2,5мм към основен тръбопровод бр. 12

ОБЩО по т.2.2.2.2:
2.2.2.3 Подмяна на тръбопроводи от система 6VF10, 20, 30 към лагерни кутии и електродвигатели на вентилатори в 6ХА

2.2.2.3.1 Демонтаж и монтаж по място на безшевна тръба Ø25 х 2,5мм Стомана 20 - за ел.двигатели м 40
2.2.2.3.2 Демонтаж и монтаж по място на безшевна тръба Ø18 х 2.0мм Стомана 20 - за лагерни кутии м 60
2.2.2.3.3 Монтаж на тръба Стомана 20 безшевна Ø38 х 2,5мм - за колектори и ел.двигатели м 60
2.2.2.3.4 Монтаж на колена щамповани с къси рамена Ø38 х 2,5мм Стомана 20 бр. 36
2.2.2.3.5 Изработка и монтаж на щуцери Ø18 към основен трбопровод бр. 8
2.2.2.3.6 Изработка и монтаж на щуцери Ø38 към основен трбопровод бр. 8
2.2.2.3.7 Огъване по място и монтаж на колена  Ø18 х 2.0мм Стомана 20 бр. 30
2.2.2.3.8 Изработка и монтаж на муфа стоманена Ø38 х 2,5мм с L=80мм и тапи стоманени 3/4" бр. 8
2.2.2.3.9 Направа и монтаж на колена по място Ø25 х 2,5мм Стомана 20 бр. 56

2.2.2.3.10 Изработка и монтаж на тройник разнопроходен Ø38/Ø25 - за колектори бр. 4
2.2.2.3.11 Монтаж на вентил-стоманен със заваряеми краища Ду32Ру16 бр. 8
2.2.2.3.12 Монтаж и демонтаж на скеле м3 80
2.2.2.3.13 Разработка на технология за заваряване на тръбопроводи и колена к-т 1
2.2.2.3.14 Контрол на заваръчни шевове съгласно изискванията на технологията бр. 1
2.2.2.3.15 Грундиране и боядисване на колена и тръбопроводи съгласно инструкция №30.ОУ.00.АД.29 м2 4

ОБЩО по т.2.2.2.3
2.2.2.4 Ревизия на спирателна арматура Ду80 и Ду100 - връзка на системи 6VF10,20,30 към кондиционери 6UV04,07
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА  "ВКОС"
2.2.2.4.1 Ревизия на спирателна арматура Ду 80Ру 40

2.2.2.4.1.1 Демонтаж и монтаж арматура и притриване на работен орган и гнездо бр. 6
2.2.2.4.1.2 Подмяна на салниково уплътнение и гресиране на винтов механизъм бр. 6
2.2.2.4.1.3 Изработка и монтаж на гарнитури  за уплътняване на фланци и работен механизъм бр. 18

2.2.2.4.2 Ревизия на спирателна арматура Ду 100Ру 40
2.2.2.4.2.1 Демонтаж и монтаж арматура и притриване на работен орган и гнездо бр. 2
2.2.2.4.2.2 Подмяна на салниково уплътнение и гресиране на винтов механизъм. бр. 2
2.2.2.4.2.3 Изработка и монтаж на гарнитури  за уплътняване на фланци и работен механизъм бр. 6

ОБЩО по т.2.2.2.4:
2.2.2.5 Подмяна на тръбопроводи от система 6VF10,20,30 към кондиционери 6UV01,02 (в коридор 6А006) (т. 2.979.1 от ИП)

2.2.2.5.1 Демонтаж на топлоизолация на тръбопровод Ду80 м 44
2.2.2.5.2 Демонтаж, доставка и монтаж на тръба Ø87х3.5 Ст20 м 44
2.2.2.5.3 Монтаж на колена Ø87х3.5мм Ст20  с къси рамена бр. 10
2.2.2.5.4 Грундиране и боядисване на колена и тръбопроводи съгласно инструкция №30.ОУ.00.АД.29 м2 8
2.2.2.5.5 Монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50мм. за тръбопровод Ду80 м2 16
2.2.2.5.6 Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за покриване  на меркелна топлоизолация тръбопровод Ду80 м2 16
2.2.2.5.7 Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50мм. за колена  Ду80 м2 10
2.2.2.5.8 Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за покриване  на меркелна топлоизолация за колена Ду80 м2 2.5
2.2.2.5.9 Разработка на технология за заваряване на тръбопроводи и колена к-т 1

2.2.2.5.10 Контрол на заваръчни шевове-съгласно изискванията на технологията. бр. 1
ОБЩО по т.2.2.2.5

2.2.2.6 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.2.2.6.1 0пределяне обема забележки по опори и подвески, изработване чертежи и детайли за 210бр. Огледа се извършва съвместно с 

представители на Възложителя и се съставя Констативен протокол ч.ч.
2.2.2.6.2 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф150мм бр. 20
2.2.2.6.3 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф200мм бр. 20
2.2.2.6.4 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф250мм бр. 30
2.2.2.6.5 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф350мм бр. 20
2.2.2.6.6 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф450мм бр. 30
2.2.2.6.7 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф500мм бр. 15
2.2.2.6.8 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф600мм бр. 15
2.2.2.6.9 Отстраняване на забележки по подвески на въздуховоди Ф800мм бр. 30

2.2.2.6.10 Отстраняване на забележки по опори на въздуховоди Ф250мм бр. 15
2.2.2.6.11 Отстраняване на забележки по опори на въздуховоди Ф450мм бр. 15
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА  "ВКОС"
ОБЩО по т. 2.2.2.6:

2.2.2.7 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения
2.2.2.7.1 Демонтаж топлоизолация  м2 50
2.2.2.7.2 Разглобяване на фланцеви съединения бр. 150
2.2.2.7.3 Почистване и ремонт на уплътнителните лица бр. 300
2.2.2.7.4 Монтаж на фланцевите съединения бр. 150
2.2.2.7.5 Монтаж на нова топлоизолация м2 50

ОБЩО по т. 2.2.2.7

2.2.2.8 Ревизия и почистване на топлообменици на вент. агрети в 6 ХА и поетапна подмяна на захранващи тръбопроводи Ду 150 и Ду 
100 към въздухоохладители (ВО).

2.2.2.8.1 Монтаж и демонтаж на скеле м3 100
2.2.2.8.2 Доставка, демонтаж и монтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи  Ду 150. м 110
2.2.2.8.3 Доставка, демонтаж и монтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи Ду100 м 90
2.2.2.8.4 Демонтаж и монтаж на тръбна разводка Ду150 по VF  до отсекателни арматури. м 110
2.2.2.8.5 Демонтаж и монтаж на тръбна разводка Ду100 по VF. м 90
2.2.2.8.6 Демонтаж и монтаж на байпас между челни капаци на въздухоохладители. бр. 12
2.2.2.8.7 Демонтаж и монтаж тръбна разводка Ду 50 на предпазен клапан бр. 12
2.2.2.8.8 Демонтаж и монтаж челни капаци на въздухоохладители бр. 96
2.2.2.8.9 Механично почистване (шомполиране на тръбен сноп) бр. 48

2.2.2.8.10 Пясокоструене на капаци, анализ корозия, нанасяна грунд или подмяна при  необходимост бр. 96
2.2.2.8.11 Изработка на гарнитури за капаци от гума б=5мм. бр. 96
2.2.2.8.12 Изработка на фланци за тръба ф108 бр. 48
2.2.2.8.13 Иготвяне на технология по заваряване на тръбопроводи. бр. 1
2.2.2.8.14 Контрол на заварачни съединиения  съгласно технология. к-т 1
2.2.2.8.15 Хидравлични  проби на топлообменници бр. 48
2.2.2.8.16 Боядисване на топлообменници с епоксиден емайл лак, цвят сив № по  RAL 7000 м2 60
2.2.2.8.17 Грундиране и боядисване на тръбопроводи ф 159, ф 108 и ф 57 съгласно инструкция №30.ОУ.00.АД.29 м2 60
2.2.2.8.18 Нарязване на стари капаци и тръбопроводи съответстващи за приемане в ДП "РАО". кг. 1000

ОБЩО по т.2.2.2.8.
2.2.3 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ

2.2.3.1 Подмяна на тръбопроводи по VB в СК-3 към 0TL15,16,17 (т. 2.979.1.от ИП)
2.2.3.1.1 Демонтаж и монтаж на скеле м3 450
2.2.3.1.2 Демонтаж на топлоизолация на тръбопровод Ø108 м 90
2.2.3.1.3 Демонтаж и монтаж на тръба Ø108х4 Ст20 м 90

стр.8/11



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА  "ВКОС"
2.2.3.1.4 Монтаж на колена Ø108х4мм Ст20  с къси рамена бр. 10
2.2.3.1.5 Демонтаж на топлоизолация на тръбопровод Ø57 м 200
2.2.3.1.6 Демонтаж и монтаж на тръба Ø57х3.5 Ст20 м 200
2.2.3.1.7 Монтаж на колена Ø57х3.5мм Ст20  с къси рамена бр. 35
2.2.3.1.8 Демонтаж топлоизолация на тръбопровод Ø45 м 200
2.2.3.1.9 Демонтаж и монтаж на тръба Ø45х2.5 Ст20 м 200

2.2.3.1.10 Монтаж на колена Ø45х2.5 Ст20 с къси рамена бр. 130
2.2.3.1.11 Демонтаж и монтаж на тръба 1/2" Ст20 м 100
2.2.3.1.12 Демонтаж и монтаж на спирателен кран 1/2" бр. 69
2.2.3.1.13 Демонтаж и монтаж на арматура Ду 100 бр. 2
2.2.3.1.14 Изработка на гарнитури за арматура Ду 100 бр. 4
2.2.3.1.15 Демонтаж и монтаж на арматура Ду 50 бр. 6
2.2.3.1.16 Изработка на гарнитури за арматура Ду 50 бр. 12
2.2.3.1.17 Демонтаж и монтаж на арматура Ду 40 бр. 40
2.2.3.1.18 Изработка на гарнитури за арматура Ду 40 бр. 80
2.2.3.1.19 Грундиране и боядисване на колена и тръбопроводи съгласно инструкция №30.ОУ.00.АД.29 м2 160
2.2.3.1.20 Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50 мм  за тръбопровод  Ø108 м2 70
2.2.3.1.21 Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за покриване на меркелна топлоизолация тръбопровод Ø108 м2 70
2.2.3.1.22 Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50 мм. за колена  Ø108 м2 15
2.2.3.1.23 Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за покриване на меркелна топлоизолация за колена Ø108 м2 15
2.2.3.1.24 Доставка и монтаж на минералана топлоизолация с дебелина 50 мм. за тръбопровод Ø57  м2 55
2.2.3.1.25 Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за покриване  на меркелна топлоизолация тръбопровод Ø57 м2 55
2.2.3.1.26 Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50мм. за колена Ø57 м2 25
2.2.3.1.27 Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за покриване  на меркелна топлоизолация за колена Ø57 м2 25
2.2.3.1.28 Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50 мм. за тръбопровод Ø45  м2 52
2.2.3.1.29 Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за покриване  на меркелна топлоизолация тръбопровод Ø45 м2 52
2.2.3.1.30 Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50 мм. за колена Ø45 м2 20
2.2.3.1.31 Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за покриване  на меркелна топлоизолация за колена Ø45 м2 20
2.2.3.1.32 Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация за араматури Ду 100 м2 1
2.2.3.1.33 Доставка монтаж на алуминиева ламарина за покривана на меркелна топлоизолация за арматури Ду 100 м2 1
2.2.3.1.34 Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация за араматури Ду 50 м2 3
2.2.3.1.35 Доставка монтаж на алуминиева ламарина за покривана на меркелна топлоизолация за арматури Ду 50 м2 3
2.2.3.1.36 Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация за араматури Ду 40 м2 15
2.2.3.1.37 Доставка монтаж на алуминиева ламарина за покривана на меркелна топлоизолация за арматури Ду 40 м2 15
2.2.3.1.38 Разработка на технология за заваряване на тръбопроводи и колена бр. 1
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2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА  "ВКОС"
2.2.3.1.39 Контрол на заваръчни шевове-съгласно изискванията на технологията. бр. 1
2.2.3.1.40 Транспорт на метални отпадъци до депо (демонтирани тръби и колена) кг. 4200

ОБЩО по т.2.2.3.1:

2.2.3.2 Изработка и монтаж на меки връзки на вентилатори във вентилационни центрове Б712, Б714/1 в СК-3; 5,6 ДГС -  I, II, III 
система

2.2.3.2.1 Изработка и монтаж на меки връзки на вентилатори във вентилационни центрове Б712
2.2.3.2.1.1 Демонтаж 16 к-та (2бр. смукателна и напорна част в к-т) меки връзки к-т 16
2.2.3.2.1.2 Демонтаж и монтаж на болтове М6х20мм с гайки и подложни шайби бр. 350
2.2.3.2.1.3 Демонтаж и монтаж на болтове М8х20мм с гайки и подложни шайби бр. 280
2.2.3.2.1.4 Доставка на платно от полиестер с поливинлхлорид пластизол В6000 с широчина 2500мм м2 40
2.2.3.2.1.5 Изработка на ръкави от полиестер с поливинлхлорид пластизол В6000 съобразно диаметрите на меките връзки по място бр. 32
2.2.3.2.1.6 Монтаж на меки връзки (ръкави от полеистер) бр. 32
2.2.3.2.1.7 Боядисване на фланци и скоби след монтаж м2 4

2.2.3.2.2 Изработка и монтаж на меки връзки на вентилатори във вентилационни центрове Б714/1
2.2.3.2.2.1 Демонтаж 38 к-та (2бр. смукателна и напорна част в к-т) меки връзки к-т 38
2.2.3.2.2.2 Демонтаж и монтаж на болтове М6х20мм с гайки и подложни шайби бр. 1000
2.2.3.2.2.3 Доставка на платно от полиестер с поливинлхлорид пластизол В6000 с широчина 2500мм м2 60
2.2.3.2.2.4 Изработка на ръкави от полиестер с поливинлхлорид пластизол В6000 съобразно диаметрите на меките връзки по място бр. 72
2.2.3.2.2.5 Монтаж на меки връзки (ръкави от полеистер) бр. 72
2.2.3.2.2.6 Боядисване на фланци и скоби след монтаж м2 9

2.2.3.2.3 Изработка и монтаж на меки връзки на вентилатори във вентилационни центрове 5,6ДГС
2.2.3.2.3.1 Демонтаж 10 к-та (2бр. смукателна и напорна част в к-т) меки връзки к-т 10
2.2.3.2.3.2 Демонтаж и монтаж на болтове М6х20мм с гайки и подложни шайби бр. 400
2.2.3.2.3.3 Доставка на платно от полиестер с поливинлхлорид пластизол В6000 с широчина 2500мм м2 10
2.2.3.2.3.4 Изработка на ръкави от полиестер с поливинлхлорид пластизол В6000 съобразно диаметрите на меките връзки по място бр. 20
2.2.3.2.3.5 Монтаж на меки връзки (ръкави от полеистер) бр. 20
2.2.3.2.3.6 Боядисване на фланци и скоби след монтаж м2 1.5

ОБЩО по т.2.2.3.2:
2.2.3.3 Отстраняване на забележки по тръбни проходки в сградите на  РО.                                                                                                               

2.2.3.3.1 Почистване на тръбопроводи и тръбни проходки м2 50
2.2.3.3.2 Преуплътняванена на тръбни проходки бр. 18
2.2.3.3.3 Боядисване на тръбопроводи и тръбни проходки съгласно инструкция  № 30.ОУ.00.АД.29 м2 50

ОБЩО по т.2.2.3.3:
2.2.3.4 Изработка на 40 бр. капаци за въздухоохладители в 5,6 ХЗ съгласно чертежи №13.30.ВКО.TL.РПР.3847.00.01,02

2.2.3.4.1 Изработка на 20 бр. капаци за въздухоохладители в 5,6 ХЗ съгласно чертеж №13.30.ВКО.TL.РПР.3847.00.01 бр. 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА  "ВКОС"
2.2.3.4.2 Грундиране и боядисване на капаци за въздухоохладители съгласно инструкция №30.ОУ.00.АД.29 м2 20
2.2.3.4.3 Изработка на 20 бр. капаци за въздухоохладители в 5,6 ХЗ съгласно чертеж №13.30.ВКО.TL.РПР.3847.00.02 бр. 20
2.2.3.4.4 Грундиране и боядисване на капаци за въздухоохладители съгласно инструкция №30.ОУ.00.АД.29 м2 20

ОБЩО по т. 2.2.3.4:
ОБЩО по т. 2.2.:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.3.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

2.3.1.1. Подмяна на дренажен тръбопровод от корпусите на 5RH71,72,73,61,62,50,40W01 по RM до 5RT30B01,02 и арматури 
5RM71,72,73S71,72; 5RM61,62S71,72; 5RM50S71,72; 5RM40S71,72; 5RM71,72,73,61,62,50,40S80,81

2.3.1.1.1 Демонтаж на топлоизолация на дъната на 5RH71,72,73,61,62,50,40W01. м2 14
2.3.1.1.2 Демонтаж  топлоизолацията на тръбопровод ф38, L=30m. м 30
2.3.1.1.3 Демонтаж  топлоизолацията на тръбопровод ф57, L=50m. м 50
2.3.1.1.4 Демонтаж на стари дренажи (∅38mm; L=30m). м 30
2.3.1.1.5 Демонтаж на стари дренажи (ф57mm; L=50m) м 50
2.3.1.1.6 Монтиране на нови дренажи (ф38mm; L=30m) с 28 броя вентили Ду 32. м 30
2.3.1.1.7 Монтиране на нови дренажи ф57mm; L=50m. м 50
2.3.1.1.8 Контрол на заваръчните шевове. бр. 76
2.3.1.1.9 Монтаж на топлоизолация на дъната на 5RH71,72,73,61,62,50,40W01. м2 14

2.3.1.1.10 Монтаж  топлоизолация на тръбопровод ф38, L=30m. м 30
2.3.1.1.11 Монтаж  топлоизолация на тръбопровод ф57, L=50m. м 50

Общо по т.2.3.1.1.:

2.3.1.2. Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи

2.3.1.2.1
0пределяне обема забележки по опори и подвески, изработване чертежи и детайли за 359бр. Огледа се извършва съвместно с 
представители на Възложителя ч/ч

2.3.1.2.2 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи  Dy50 бр. 10
2.3.1.2.3 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи Dy80 бр. 10
2.3.1.2.4 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи Dy100 бр. 20
2.3.1.2.5 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи Dy125 бр. 25
2.3.1.2.6 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи  Dу150 бр. 15
2.3.1.2.7 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи Dу200 бр. 10
2.3.1.2.8 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи  Dу250 бр. 10
2.3.1.2.9 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи Dу300 бр. 10

2.3.1.2.10 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи Dу400 бр. 10
2.3.1.2.11 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи  Dу600 бр. 5
2.3.1.2.12 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу50 бр. 20
2.3.1.2.13 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу80 бр. 20
2.3.1.2.14 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу100 бр. 20
2.3.1.2.15 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу125 бр. 20
2.3.1.2.16 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу150 бр. 10
2.3.1.2.17 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу200 бр. 10
2.3.1.2.18 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу250 бр. 5

2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  "ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР"

стр.1/3



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.3.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  "ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР"

2.3.1.2.19 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу300 бр. 10
2.3.1.2.20 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу400 бр. 10
2.3.1.2.21 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу600 бр. 5
2.3.1.2.22 Укрепване на тръбопроводи Dу50 к-т 10
2.3.1.2.23 Укрепване на тръбопроводи Dу80 к-т 10
2.3.1.2.24 Укрепване на тръбопроводи Dу100 к-т 20
2.3.1.2.25 Укрепване на тръбопроводи Dу125 к-т 30
2.3.1.2.26 Укрепване на тръбопроводи Dу150 к-т 20
2.3.1.2.27 Укрепване на тръбопроводи Dу200 к-т 4
2.3.1.2.28 Укрепване на тръбопроводи Dу250 к-т 4
2.3.1.2.29 Укрепване на тръбопроводи Dу300 к-т 3
2.3.1.2.30 Укрепване на тръбопроводи Dу400 к-т 3

ОБЩО по т.2.3.1.2.:

2.3.1.3. Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.3.1.3.1 Демонтаж топлоизолация м2 45
2.3.1.3.2 Разглобяване на фланцеви съединения бр. 105
2.3.1.3.3 Почистване и ремонт на уплътнителните лица бр. 210
2.3.1.3.4 Монтаж на фланцевите съединения бр. 105
2.3.1.3.5 Монтаж на нова топлоизолация м2 45

ОБЩО по т.2.3.1.3.:

3.3.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

2.3.2.1. Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи

2.3.2.1.1
0пределяне обема забележки по опори и подвески, изработване чертежи и детайли за 359бр. Огледа се извършва съвместно с 
представители на Възложителя ч/ч

2.3.2.1.2 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи  Dy50 бр. 10
2.3.2.1.3 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи Dy80 бр. 10
2.3.2.1.4 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи Dy100 бр. 20
2.3.2.1.5 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи Dy125 бр. 25
2.3.2.1.6 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи  Dу150 бр. 15
2.3.2.1.7 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи Dу200 бр. 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.3.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  "ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР"

2.3.2.1.8 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи  Dу250 бр. 10
2.3.2.1.9 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи Dу300 бр. 10

2.3.2.1.10 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи Dу400 бр. 10
2.3.2.1.11 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи  Dу600 бр. 5
2.3.2.1.12 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу50 бр. 20
2.3.2.1.13 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу80 бр. 20
2.3.2.1.14 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу100 бр. 20
2.3.2.1.15 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу125 бр. 20
2.3.2.1.16 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу150 бр. 10
2.3.2.1.17 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу200 бр. 10
2.3.2.1.18 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу250 бр. 5
2.3.2.1.19 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу300 бр. 10
2.3.2.1.20 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу400 бр. 10
2.3.2.1.21 Отстраняване на забележки по опори на тръбопроводи  Dу600 бр. 5
2.3.2.1.22 Укрепване на тръбопроводи Dу50 к-т 10
2.3.2.1.23 Укрепване на тръбопроводи Dу80 к-т 10
2.3.2.1.24 Укрепване на тръбопроводи Dу100 к-т 20
2.3.2.1.25 Укрепване на тръбопроводи Dу125 к-т 30
2.3.2.1.26 Укрепване на тръбопроводи Dу150 к-т 20
2.3.2.1.27 Укрепване на тръбопроводи Dу200 к-т 4
2.3.2.1.28 Укрепване на тръбопроводи Dу250 к-т 4
2.3.2.1.29 Укрепване на тръбопроводи Dу300 к-т 3
2.3.2.1.30 Укрепване на тръбопроводи Dу400 к-т 3

Общо по т.2.3.2.1.:

2.3.2.2. Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.3.2.2.1 Демонтаж топлоизолация м2 45
2.3.2.2.2 Разглобяване на фланцеви съединения бр. 105
2.3.2.2.3 Почистване и ремонт на уплътнителните лица бр. 210
2.3.2.2.4 Монтаж на фланцевите съединения бр. 105
2.3.2.2.5 Монтаж на нова топлоизолация м2 45

Общо по т.2.3.2.2.:
ОБЩО по т. 2.3.:
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.4.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
2.4.1.1 Ремонт на 2 броя механични пясъчни филтри от система 5VQ в ЦПС-3

2.4.1.1.1 Отваряне на ревизионните люкове бр. 2
2.4.1.1.2 Изваждане на филтърните пясъчни фракции ръчно м³ 7,5
2.4.1.1.3 Вътрешно почистване на филтъра м² 10
2.4.1.1.4 Демонтиране на филтриращите дюзи бр. 250
2.4.1.1.5 Почистване на резбовите отвори с метчик М...... бр. 250
2.4.1.1.6 Възстановяване на заваръчния шев с  катет 15÷20мм м 6
2.4.1.1.7 Монтаж на нови филтриращи  дюзи тип "Гъбка" с отвори 0,3мм бр. 250
2.4.1.1.8 Насипване на нова филтърна пясъчна фракция с едрина 0,5÷3мм м³ 1,5
2.4.1.1.9 Насипване на нова филтърна пясъчна фракция с едрина 1,5÷5мм м³ 1,5

2.4.1.1.10 Насипване на нова филтърна пясъчна фракция с едрина 3÷8мм м³ 4
2.4.1.1.11 Затваряне на ревизионните люкове бр. 2
2.4.1.1.12 Извозване на отпадъци на разстояние 10км т. 12

Общо за 1бр. МФ.:
Общо по т.2.4.1.1:

2.4.1.2 Монтиране на отсекателни арматури по линиите за Техническа вода по ред А на технологична 
естакада към ХВО съгласно Техническо решение № 4176/26.09.2011г.

2.4.1.2.1 Демонтаж на ламаринена обшивка и топлоизолация м³ ≈15
2.4.1.2.2 Укрепване на тръбопровода ф426 с помоща на опора бр. 2
2.4.1.2.3 Изрязване на вставка от тръбопровод ф426 за монтаж на арматурата м 2
2.4.1.2.4 Подготовка на краищата на тръбопровода и тръбната вставка за заваряване. м. 12
2.4.1.2.5 Доставка и монтаж на арматура (тип бътърфлай) Ду 400 Ру16 с контрафланци бр. 1
2.4.1.2.6 Изработване и монтаж на носещи опори на тръбопровода. бр. 2
2.4.1.2.7 Грундиране на ремонтираните участъци. м³ 15
2.4.1.2.8 Монтаж на нова топлоизолация и ламаринена обшивка. м³ ≈15
2.4.1.2.9 Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на разстояние 10км кг. 150

Общо по т. 2.4.1.2.:
2.4.1.3 Подмяна на тръбопроводи и арматура по система 5RV,кота 0,00(ХАУ), тръбопроводи и 

първични/отсичащи вентили към система 5RL, кота 15,00 съгласно утвърдено Техническо решение 

2.4.1.3.1 Демонтаж на стар тръбопровод ф57х3,5 Ст20 м 80
2.4.1.3.2 Демонтаж на стар тръбопровод ф14х2 Ст21 м 200
2.4.1.3.3 Демонтаж на стар тръбопровод ф25х2,5 Ст22 м 12
2.4.1.3.4 Демонтаж на стар тръбопровод ф32х3 Ст23 м 16

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

2.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”
2.4.1.3.5 Монтаж на нов тръбопровод ф57х3,5, стомана 08Х18Н10Т м 80
2.4.1.3.6 Монтаж на нов тръбопровод  ф14х2, стомана 08Х18Н10Т м 200
2.4.1.3.7 Монтаж на нов тръбопровод  ф25х2,5, стомана 08Х18Н10Т м 12
2.4.1.3.8 Монтаж на нов тръбопровод  ф32х3, стомана 08Х18Н10Т м 16
2.4.1.3.9 Монтаж без доставка  на тройник равнопроходен, ф57х3,5, стомана 08Х18Н10Т бр 12

2.4.1.3.10 Монтаж без доставка  на тройник преходен 32х25 - стомана 08Х18Н10Т бр 5
2.4.1.3.11 Монтаж без доставка  на тройник преходен 25х14 - стомана 08Х18Н10Т бр 6
2.4.1.3.12 Монтаж без доставка  на тройник равнопроходен 32 - стомана 08Х18Н10Т бр 6
2.4.1.3.13 Монтаж без доставка  на преход- прав 50х32- стомана 08Х18Н10Т бр 4
2.4.1.3.14 Монтаж без доставка  на коляно 90 градуса, късо, ф57х3,5, стомана 08Х18Н10Т бр 26
2.4.1.3.15 Монтаж без доставка  на коляно 45 градуса, дълго, 32х3, стомана 08Х18Н10Т бр 10
2.4.1.3.16 Монтаж  на обратен клапан – за вертикален монтаж,  Ду 50, Ру 16,стомана 08Х18Н10Т бр 2
2.4.1.3.17 Монтаж  на обратен клапан – за хоризонтален монтаж, Ду 10, Ру 40 стомана 08Х18Н10Т бр 5
2.4.1.3.18 Монтаж  на вентил фланцеви,  Ду 50, Ру 16 стомана 08Х18Н10Т бр 14
2.4.1.3.19 Монтаж  на вентил сферичен /заваряем/ -  Ду25, Ру25 стомана 08Х18Н10Т бр 16
2.4.1.3.20 Монтаж  на вентил сферичен /заваряем/ -  Ду32, Ру25 стомана 08Х18Н10Т бр 6
2.4.1.3.21 Монтаж  на вентил тип "Реrsta" /заваряем/ -  Ду10, Ру180 стомана 08Х18Н10Т бр 10
2.4.1.3.22 Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на разстояние 10км. кг. 600

Общо по т. 2.4.1.3.:
2.4.1.4 Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в Циркулационна

помпена станция-3 (ЦПС-3)
2.4.1.4.1 Боядисване на тръбопроводи  и арматура в МЗ ЦПС 3 м² 120
2.4.1.4.2 Боядисване жалузите между помещението на помпи 5VC11,12,13D01,02 и вентилаторно помещение на кота "-9.00" метра м² 52
2.4.1.4.3 Боядисване на корпусите и ЕД на помпи 5VC11,12,13D01,02 м² 320
2.4.1.4.4 Боядисване на филтри 5VQ11,12,13,14N01 м² 180
2.4.1.4.5 Боядисване на корпусите и ЕД на помпи 5VB11÷22D01 м² 250

Общо по т. 2.4.1.4.:
2.4.1.5. Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи

2.4.1.5.1 Демонтаж на стари носещи конзолни греди от "П" профил  №8,  L=800мм бр 48
2.4.1.5.2 Доставка и монтаж на стомана профилна "П" профил №8 за носещи  конзолни греди кг 850
2.4.1.5.3 Доставка и монтаж на опори неподвижни за тръба ф57 бр. 220
2.4.1.5.4 Доставка и монтаж на опори подвижни за тръба ф57 бр. 150

Общо по т. 2.4.1.5.:
2.4.1.6. Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.4.1.6.1 Доставка и подмяна на крепеж на фланцеви съединения по система ZК в пречиствателен комплекс.
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

2.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”
2.4.1.6.2 Болт М20х180 клас на якост 6.8 бр. 150
2.4.1.6.3 БолтМ20х130 клас на якост 6.8 бр. 160
2.4.1.6.4 БолтМ20х100 клас на якост 6.8 бр. 300
2.4.1.6.5 БолтМ20х90 клас на якост 6.8 бр. 400
2.4.1.6.6 БолтМ16х100 клас на якост 6.8 бр. 200
2.4.1.6.7 БолтМ16х80 клас на якост 6.8 бр. 300
2.4.1.6.8 БолтМ16х65 клас на якост 6.8 бр. 200
2.4.1.6.9 Гайка М20 клас на якост 6.8 бр. 1000

2.4.1.6.10 Гайка М16 клас на якост 6.8 бр. 700
2.4.1.6.11 Шайба подложна  М20 бр. 1000
2.4.1.6.12 Шайба подложна  М16 бр. 700
2.4.1.6.13 Материал уплътнителен, безазбестов за гарнитури б=2мм, устойчив на: масла, вода, пара, газове. Рмакс. 2,5 Mpa;  Tмакс. 200°С кг. 6
2.4.1.6.14 Материал уплътнителен, безазбестов за гарнитури б=3мм, устойчив на: масла, вода, пара, газове. Рмакс. 2,5 Mpa;  Tмакс. 200°С кг. 6
2.4.1.6.15 Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка м² 250
2.4.1.6.16 Разглобяване на фланцевото съединение бр. 86
2.4.1.6.17 Почистване на уплътняващите лица бр. 86
2.4.1.6.18 Подмяна на уплътнението и стягане на съединението бр. 86
2.4.1.6.19 Монтаж на нова топлоизолация и ламаринена обшивка м² 250

Общо по т. 2.4.1.6.:
2.4.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)

2.4.2.1 Ремонт на 2 броя механични пясъчни филтри от система 6VQ в Циркулационна помпена станция-4 
(ЦПС-4)

2.4.2.1.1 Отваряне на ревизионните люкове бр. 2
2.4.2.1.2 Изваждане на филтърните пясъчни фракции ръчно м³ 7,5
2.4.2.1.3 Вътрешно почистване на филтъра м² 10
2.4.2.1.4 Демонтиране на филтриращите дюзи бр. 250
2.4.2.1.5 Почистване на резбовите отвори с метчик М...... бр. 250
2.4.2.1.6 Възстановяване на заваръчния шев с  катет 15÷20мм м 6
2.4.2.1.7 Монтаж на нови филтриращи  дюзи тип "Гъбка" с отвори 0,3мм бр. 250
2.4.2.1.8 Насипване на нова филтърна пясъчна фракция с едрина 0,5÷3мм м³ 1,5
2.4.2.1.9 Насипване на нова филтърна пясъчна фракция с едрина 1,5÷5мм м³ 1,5

2.4.2.1.10 Насипване на нова филтърна пясъчна фракция с едрина 3÷8мм м³ 4
2.4.2.1.11 Затваряне на ревизионните люкове бр. 2
2.4.2.1.12 Извозване на отпадъци на разстояние 10км. т. 12

Общо за 1бр. МФ.:
Общо по т.2.4.2.1:
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

2.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”
2.4.2.2 Монтиране на отсекателна арматура по линиите за Техническа вода по ред Б на технологична 

естакада към ХВО съгласно ТР № 4176/26.09.2011г.
2.4.2.2.1 Демонтаж на ламаринена обшивка и топлоизолация м³ ≈15
2.4.2.2.2 Укрепване на тръбопровода ф426 с помоща на опори бр. 3
2.4.2.2.3 Изрязване на вставка от тръбопровод ф426 за монтаж на арматурата м 2
2.4.2.2.4 Подготовка на краищата на тръбопровода и тръбната вставка за заваряване. м. 4
2.4.2.2.5 Доставка и монтаж на арматура (тип бътърфлай) Ду 400 Ру16 с контрафланци бр. 1
2.4.2.2.6 Изработване и монтаж на носещи опори на тръбопровода. бр. 3
2.4.2.2.7 Грундиране на ремонтираните участъци. м³ 15
2.4.2.2.8 Монтаж на нова топлоизолация и ламаринена обшивка. м³ ≈15
2.4.2.2.9 Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на разстояние 10км. кг 150

Общо по т. 2.4.2.2.:
2.4.2.3 Подмяна на тръбопроводи и арматура по система 6RV,кота 0,00(ХАУ), тръбопроводи и 

първични/отсичащи вентили към система 6RL, кота 15,00 съгласно утвърдено техническо решение

2.4.2.3.1 Демонтаж на стар тръбопровод ф57х3,5 Ст20 м 80
2.4.2.3.2 Демонтаж на стар тръбопровод ф14х2 Ст21 м 200
2.4.2.3.3 Демонтаж на стар тръбопровод ф25х2,5 Ст22 м 12
2.4.2.3.4 Демонтаж на стар тръбопровод ф32х3 Ст23 м 16
2.4.2.3.5 Монтаж на нов тръбопровод ф57х3,5, стомана 08Х18Н10Т м 80
2.4.2.3.6 Монтаж на нов тръбопровод  ф14х2, стомана 08Х18Н10Т м 200
2.4.2.3.7 Монтаж на нов тръбопровод  ф25х2,5, стомана 08Х18Н10Т м 12
2.4.2.3.8 Монтаж на нов тръбопровод  ф32х3, стомана 08Х18Н10Т м 16
2.4.2.3.9 Монтаж без доставка  на тройник равнопроходен, ф57х3,5, стомана 08Х18Н10Т бр 12

2.4.2.3.10 Монтаж без доставка  на тройник преходен ф32х25 - стомана 08Х18Н10Т бр 5
2.4.2.3.11 Монтаж без доставка  на тройник преходен ф25х14 - стомана 08Х18Н10Т бр 6
2.4.2.3.12 Монтаж без доставка  на тройник равнопроходен ф32 - стомана 08Х18Н10Т бр 6
2.4.2.3.13 Монтаж без доставка  на преход- прав Ду50х32- стомана 08Х18Н10Т бр 4
2.4.2.3.14 Монтаж без доставка  на коляно 90 градуса, късо, ф57х3,5, стомана 08Х18Н10Т бр 26
2.4.2.3.15 Монтаж без доставка на коляно 45 градуса, дълго, ф32х3, стомана 08Х18Н10Т бр 10
2.4.2.3.16 Монтаж  на обратен клапан – за вертикален монтаж,  Ду 50, Ру 16,стомана 08Х18Н10Т бр 2
2.4.2.3.17 Монтаж  на обратен клапан – за хоризонтален монтаж, Ду 10, Ру 40 стомана 08Х18Н10Т бр 5
2.4.2.3.18 Монтаж  на вентил фланцеви,  Ду 50, Ру 16 стомана 08Х18Н10Т бр 14
2.4.2.3.19 Монтаж  на вентил сферичен /заваряем/ -  Ду25, Ру25 стомана 08Х18Н10Т бр 16
2.4.2.3.20 Монтаж  на вентил сферичен /заваряем/ -  Ду32, Ру25 стомана 08Х18Н10Т бр 6
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

2.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”
2.4.2.3.21 Монтаж  на вентил тип "Реrsta" /заваряем/ -  Ду10, Ру180 стомана 08Х18Н10Т бр 10
2.4.2.3.22 Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на разстояние 10км. кг. 600

Общо по т. 2.4.2.3.:
2.4.2.4 Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в циркулационна 

помпена станция-4 (ЦПС-4)
2.4.2.4.1 Боядисване на тръбопроводи  и арматура в МЗ ЦПС 4 м² 120
2.4.2.4.2 Боядисване жалузите между помещението на помпи 6VC11,12,13D01,02 и вентилаторно помещение на кота "-9.00" метра м² 52
2.4.2.4.3 Боядисване на корпусите и ЕД на помпи 6VC11,12,13D01,02 м² 320
2.4.2.4.4 Боядисване на филтри 6VQ11,12,13,14N01 м² 180
2.4.2.4.5 Боядисване на корпусите и ЕД на помпи 6VB11÷22D01 м² 250

Общо по т. 2.4.2.4.:
2.4.2.5. Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи

2.4.2.5.1 Демонтаж на стари носещи конзолни греди от "П" профил  №8,  L=800мм бр 48
2.4.2.5.2 Доставка и монтаж на стомана профилна "П" профил №8 за носещи  конзолни греди кг 850
2.4.2.5.3 Доставка и монтаж на опори неподвижни за тръба ф57 бр. 220
2.4.2.5.4 Доставка и монтаж на опори подвижни за тръба ф57 бр. 150

Общо по т. 2.4.2.5.:
2.4.2.6 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.4.2.6.1 Доставка и подмяна на крепеж на фланцеви съединения във филтърно хале на ХВО-2
2.4.2.6.2 Шпилки М36х200 клас на якост 8.8 бр. 300
2.4.2.6.3 Шпилки М30х140 клас на якост 8.8 бр. 300
2.4.2.6.4 Шпилки М20х80 клас на якост 8.8 бр. 200
2.4.2.6.5 Шпилки М20х95 клас на якост 8.8 бр. 60
2.4.2.6.6 Шпилки М18х150 клас на якост 8.8 бр. 300
2.4.2.6.7 Шпилки М16х80 клас на якост 8.8 бр. 300
2.4.2.6.8 Болт М30х125 клас на якост 6.8 бр. 100
2.4.2.6.9 Болт М30х120  клас на якост 6.8 бр. 150

2.4.2.6.10 Болт М27х120 клас на якост 6.8 бр. 120
2.4.2.6.11 Болт М24х90 клас на якост 6.8 бр. 100
2.4.2.6.12 БолтМ20х90 клас на якост 6.8 бр. 150
2.4.2.6.13 БолтМ20х85 клас на якост 6.8 бр. 150
2.4.2.6.14 БолтМ20х75 клас на якост 6.8 бр. 60
2.4.2.6.15 БолтМ18х75 клас на якост 6.8 бр. 60
2.4.2.6.16 БолтМ16х80 клас на якост 6.8 бр. 100
2.4.2.6.17 БолтМ16х70 клас на якост 6.8 бр. 50
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

2.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”
2.4.2.6.18 Гайка М36 клас на якост 8.8 бр. 600
2.4.2.6.19 Гайка М30 клас на якост 6.8 бр. 850
2.4.2.6.20 Гайка М27 клас на якост 6.8 бр. 120
2.4.2.6.21 Гайка М24 клас на якост 6.8 бр. 100
2.4.2.6.22 Гайка М20 клас на якост 6.8 бр. 1100
2.4.2.6.23 Гайка М18 клас на якост 6.8 бр. 660
2.4.2.6.24 Гайка М16 клас на якост 6.8 бр. 750
2.4.2.6.25 Шайба подложна  М36 бр. 600
2.4.2.6.26 Шайба подложна М30 бр. 850
2.4.2.6.27 Шайба подложна  М27 бр. 120
2.4.2.6.28 Шайба подложна  М24 бр. 100
2.4.2.6.29 Шайба подложна  М20 бр. 1100
2.4.2.6.30 Шайба подложна  М18 бр. 660
2.4.2.6.31 Шайба подложна  М16 бр. 750
2.4.2.6.32 Материал уплътнителен, безазбестов за гарнитури б=2мм, устойчив на: масла, вода, пара, газове. Рмакс. 2,5 Mpa;  Tмакс. 200°С кг. 20
2.4.2.6.33 Материал уплътнителен, безазбестов за гарнитури б=3мм, устойчив на: масла, вода, пара, газове. Рмакс. 2,5 Mpa;  Tмакс. 200°С кг. 20
2.4.2.6.34 Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка м² 250
2.4.2.6.35 Разглобяване на фланцевото съединение бр. 86
2.4.2.6.36 Почистване на уплътняващите лица бр. 86
2.4.2.6.37 Подмяна на уплътнението и стягане на съединението бр. 86
2.4.2.6.38 Монтаж на нова топлоизолация и ламаринена обшивка м² 250

Общо по т. 2.4.2.6:
2.4.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ

2.4.3.1 Ремонт на 4 броя механични пясъчни филтри от система VB във филтърно помещение на бризгални 
басейни

2.4.3.1.1 Отваряне на ревизионните люкове бр. 2
2.4.3.1.2 Изваждане на филтърните пясъчни фракции ръчно м³ 7,5
2.4.3.1.3 Вътрешно почистване на филтъра м² 10
2.4.3.1.4 Демонтиране на филтриращите дюзи бр. 250
2.4.3.1.5 Почистване на резбовите отвори с метчик М...... бр. 250
2.4.3.1.6 Възстановяване на заваръчния шев с  катет 15÷20мм м 6
2.4.3.1.7 Монтаж на нови филтриращи  дюзи тип "Гъбка" с отвори 0,3мм бр. 250
2.4.3.1.8 Насипване на нова филтърна пясъчна фракция с едрина 0,5÷3мм м³ 1,5
2.4.3.1.9 Насипване на нова филтърна пясъчна фракция с едрина 1,5÷5мм м³ 1,5

2.4.3.1.10 Насипване на нова филтърна пясъчна фракция с едрина 3÷8мм м³ 4
2.4.3.1.11 Затваряне на ревизионните люкове бр. 2
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

2.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”
2.4.3.1.12 Извозване на  отпадъци на разстояние 10км. т. 24

Общо за 1бр. МФ.:
Общо по т. 2.4.3.1:

2.4.3.2 Ремонт на 2 броя реактор-утаители в ХВО-2
2.4.3.2.1 Демонтажни дейности

2.4.3.2.1.1 Отваряне влазен люк на реактор-утаител. бр. 2
2.4.3.2.1.2 Демонтаж сливно корито бр. 2
2.4.3.2.1.3 Демонтаж успокоителни решетки (хоризонтални и вертикални) бр. 2
2.4.3.2.1.4 Демонтаж шламоуплътнител бр. 2
2.4.3.2.1.5 Демонтаж пробоотборни точки бр. 2
2.4.3.2.1.6 Демонтаж носеши конструкции. бр. 2
2.4.3.2.1.7 Вътрешно почистване преди започване на монтажни дейности. бр. 2

2.4.3.2.2 Основни доставки 
2.4.3.2.2.1 Стомана листова 3мм А Ст3 БДС2592-71 м³ 100
2.4.3.2.2.2 Стомана листова  4мм А Ст3 БДС2592-71 м³ 120
2.4.3.2.2.3 Стомана листова 5мм А Ст3 БДС2592-71 м³ 60
2.4.3.2.2.4 Стомана листова 6мм А Ст3 БДС2592-71 м³ 100
2.4.3.2.2.5 Стомана листова 8мм А Ст3 БДС2592-71 м³ 60
2.4.3.2.2.6  Профил L 75х75х5 А Ст3 БДС2592-71 м 80
2.4.3.2.2.7  Профил П 6.5 А Ст3 БДС2592-71 м 80
2.4.3.2.2.8  Профил П 10 АСт3 БДС2592-71 м 100
2.4.3.2.2.9  Профил П 24 АСт3 БДС2592-71 м 40

2.4.3.2.2.10  Профил Двойно Т 10 АСт3 БДС2592-71 м 80
2.4.3.2.2.11  Профил Двойно Т 30 АСт3 БДС2592-71 м 40
2.4.3.2.2.12 Тръба ф32х2 А Ст3 БДС2592-71 м 6
2.4.3.2.2.13 Тръба ф89х 4 А Ст3 БДС2592-71 м 120
2.4.3.2.2.14 Тръба ф133х 4 А Ст3 БДС2592-71 м 2
2.4.3.2.2.15 Тръба ф219х 6 А Ст3 БДС2592-71 м 30
2.4.3.2.2.16 Тръба ф325х 8 А Ст3 БДС2592-71 м 40
2.4.3.2.2.17 Тръба ф529х 9 А Ст3 БДС2592-71 м 2
2.4.3.2.2.18 Фланец 0,25 - 125 А Ст3 БДС2592-71 бр. 2
2.4.3.2.2.19 Фланец 0,25 - 200 А Ст3 БДС2592-71 бр. 8
2.4.3.2.2.20 Фланец 0,25 - 300 А Ст3 БДС2592-71 бр. 30
2.4.3.2.2.21 Фланец 0,25 - 500 А Ст3 БДС2592-71 бр. 2
2.4.3.2.2.22 Фланец глух 0,25 - 500 А Ст3 БДС2592-71 бр. 2
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

2.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”
2.4.3.2.3 Монтажни дейности

2.4.3.2.3.1 Разработване на технология за заваряване бр. 1
2.4.3.2.3.2 Изработка на детайли за реактоутаител по чертеж №3001.01.00.00 бр. 2
2.4.3.2.3.3 Подготовка на детайлите за заваряване бр. 2
2.4.3.2.3.4 Стиковане на изработените детайли и заваряване бр. 2
2.4.3.2.3.5 Почистване и контрол на заваръчните шевове бр. 2
2.4.3.2.3.6 Полагане на антикорозионно покритие бр. 2
2.4.3.2.3.7 Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на разстояние 10км. т. 5

Общо за 1бр. РУ.:
Общо по т.2.4.3.2:

2.4.3.3  Ремонт на металните конструкции във водовземните шахти - изток на Бризгални Басейни.
2.4.3.3.1 Демонтаж на стари ламаринени капаци с автокран бр. 45
2.4.3.3.2 Демонтаж на стар тръбопровод ф57х4 стомана 20 м. 40
2.4.3.3.3 Демонтаж на стари ревизионни стълби в шахтите бр. 12
2.4.3.3.4 Демонтаж на стари предпазни парапети в шахтите бр. 6
2.4.3.3.5 Доставка и монтаж на нови ревизионни стълби от "П" профил №5 L2400мм и стомана прътова 

ф25мм L2500мм 
бр. 12

2.4.3.3.6 Доставка и монтаж на нови предпазни парапети  от "П" профил №5  L4000мм
и стомана прътова ф25 L2400мм.

бр. 6

2.4.3.3.7 Монтаж без доставка на тръба ф57х4 стомана 20. м. 40
2.4.3.3.8 Почистване от корозия и антикорозионна обработко на колена стоманени ф273 м² 12
2.4.3.3.9 Доставка и монтаж на неподвижни капаци от  рифелова ламарина b 4мм 2м² и "П" профил №5 L6м бр. 45

2.4.3.3.10 Доставка и монтаж на подвижни капаци от  рифелова ламарина b 4мм 800х800мм с 2бр. панти ф18 бр. 12
2.4.3.3.11 Доставка и двустранно анкериране на стоманени планки b 10мм 150х80мм бр. 72
2.4.3.3.12 Грундиране на новомонтираното оборудване с епоксиден грунд сив двукратно. м² 110
2.4.3.3.13 Почистване от корозия, антикорозионна обработка и нанасяне на защитно покритие от епоксиден 

грунд и декоративна боя на външните предпазни парапети и стълби.
м² 30

2.4.3.3.14 Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на разстояние 10км. кг. 850
Общо по т. 2.4.3.3.:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.5. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ЕСО"
2.5.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)

2.5.1.1 Почистване, грундиране, боядисване и проверка укрепването на ауспуха на дизел-генератори 5GV, 5GW и 5GX
2.5.1.1.1 Почистване (пясъкоструене) m2 165
2.5.1.1.2 Грундиране m2 165
2.5.1.1.3 Боядисване с алутин m2 165
2.5.1.1.4 Направа на полиетиленов параван m2 300
2.5.1.1.5 Направа на скеле m3 150

ОБЩО за точка 2.5.1.1:
2.5.1.2 Почистване, грундиране и боядисване ауспуха на дизел-генератор 5GZ

2.5.1.2.1 Почистване (пясъкоструене) m2 64
2.5.1.2.2 Грундиране m2 64
2.5.1.2.3 Боядисване с алутин m2 64
2.5.1.2.4 Направа на полиетиленов параван m2 100

ОБЩО за точка 2.5.1.2:
2.5.1.3. Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи

2.5.1.3.1 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи за воздород и азот Ду50 бр. 25
2.5.1.3.2 Заваряване планки за ограничаване плъзгащи опори на тръбопроводи за воздород и азот Ду50 бр. 100
2.5.1.3.3 Укрепване на тръбопроводи според "Обща спецификация на тръбопроводите в ДГС Блок 5" к-т 1

ОБЩО за точка 2.5.1.3:
2.5.1.4 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.5.1.4.1 Разболтване на фланец на линии за водород и азот Ду50 бр. 20
2.5.1.4.2 Подмяна на уплътнение за фланец на линии за водород и азот Ду50 бр. 20
2.5.1.4.3 Подмяна на болтове М16х80 бр. 80
2.5.1.4.4 Сглобяване на фланец на линии за водород и азот Ду50 бр. 20
2.5.1.4.5 Демонтаж на капак ( 20 болта, М20х70 ) бр. 2
2.5.1.4.6 Подмяна уплътнението на капака бр. 2
2.5.1.4.7 Подмяна на болтове М20х70 бр. 40
2.5.1.4.8 Монтаж на капак ( 20 болта, М20х70 ) бр. 2
2.5.1.4.9 Изработка на фланец за предпазен клапан Ду50 с 4бр. отвори ф12 бр. 4

2.5.1.4.10 Огъване под прав ъгъл на тръба Ду50, L=1500мм бр. 4
2.5.1.4.11 Заваряване на тръба L=1500мм към фланец Ду50 бр. 4
2.5.1.4.12 Сглобяване на фланец  Ду50 бр. 4
2.5.1.4.13 Разболтване на фланец на система QE, Ду45 бр. 8
2.5.1.4.14 Подмяна на уплътнение за фланец на система QE, Ду45 бр. 8
2.5.1.4.15 Подмяна на болтове М16х70 бр. 32
2.5.1.4.16 Сглобяване на фланец на  система QE Ду45 бр. 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.5. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ЕСО"
2.5.1.4.17 Разболтване на фланец на система QD, Ду200 бр. 6
2.5.1.4.18 Подмяна на уплътнение за фланец на система QD, Ду200 бр. 6
2.5.1.4.19 Подмяна на болтове М20х80 бр. 48
2.5.1.4.20 Сглобяване на фланец на  система QD, Ду200 бр. 6
2.5.1.4.21 Разболтване на фланец на система QD, Ду80 бр. 12
2.5.1.4.22 Подмяна на уплътнение за фланец на система QD, Ду80 бр. 12
2.5.1.4.23 Подмяна на болтове М16х80 бр. 48
2.5.1.4.24 Сглобяване на фланец на  система QD, Ду80 бр. 12
2.5.1.4.25 Разболтване на фланец на система QС, Ду50 бр. 10
2.5.1.4.26 Подмяна на уплътнение за фланец на система QС, Ду50 бр. 10
2.5.1.4.27 Подмяна на болтове М16х70 бр. 40
2.5.1.4.28 Сглобяване на фланец на  система QС, Ду50 бр. 10
2.5.1.4.29 Разболтване на фланец на система QG, Ду110 бр. 4
2.5.1.4.30 Подмяна на уплътнение за фланец на система QG, Ду110 бр. 4
2.5.1.4.31 Подмяна на болтове М20х80 бр. 32
2.5.1.4.32 Сглобяване на фланец на  система QG, Ду110 бр. 4

ОБЩО за точка 2.5.1.4:
2.5.1.5. Отстраняване на забележки по тръбните проходки на “минусите” в сградите на ДГС

2.5.1.5.1 Уплътняване на тръбна проходка Ду 100 бр. 6
2.5.1.5.2 Уплътняване на тръбна проходка Ду 110 бр. 2
2.5.1.5.3 Уплътняване на тръбна проходка Ду 120 бр. 2
2.5.1.5.4 Уплътняване на тръбна проходка Ду 180 бр. 2
2.5.1.5.5 Уплътняване на тръбна проходка Ду 200 бр. 3
2.5.1.5.6 Уплътняване на тръбна проходка Ду 300 бр. 1
2.5.1.5.7 Уплътняване на тръбна проходка Ду 800 бр. 1

ОБЩО за точка 2.5.1.5:

2.5.1.6. Възстановяване на проектните характеристики на защитните (херметични) врати на ДГС и помещенията за МО на 
блочни трансформатори

2.5.1.6.1 Ремонт на метални врати тежък тип в ДГС 5GV,5GW,5GX
2.5.1.6.1.1 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата двукрилна 4400х4320 мм. бр. 3
2.5.1.6.1.2 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 3360х3800 мм. бр. 6
2.5.1.6.1.3 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 2360х2700 мм. бр. 6
2.5.1.6.1.4 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 920х2140 мм. бр. 15
2.5.1.6.1.5 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 720х1730 мм. бр. 21
2.5.1.6.1.6 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 720х1400 мм. бр. 3
2.5.1.6.1.7 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 600х1610 мм. бр. 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.5. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ЕСО"
2.5.1.6.2 Ремонт на метални врати тежък тип на помещенията за МО на блочни трансформатори

2.5.1.6.2.1 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата двукрилна 1900х2570мм. бр. 2
ОБЩО за т. 1.5.1.17:

2.5.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)
2.5.2.1. Почистване, грундиране, боядисване и проверка укрепването на ауспуха на дизел-генератори 6GV, 6GW и 6GX

2.5.2.1.1 Почистване (пясъкоструене) m2 165
2.5.2.1.2 Грундиране m2 165
2.5.2.1.3 Боядисване с алутин m2 165
2.5.2.1.4 Направа на полиетиленов параван m2 300
2.5.2.1.5 Направа на скеле m3 150

ОБЩО за т. 2. 5.2.1 :
2.5.2.2. Почистване, грундиране и боядисване ауспуха на дизел-генератор 6GZ

2.5.2.2.1 Почистване (пясъкоструене) m2 64
2.5.2.2.2 Грундиране m2 64
2.5.2.2.3 Боядисване с алутин m2 64
2.5.2.2.4 Направа на полиетиленов параван m2 100

ОБЩО за т.  2.5.2.2. :
2.5.2.3. Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи

2.5.2.3.1 Изработка и подмяна на подвески на тръбопроводи за воздород и азот Ду50 бр. 25
2.5.2.3.2 Заваряване планки за ограничаване плъзгащи опори на тръбопроводи за воздород и азот Ду50 бр. 100

ОБЩО за т.  2.5.2.3. :
2.5.2.4. Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.5.2.4.1 Разболтване на фланец на линии за водород и азот Ду50 бр. 20
2.5.2.4.2 Подмяна на уплътнение за фланец на линии за водород и азот Ду50 бр. 20
2.5.2.4.3 Подмяна на болтове М16х80 бр. 80
2.5.2.4.4 Сглобяване на фланец на линии за водород и азот Ду50 бр. 20
2.5.2.4.5 Демонтаж на капак ( 20 болта, М20х70 ) бр. 2
2.5.2.4.6 Подмяна уплътнението на капака бр. 2
2.5.2.4.7 Подмяна на болтове М20х70 бр. 40
2.5.2.4.8 Монтаж на капак ( 20 болта, М20х70 ) бр. 2
2.5.2.4.9 Изработка на фланец за предпазен клапан Ду50 с 4бр. отвори ф12 бр. 4

2.5.2.4.10 Огъване под прав ъгъл на тръба Ду50, L=1500мм бр. 4
2.5.2.4.11 Заваряване на тръба L=1500мм към фланец Ду50 бр. 4
2.5.2.4.12 Сглобяване на фланец  Ду50 бр. 4
2.5.2.4.13 Разболтване на фланец на система QE, Ду45 бр. 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.5. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ЕСО"
2.5.2.4.14 Подмяна на уплътнение за фланец на система QE, Ду45 бр. 8
2.5.2.4.15 Подмяна на болтове М16х70 бр. 32
2.5.2.4.16 Сглобяване на фланец на  система QE Ду45 бр. 8
2.5.2.4.17 Разболтване на фланец на система QD, Ду200 бр. 6
2.5.2.4.18 Подмяна на уплътнение за фланец на система QD, Ду200 бр. 6
2.5.2.4.19 Подмяна на болтове М20х80 бр. 48
2.5.2.4.20 Сглобяване на фланец на  система QD, Ду200 бр. 6
2.5.2.4.21 Разболтване на фланец на система QD, Ду80 бр. 12
2.5.2.4.22 Подмяна на уплътнение за фланец на система QD, Ду80 бр. 12
2.5.2.4.23 Подмяна на болтове М16х80 бр. 48
2.5.2.4.24 Сглобяване на фланец на  система QD, Ду80 бр. 12
2.5.2.4.25 Разболтване на фланец на система QС, Ду50 бр. 10
2.5.2.4.26 Подмяна на уплътнение за фланец на система QС, Ду50 бр. 10
2.5.2.4.27 Подмяна на болтове М16х70 бр. 40
2.5.2.4.28 Сглобяване на фланец на  система QС, Ду50 бр. 10
2.5.2.4.29 Разболтване на фланец на система QG, Ду110 бр. 4
2.5.2.4.30 Подмяна на уплътнение за фланец на система QG, Ду110 бр. 4
2.5.2.4.31 Подмяна на болтове М20х80 бр. 32
2.5.2.4.32 Сглобяване на фланец на  система QG, Ду110 бр. 4

ОБЩО за т.  2.5.2.4. :
2.5.2.5. Отстраняване на забележки по тръбните проходки на “минусите” в сградите на ДГС

2.5.2.5.1 Уплътняване на тръбна проходка Ду 100 бр. 6
2.5.2.5.2 Уплътняване на тръбна проходка Ду 110 бр. 2
2.5.2.5.3 Уплътняване на тръбна проходка Ду 120 бр. 2
2.5.2.5.4 Уплътняване на тръбна проходка Ду 180 бр. 2
2.5.2.5.5 Уплътняване на тръбна проходка Ду 200 бр. 3
2.5.2.5.6 Уплътняване на тръбна проходка Ду 300 бр. 1
2.5.2.5.7 Уплътняване на тръбна проходка Ду 800 бр. 1

ОБЩО за точка 2.5.2.5:

2.5.2.6. Възстановяване на проектните характеристики на защитните (херметични) врати на ДГС и помещенията за МО на 
блочни трансформатори

2.5.2.6.1 Ремонт на метални врати тежък тип в ДГС 6GV,6GW,6GX
2.5.2.6.1.1 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата двукрилна 4400х4320 мм. бр. 3
2.5.2.6.1.2 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 3360х3800 мм. бр. 6
2.5.2.6.1.3 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 2360х2700 мм. бр. 6
2.5.2.6.1.4 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 920х2140 мм. бр. 15
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.5. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ЕСО"
2.5.2.6.1.5 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 720х1730 мм. бр. 21
2.5.2.6.1.6 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 720х1400 мм. бр. 3
2.5.2.6.1.7 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата еднокрилна 600х1610 мм. бр. 3

2.5.2.6.2 Ремонт на метални врати тежък тип на помещенията за МО на блочни трансформатори
2.5.2.6.2.1 Ремонт на заключващ механизъм и панти, подмяна уплътнения и припасване на врата двукрилна 1900х2570мм. бр. 2

ОБЩО за точка 2.5.2.6:
ОБЩО по т. 2.5.:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.6. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ"(ППС)
2.6.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)

2.6.1.1 Подмяна на противопожарни тръбопроводи в реакторно отделение (РО) на 5-ти блок
2.6.1.1.1 Демонтаж на  тръба  - Ф108х4 м. 15
2.6.1.1.2 Демонтаж на  тръба  – Ф159х4,5 м 20
2.6.1.1.3 Демонтаж на  коляно 900 Ф108х4 бр. 5
2.6.1.1.4 Демонтаж на коляно 900  Ф159х4,5 бр. 5
2.6.1.1.5 Монтаж на  тръба  - Ф108х4 м. 15
2.6.1.1.6 Монтаж на  тръба  - Ф159х4,5 м 10
2.6.1.1.7 Монтаж на  коляно 900 Ф108х4 бр. 5
2.6.1.1.8 Монтаж на коляно 900  Ф159х4,5 бр. 5

ОБЩО за точка 2.6.1.1.:
2.6.1.2 Ремонт на спирателна арматура в  реакторно отделение (РО) от системи 5UJ11,12,13 

2.6.1.2.1 Демонтаж и монтаж на капапака и работният орган бр. 6
2.6.1.2.2 Претриване на уплътнителна повърхност на корпус и работен орган бр. 6
2.6.1.2.3 Почистване на корпус и работен орган от продукти на корозия бр. 6

ОБЩО за точка 2.6.1.2.:
2.6.1.3 Подмяна на противопожарни тръбопроводи в машинна зала (МЗ) на 5-ти блок

2.6.1.3.1 Демонтаж на  тръба  – Ф325х8 м. 30
2.6.1.3.2 Демонтаж на  тръба  - Ф273х8 м. 20
2.6.1.3.3 Демонтаж на  тръба  - Ф219х6 м. 10
2.6.1.3.4 Демонтаж на  тръба  – Ф159х6 м. 10
2.6.1.3.5 Демонтаж на  тръба  - Ф108х4 м. 15
2.6.1.3.6 Демонтаж на коляно 900  Ф325х6 бр. 5

2.6.1.3.7 Демонтаж на  коляно 900 Ф273х8 бр. 3

2.6.1.3.8 Демонтаж на коляно 900  Ф219х6 бр. 5

2.6.1.3.9 Демонтаж на коляно 900  Ф159х6 бр. 5

2.6.1.3.10 Демонтаж на  коляно 900 Ф108х4 бр. 5
2.6.1.3.11 Монтаж на  тръба  – Ф325х8 м. 30
2.6.1.3.12 Монтаж на  тръба  - Ф273х8 м. 20
2.6.1.3.13 Монтаж на  тръба  - Ф219х6 м. 10
2.6.1.3.14 Монтаж на  тръба  – Ф159х6 м. 10
2.6.1.3.15 Монтаж на  тръба  - Ф108х4 м. 15
2.6.1.3.16 Монтаж на коляно 900  Ф325х6 бр. 5

2.6.1.3.17 Монтаж на  коляно 900 Ф273х8 бр. 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.6. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ"(ППС)
2.6.1.3.18 Монтаж на коляно 900  Ф219х6 бр. 5

2.6.1.3.19 Монтаж на коляно 900  Ф159х6 бр. 5

2.6.1.3.20 Монтаж на  коляно 900 Ф108х4 бр. 5
ОБЩО за точка 2.6.1.3.:

2.6.1.4 Подмяна на спирателна арматура в МЗ
2.6.1.4.1. Демонтаж на арматура ДУ300/РУ25 бр. 2
2.6.1.4.3. Изработване и монтаж на вставка L =300мм с два броя фланци Ду 300  бр. 2
2.6.1.4.4. Монтаж на клапа “Бътерфлай”  бр. 2

ОБЩО за точка 2.6.1.4.:
2.6.1.5 Ремонт на спирателна арматура в МЗ

2.6.1.5.1 Демонтаж и монтаж на капапака и работният орган бр. 4
2.6.1.5.2 Претриване на уплътнителна повърхност на корпус и работен орган бр. 4
2.6.1.5.3 Почистване на корпус и работен орган от продукти на корозия бр. 4
2.6.1.5.4 Подмяна на аксиални лагери  бр. 8
2.6.1.5.5 Подмяна салниково уплътнение и гресиране на винтов механизъм бр. 4
2.6.1.5.6 Изработка и монтаж на гарнитури - паранит с б=2mm, за уплътняване на фланци и работен орган бр. 4

ОБЩО за точка 2.6.1.5.:
2.6.1.6 Подмяна на противопожарни тръбопроводи в циркулационна помпена станция №3 ( ЦПС-3) 

2.6.1.6.1 Демонтаж на тръба Ф108х4 м 10
2.6.1.6.2 Демонтаж на коляно 90° Ф108х4 бр. 5
2.6.1.6.3 Монтаж на тръба Ф108х4 м 10
2.6.1.6.4 Монтаж на коляно 90° Ф108х4 бр. 5
2.6.1.6.5 Транспортиране на тръби от склад до мястото на монтажа м 10
2.6.1.6.6 Транспортиране на колена от склад до мястото на монтажа бр. 5

ОБЩО за точка 2.6.1.6.:
2.6.1.7 Ремонт на спирателна арматура в ЦПС-3

2.6.1.7.1 Демонтаж и монтаж на капапака и работният орган бр. 4
2.6.1.7.2 Претриване на уплътнителна повърхност на корпус и работен орган бр. 4
2.6.1.7.3 Почистване на корпус и работен орган от продукти на корозия бр. 4
2.6.1.7.4 Подмяна на аксиални лагери  бр. 8
2.6.1.7.5 Подмяна салниково уплътнение и гресиране на винтов механизъм бр. 4
2.6.1.7.6 Изработка и монтаж на гарнитури - паранит с б=2mm, за уплътняване на фланци и работен орган бр. 4

ОБЩО за точка 2.6.1.7.:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.6. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ"(ППС)
2.6.1.8 Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на арматури и тръбопроводи от система UJ в РО, МЗ и ДГС на 5-ти 

блок - ЦПС-3
2.6.1.8.1 Предварителна механична подготовка  на повърхностите за боядисване м2 10
2.6.1.8.2 Грундиране на повърхности за боядисване м2 10
2.6.1.8.3 Боядисване с червен автоемайллак Ral 3020 м2 100
2.6.1.8.4 Боядисване с боя червена алкидна Ral 3020 м2 100
2.6.1.8.5 Боядисване с боя сива алкидна Ral  7000 м2 5
2.6.1.8.6 Боядисване с боя черна алкидна Ral 9017 м2 5

ОБЩО за точка 2.6.1.8.:
2.6.1.9 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи

2.6.1.9.1 Ревизия и отстраняване на забележки по опори и подвески бр. 100
ОБЩО за точка 2.6.1.9.:

2.6.1.10 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.6.1.10.1 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 350  Py 25 бр. 20
2.6.1.10.2 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 300  Py 25 бр. 20
2.6.1.10.3 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 300   Py 16 бр. 20
2.6.1.10.4 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 250  Py 25 бр. 20
2.6.1.10.5 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 200  Py 25 бр. 20
2.6.1.10.6 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 200   Py 16 бр. 20
2.6.1.10.7 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 150  Py 25 бр. 20
2.6.1.10.8 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 150   Py 16 бр. 40
2.6.1.10.9 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 100  Py 25 бр. 20

2.6.1.10.10 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 100   Py 16 бр. 30
2.6.1.10.11 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 80  Py 16 бр. 20
2.6.1.10.12 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 50  Py 40 бр. 20
2.6.1.10.13 Изработване и монтаж на уплътнителни гарнитури към фланцеви съединения от клингерит б= 3мм бр. 450

ОБЩО за точка 2.6.1.10.:
2.6.1.11 Конструиране, изработване и монтаж на площадки за обслужване на арматури в РО

2.6.1.11.1 Конструиране на площадки ч.ч. 20
2.6.1.11.2 Изработване и монтаж на площадка за обслужване на арматури кг 500

ОБЩО за точка 2.6.1.11.:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.6. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ"(ППС)

2.6.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)
2.6.2.1 Подмяна на противопожарни тръбопроводи в реакторно отделение (РО) на 6-ти блок

2.6.2.1.1 Демонтаж на  тръба  – Ф159х5 м 15
2.6.2.1.2 Демонтаж на  тръба  - Ф108х4 м 15
2.6.2.1.3 Демонтаж на  тръба  - Ф89х3 м 10
2.6.2.1.4 Демонтаж на коляно 900  Ф159х5 бр. 4
2.6.2.1.5 Демонтаж на  коляно 900 Ф108х4 бр. 4
2.6.2.1.6 Демонтаж на коляно 900  Ф89х3 бр. 5
2.6.2.1.7 Монтаж на  тръба  - Ф159х5 м 15
2.6.2.1.8 Монтаж на  тръба  - Ф108х4 м 15
2.6.2.1.9 Монтаж на  тръба  - Ф89х3 м 10

2.6.2.1.10 Монтаж на коляно 900  Ф159х5 бр. 4
2.6.2.1.11 Монтаж на  коляно 900 Ф108х4 бр. 4
2.6.2.1.12 Монтаж на коляно 900  Ф89х3 бр. 5
2.6.2.1.13 Транспортиране на тръби от склад до мястото на монтажа м 40
2.6.2.1.14 Транспортиране на колена от склад до мястото на монтажа бр. 13

ОБЩО за точка 2.6.2.1.:
2.6.2.2  Ремонт на спирателна арматура  в РО от системи 6UJ11,12,13

2.6.2.2.1 Демонтаж и монтаж на капапака и работният орган бр 4
2.6.2.2.2 Претриване на уплътнителна повърхност на корпус и работен орган бр 4
2.6.2.2.3 Почистване на корпус и работен орган от продукти на корозия бр 4

ОБЩО за точка 2.6.2.2.:
2.6.2.3 Подмяна на противопожарни тръбопроводи в машинна зала (МЗ) на 6-ти блок

2.6.2.3.1 Демонтаж на  тръба  – Ф325х8 м. 15
2.6.2.3.2 Демонтаж на  тръба  - Ф273х8 м. 20
2.6.2.3.3 Демонтаж на  тръба  - Ф219х6 м. 10
2.6.2.3.4 Демонтаж на  тръба  - Ф159х6 бр. 20
2.6.2.3.5 Демонтаж на коляно 900  Ф325х6 бр. 5

2.6.2.3.6 Демонтаж на  коляно 900 Ф273х8 бр. 3

2.6.2.3.7 Демонтаж на коляно 900  Ф219х6 бр. 3

2.6.2.3.8 Демонтаж на коляно 900  Ф159х6 бр. 4

2.6.2.3.9 Демонтаж на  коляно 900 Ф108х4 бр. 5

2.6.2.3.10 Демонтаж на коляно 900  Ф89х3 бр. 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.6. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ"(ППС)
2.6.2.3.11 Монтаж на  тръба  – Ф325х8 м. 15
2.6.2.3.12 Монтаж на  тръба  - Ф273х8 м. 20
2.6.2.3.13 Монтаж на  тръба  - Ф219х6 м. 10
2.6.2.3.14 Монтаж на  тръба  - Ф159х6 бр. 20
2.6.2.3.15 Монтаж на коляно 900  Ф325х6 бр. 5

2.6.2.3.16 Монтаж на  коляно 900  Ф273х6 бр. 3

2.6.2.3.17 Монтаж на коляно 900  Ф219х6  бр. 3

2.6.2.3.18 Монтаж на коляно 900  Ф159х6 бр. 4

2.6.2.3.19 Монтаж на  коляно 900 Ф108х4  бр. 5

2.6.2.3.20 Монтаж на коляно 900  Ф89х3  бр. 5
2.6.2.3.21 Транспортиране на тръби от склад до мястото на монтажа м. 65
2.6.2.3.22 Транспортиране на колена от склад до мястото на монтажа бр. 25

ОБЩО за точка 2.6.2.3.:
2.6.2.4 Ремонт на спирателна арматура в МЗ

2.6.2.4.1 Демонтаж и монтаж на капапака и работният орган бр. 4
2.6.2.4.2 Претриване на уплътнителна повърхност на корпус и работен орган бр. 4
2.6.2.4.3 Почистване на корпус и работен орган от продукти на корозия и гресиране на винтов механизъм бр. 4
2.6.2.4.4 Подмяна на аксиални лагери  бр. 8
2.6.2.4.5 Изработване и монтаж на гарнитури - паранит с б=2mm, за уплътняване на  работен орган бр. 4
2.6.2.4.6 Подмяна салниково уплътнение м 2

ОБЩО за точка 2.6.2.4.:
2.6.2.5 Ремонт на спирателна арматура в ЦПС-4

2.6.2.5.1 Демонтаж и монтаж на капапака и работният орган бр. 2
2.6.2.5.2 Претриване на уплътнителна повърхност на корпус и работен орган бр. 2
2.6.2.5.3 Почистване на корпус и работен орган от продукти на корозия и гресиране на винтов механизъм бр. 2
2.6.2.5.4 Подмяна на аксиални лагери  бр. 4
2.6.2.5.5 Изработване и монтаж на гарнитури - паранит с б=2mm, за уплътняване на  работен орган бр. 2
2.6.2.5.6 Подмяна салниково уплътнение м 1,5

ОБЩО за точка 2.6.2.5.:
2.6.2.6 Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на арматури и тръбопроводи от система UJ в РО, МЗ и ДГС на 6-ти 

блок и ЦПС-4
2.6.2.6.1 Предварителна механична подготовка  на повърхностите за боядисване м2 10
2.6.2.6.2 Грундиране на повърхности за боядисване м2 10
2.6.2.6.3 Боядисване с червен автоемайллак Ral 3020 м2 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.6. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ"(ППС)
2.6.2.6.4 Боядисване с боя червена алкидна Ral 3020 м2 100
2.6.2.6.5 Боядисване с боя сива алкидна Ral  7000 м2 5
2.6.2.6.6 Боядисване с боя черна алкидна Ral 9017 м2 5

ОБЩО за точка 2.6.2.6.:
2.6.2.7 Отстраняване на забележки по опоро- подвесни системи 

2.6.2.7.1 Ревизия и отстраняване на забележки по опори и подвески бр. 100
ОБЩО за точка 2.6.2.7.:

2.6.2.8 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения 
2.6.2.8.1 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 350  Py 25 бр. 20
2.6.2.8.2 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 300  Py 25 бр. 20
2.6.2.8.3 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 300   Py 16 бр. 20
2.6.2.8.4 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 250  Py 25 бр. 20
2.6.2.8.5 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 200  Py 25 бр. 20
2.6.2.8.6 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 200   Py 16 бр. 20
2.6.2.8.7 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 150  Py 25 бр. 20
2.6.2.8.8 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 150   Py 16 бр. 40
2.6.2.8.9 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 100  Py 25 бр. 20

2.6.2.8.10 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 100   Py 16 бр. 30
2.6.2.8.11 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 80  Py 16 бр. 20
2.6.2.8.12 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 50  Py 40 бр. 20
2.6.2.8.13 Изработване и монтаж на уплътнителни гарнитури към фланцеви съединения от клингерит б= 3мм бр. 450

ОБЩО за точка 2.6.2.8.:
2.6.2.9 Конструиране, изработване и монтаж на площадки за обслужване на арматури в РО

2.6.2.9.1 Конструиране на площадки ч.ч. 20
2.6.2.9.2 Изработване и монтаж на площадка за обслужване на арматури кг 500

ОБЩО за точка 3.6.2.1.:
2.6.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ

2.6.3.1 Ремонт на спирателна арматура в СК-3 
2.6.3.1.1 Демонтаж и монтаж на капапака и работният орган бр. 5
2.6.3.1.2 Претриване на уплътнителна повърхност на корпус и работен орган бр. 5
2.6.3.1.3 Почистване на корпус и работен орган от продукти на корозия и гресиране на винтов механизъм бр. 5
2.6.3.1.4 Подмяна на аксиални лагери  бр. 5
2.6.3.1.5 Изработване и монтаж на гарнитури - паранит с б=2mm, за уплътняване на  работен орган бр. 5
2.6.3.1.6 Подмяна салниково уплътнение м 4

ОБЩО за точка 2.6.3.1.:
2.6.3.2 Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на арматури и тръбопроводи от система UJ в ОСК, СК-3, НМС и склад 002
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

2.6. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ"(ППС)
2.6.3.2.1 Предварителна механична подготовка  на повърхностите за боядисване м2 50

2.6.3.2.2 Грундиране на повърхности за боядисване м2 50

2.6.3.2.3 Боядисване с червен автоемайллак Ral 3020 м2 50

2.6.3.2.4 Боядисване с боя червена алкидна Ral 3020 м2 50

2.6.3.2.5 Боядисване с боя сива алкидна Ral  7000 м2 10

2.6.3.2.6 Боядисване с боя черна алкидна Ral 9017 м2 20

2.6.3.2.7 Боядисване с боя жълта алкидна Ral 1018 м2 10
ОБЩО за точка 2.6.3.2.:

2.6.3.3 Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.6.3.3.1 Ревизия и отстраняване на забележки по опори и подвески бр. 50

ОБЩО за точка 2.6.3.3.:
2.6.3.4 Отстраняване на забележки по фланцеви съединения

2.6.3.4.1 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 200   Py 16 бр. 5
2.6.3.4.2 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 150  Py 25 бр. 10
2.6.3.4.3 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 150   Py 16 бр. 10
2.6.3.4.4 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 100  Py 25 бр. 10
2.6.3.4.5 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 100   Py 16 бр. 10
2.6.3.4.6 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 80  Py 16 бр. 10
2.6.3.4.7 Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Dy 50  Py 40 бр. 20
2.6.3.4.8 Изработване и монтаж на уплътнителни гарнитури към фланцеви съединения от клингерит б= 3мм бр. 100

ОБЩО за точка 2.6.3.4.:
2.6.3.5 Конструиране, изработване и монтаж на площадки за обслужване на арматури в СК-3

2.6.3.5.1 Конструиране на площадки ч.ч. 20
2.6.3.5.2 Изработване и монтаж на площадка за обслужване на арматури кг 500

ОБЩО за точка 2.6.3.5.:
ОБЩО по т. 2.6.:
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Обособена позиция 3 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

№ ВИД ДЕЙНОСТ

3.1.1.1
Конструиране, изработка и монтаж на площадки в боксовете на 
парогенераторите (ПГ) за защита на тръбопроводи от настъпване в 5ГА407/1

3.1.1.2
Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в 
Реакторно отделение (РО) на 5-ти блок

3.1.1.3

Доставка и монтаж на тръбопроводи от 08Х18Н10Т (1.4541) на система 5VF към 
помпени агрегати от система 5TQ2 съгласно чертежи 
12.36.РО.VF.РПР.3606.00.00,  12.36.РО.VF.РПР.3604.00.00,  
12.36.РО.VF.РПР.3607.00.00*, Приложение 11 към ТЗ

3.1.1.4

Изработка и монтаж на нивоуказателни стъкла на резервоари  5UR20B01, 
5TB21B01, 5TB22B01, 5TB23B01 (съгласно чертеж 
№11.35.РО.00.РПР.3323.00.00) - Приложение 12 към ТЗ

3.1.2.1
Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в 
Реакторно отделение (РО) на 6-ти блок

3.1.2.2

Доставка и монтаж на тръбопроводи от 08Х18Н10Т (1.4541) на система 6VF към 
помпени агрегати от система 6TQ2 съгласно чертежи 
12.36.РО.VF.РПР.3606.00.00,  12.36.РО.VF.РПР.3604.00.00,  
12.36.РО.VF.РПР.3607.00.00, Приложение 11 към ТЗ

3.1.2.3

Изработка и монтаж на нивоуказателни стъкла на резервоари  6UR20B01, 
6TB21B01, 6TB22B01, 6TB23B01 (съгласно чертеж 
№11.35.РО.00.РПР.3323.00.00), Приложение 12 към ТЗ

3.1.3.1 Основен ремонт на 3 броя изпарителни апарата (0TR40,60,W01 и 0UG20W01 )

3.1.3.2
Почистване и нанасяне на антикорозионно покритие на Устройство за 
транспортиране шахтата /УТШ/

3.2.1.1 Ремонт на вентилатори

3.3.1.1 Подмяна фундаменти на 5SU11,12,13D01
3.3.1.2 Среден ремонт на ОГЦ 5ST31,32,33W01

3.3.1.3
Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в 
машинна зала 5 блок

3.3.1.4 Подмяна на дренажи на 5RN81,82,91,92B01

3.3.1.5

Монтаж на байпасна линия на 5VB92S02 - вход охлаждаща вода на 
топлообменник 5VB92W01 за поплавно регулиране на температурата за с-ма 
5VK

3.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  "ВКОС"
3.2.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ТИ И 6-ТИ 

ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ

3.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР  "ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР"
3.3.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

3.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
3.1.1.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

3.1.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК 

3.1.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ти И 6-ти 
ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ

СПИСЪК

НА ОБЕМИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Дейности по основно и спомагателно оборудване

1



Обособена позиция 3 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

№ ВИД ДЕЙНОСТ

3.3.1.6
Монтиранe на байпасна линия на 5RR20S01 с диаметър 159мм. Демонтаж на 
съществуваща линия с диаметър 57мм.

3.3.2.1 Подмяна фундаменти на 6SU11D01 и 6SU13D01
3.3.2.2 Среден ремонт на ОГЦ 6ST31,32,33W01

3.3.2.3
Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръженията 
в Машинна зала 6 блок

3.3.2.4 Подмяна на дренажи на 6RN81,82,91,92B01

3.3.2.5
Монтиранe на байпасна линия на 6RR20S01 с диаметър 159мм. Демонтаж на 
съществуваща линия с диаметър 57мм.

3.4.1.1
Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в 
ДГС блок 5

3.4.2.1
Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в 
ДГС блок 6

3.3.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

3.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ  НА СЕКТОР "ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО  
ОБОРУДВАНЕ" (ПБО)

3.4.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК

3.4.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

3.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
3.1.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)

3.1.1.1 Конструиране, изработка и монтаж на площадки в боксовете на парогенераторите (ПГ) за защита на тръбопроводи от настъпване 
в 5ГА407/1

3.1.1.1.1 Конструиране на метална площадка от метални профили и просечна ламарина със средно тегло на детайла до 3 кг. И общо тегло 280 кг. бр. 4

3.1.1.1.2 Изработка и монтаж на метална площадка от метални профили и просечна ламарина със средно тегло на детайла до 3 кг. И общо тегло 280
кг. бр. 4

3.1.1.1.2 Боядисване площадки с епоксиден лак м2 60
ОБЩО по т.3.1.1.1:

3.1.1.2 Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 5-ти блок
3.1.1.2.1 Доставка и конструиране,  изработка и монтаж на обслужващи площадки в 5 РО т. 15

ОБЩО по т.3.1.1.2:
3.1.1.3 Доставка и монтаж на тръбопроводи от 08Х18Н10Т (1.4541) на система 5VF към помпени агрегати от система 5TQ2 съгласно 

чертежи 12.36.РО.VF.РПР.3606.00.00,  12.36.РО.VF.РПР.3604.00.00,  12.36.РО.VF.РПР.3607.00.00*, Приложение 11 към ТЗ
3.1.1.3.1 Доставка:

3.1.1.3.1.1 тръба ф57х3 08Х18Н10Т   ГОСТ5632-72 м 168
3.1.1.3.1.2 Вентил сферичен заваряем Dу50 Ру1,0 МРа - 08Х18Н10Т бр. 12
3.1.1.3.1.3 Преход 50х32  13 ОСТ 34-42-423-78     08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 24
3.1.1.3.1.4 Щуцер Dу 10 02 ОСТ  34-42-439 78 08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 12
3.1.1.3.1.5 тръба ф38х3 08Х18Н10Т   ГОСТ5632-72 м 48
3.1.1.3.1.6 Ивработване на щуцер Dу15  с редра по 12.30.ОСО.00.РПР.3603.00.01 бр. 48
3.1.1.3.1.7 Ивработване на щуцер Dу10  с редра по 12.30.ОСО.00.РПР.3602.00.01 бр. 12
3.1.1.3.1.8 Фланец 1-29 ОСТ 34-42-425-78 бр. 42
3.1.1.3.1.9 Болт М12х50 -8,8  А2-70 DIN 931  бр. 84

3.1.1.3.1.10 Гайка М12 -8,8  А2-70 DIN 934   бр. 84
3.1.1.3.1.11 Шайба 2  12   DIN 127А     1.4310 бр. 84
3.1.1.3.1.12 Подложка уплътнителна за фланцеви съединениея тип "П" Dу 50 БДС 3922-84    ПОН 3.0   ГОСТ 481-80 бр. 21
3.1.1.3.1.13 Тройник преходен 57х3-32х2,5-4,0  01  ОСТ 34-42-435-78      08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 24
3.1.1.3.1.14 Фланец 1-27 ОСТ 34-42-425-78 бр. 72
3.1.1.3.1.15 Болт М10х45 -8,8  А2-70 DIN 931  бр. 210
3.1.1.3.1.16 Гайка М10 -8,8  А2-70 DIN 934   бр. 210
3.1.1.3.1.17 Шайба 2  10   DIN 127А     1.4310 бр. 210
3.1.1.3.1.18 Подложка уплътнителна за фланцеви съединениея тип "П" Dу 25 БДС 3922-84    ПОН 3.0   ГОСТ 481-80 бр. 36
3.1.1.3.1.19 Щуцер  57х3 2-03  ОСТ  34-42-434 78 08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 9
3.1.1.3.1.20 Коляно 90  -57х3  01 ОСТ 34-42-418-78 бр. 84
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

3.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
3.1.1.3.1.21 Коляно 90  -38х3  100х100 01 ОСТ 34-42-420-78 бр. 24
3.1.1.3.1.22 Тръба 32х3,5  08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 м 30
3.1.1.3.1.23 Опора подвижна безкорпусна за тръба 57 по чертеж 12.30.ОСО.00.РПР.3495.00.00, приложение 6 към ТЗ бр. 48
3.1.1.3.1.24 Опора подвижна безкорпусна за тръба 38 по чертеж 10.30.ОСО.00.РПР.2974.00.00, приложение 6 към ТЗ бр. 12
3.1.1.3.1.25 Тройник преходен 50х20 -4-13  ОСТ 34-42-433-78      08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 24
3.1.1.3.1.26 Фланец 1-26 ОСТ 34-42-425-78 бр. 48
3.1.1.3.1.27 Подложка уплътнителна за фланцеви съединениея тип "П" Dу 20 БДС 3922-84    бр. 24
3.1.1.3.1.28 Коляно  -32х2,5  100х100  ОСТ 34-42-420-78  08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 36
3.1.1.3.1.29 Тройник равнопроходен 57х3-0,4-  01  ОСТ 34-42-434-78      08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 6

3.1.1.3.2 Работа
3.1.1.3.2.1 Демонтаж на същесквуващата тръбна разводка м. 200
3.1.1.3.2.2 Монтаж ттръба ф38х3 08Х18Н10Т   ГОСТ5632-72 м 48
3.1.1.3.2.3 Монтаж на щуцер Dу15  с редра по 12.30.ОСО.00.РПР.3603.00.01 бр. 48
3.1.1.3.2.4 Монтаж на щуцер Dу10  с редра по 12.30.ОСО.00.РПР.3602.00.01 бр. 12
3.1.1.3.2.5 Монтаж Фланец 1-29 ОСТ 34-42-425-78 бр. 42
3.1.1.3.2.6 Монтаж на  тройник преходен 57х3-32х2,5-4,0  01  ОСТ 34-42-435-78      08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 24
3.1.1.3.2.7 Монтаж на фланец 1-27 ОСТ 34-42-425-78 бр. 72
3.1.1.3.2.8 Монтаж на щуцер  57х3 2-03  ОСТ  34-42-434 78 08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 9
3.1.1.3.2.9 Монтаж на коляно 90  -57х3  01 ОСТ 34-42-418-78 бр. 84

3.1.1.3.2.10 Монтаж на коляно 90  -38х3  100х100 01 ОСТ 34-42-420-78 бр. 24
3.1.1.3.2.11 Монтаж на тръба 32х3,5  08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 м 30
3.1.1.3.2.12 Монтаж на опора подвижна безкорпусна за тръба 57 по чертеж 12.30.ОСО.00.РПР.3495.00.00, приложение 6 към ТЗ бр. 48
3.1.1.3.2.13 Монтаж на опора подвижна безкорпусна за тръба 38 по чертеж 10.30.ОСО.00.РПР.2974.00.00, приложение 6 към ТЗ бр. 12
3.1.1.3.2.14 Монтаж на тройник преходен 50х20 -4-13  ОСТ 34-42-433-78      08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 24
3.1.1.3.2.15 Монтаж на фланец 1-26 ОСТ 34-42-425-78 бр. 48
3.1.1.3.2.16 Коляно  -32х2,5  100х100  ОСТ 34-42-420-78  08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 36
3.1.1.3.2.17 Монтаж на тройник равнопроходен 57х3-0,4-  01  ОСТ 34-42-434-78      08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 6

3.1.1.3.2.18 Външен оглед и контрол на заваръчните съединения съгласно Технология за заваряване и се отчита по фактически извършен контрол, 
определен с констативен протокол

ч/ч

ОБЩО за т.3.1.1.3:
3.1.1.4. Изработка и монтаж на нивоуказателни стъкла на резервоари  5UR20B01, 5TB21B01, 5TB22B01, 5TB23B01 (съгласно чертеж 

№11.35.РО.00.РПР.3323.00.00)
3.1.1.4.1 Доставка на нивоуказатели : комп. 6

1.Нивоуказателите да имат следните характеристики:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

3.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
   - Нивоуказателите трябва да са окомплектовани с:  нивоуказателно стъкло, защитна прорязана тръба, възел за уплътнение на стъклото от 
двата края, отсичащи  вентили - от двата края и присъединителни фланци -от двата края.
   - нивоуказателите са предназначени за външен монтаж върху стената на резервоара;
   - присъединяването към резервоарите да става чрез 2 броя фланци;
   -металните части да бъдат изработени от неръждаема стомана;
   - присъединяването към резервоарите да става чрез 2 броя фланци;
   - нивоуказателите да позволяват директно отчитане на нивото на маслото;
2.Диапазон на измерване:
за монтажа на нивомерите ще се използват съществуващи щуцери 
   -нивомери с измервателен обхват /измерен между осите на присъединителните фланци/-1500 мм               бр. 4
   -нивомери с измервателен обхват /измерен между осите на присъединителните фланци/-1220 мм бр. 2
   -доставката да бъде окомплектована с размерна линия /в сантиметри/. Размерната линия да може да се закрепи върху защитната тръба и 
да бъде с обхват  0÷2500 мм.   
3. Параметри на флуида
   - нивоуказателите са предназначени за минерално масло Тп32;
    -работна температура на маслото: 10÷80°С
   - максимален вискозитет 200 mm2/s ;
   -работно налягане -атмосферно

3.1.1.4.2 Изработване на контрафланци, в съответствие с доставката. бр. 12
3.1.1.4.3 Демонтаж на съществуващи фланци бр. 12
3.1.1.4.4 Подготовка на крайщата за заваряване бр. 12
3.1.1.4.5 Заваряване на присъединителните фланци към щуцерите на резервоара. бр. 12
3.1.1.4.6 Безразрушителен контрол на заварените съединения. бр. 12

Чертежът е представен в приложение №12 към Техническото задание
ОБЩО за т. 3.1.1.4. :

3.1.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ТИ ЕНЕРГИН БЛОК (6ЕБ)
3.1.2.1 Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 6-ти блок

3.1.2.1.1 Доставка и конструиране,  изработка и монтаж на обслужващи площадки в 5 РО т. 15
ОБЩО по т.3.1.2.1:

3.1.2.2 Доставка и монтаж на тръбопроводи от 08Х18Н10Т (1.4541) на система 6VF към помпени агрегати от система 6TQ2 съгласно 
чертежи 12.36.РО.VF.РПР.3606.00.00,  12.36.РО.VF.РПР.3604.00.00,  12.36.РО.VF.РПР.3607.00.00, Приложение 11 към ТЗ

3.1.2.2.1 Доставка:
3.1.2.2.1.1 тръба ф57х3 08Х18Н10Т   ГОСТ5632-72 м 168
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

3.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
3.1.2.2.1.2 Вентил сферичен заваряем Dу50 Ру1,0 МРа - 08Х18Н10Т бр. 12
3.1.2.2.1.3 Преход 50х32  13 ОСТ 34-42-423-78     08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 24
3.1.2.2.1.4 Щуцер Dу 10 02 ОСТ  34-42-439 78 08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 12
3.1.2.2.1.5 тръба ф38х3 08Х18Н10Т   ГОСТ5632-72 м 48
3.1.2.2.1.6 Изработване на щуцер Dу15  с редра по 12.30.ОСО.00.РПР.3603.00.01 бр. 48
3.1.2.2.1.7 Изработване на щуцер Dу10  с редра по 12.30.ОСО.00.РПР.3602.00.01 бр. 12
3.1.2.2.1.8 Фланец 1-29 ОСТ 34-42-425-78 бр. 42
3.1.2.2.1.9 Болт М12х50 -8,8  А2-70 DIN 931  бр. 84

3.1.2.2.1.10 Гайка М12 -8,8  А2-70 DIN 934   бр. 84
3.1.2.2.1.11 Шайба 2  12   DIN 127А     1.4310 бр. 84
3.1.2.2.1.12 Подложка уплътнителна за фланцеви съединениея тип "П" Dу 50 БДС 3922-84    ПОН 3.0   ГОСТ 481-80 бр. 21
3.1.2.2.1.13 Тройник преходен 57х3-32х2,5-4,0  01  ОСТ 34-42-435-78      08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 24
3.1.2.2.1.14 Фланец 1-27 ОСТ 34-42-425-78 бр. 72
3.1.2.2.1.15 Болт М10х45 -8,8  А2-70 DIN 931  бр. 210
3.1.2.2.1.16 Гайка М10 -8,8  А2-70 DIN 934   бр. 210
3.1.2.2.1.17 Шайба 2  10   DIN 127А     1.4310 бр. 210
3.1.2.2.1.18 Подложка уплътнителна за фланцеви съединениея тип "П" Dу 25 БДС 3922-84    ПОН 3.0   ГОСТ 481-80 бр. 36
3.1.2.2.1.19 Щуцер  57х3 2-03  ОСТ  34-42-434 78 08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 9
3.1.2.2.1.20 Коляно 90  -57х3  01 ОСТ 34-42-418-78 бр. 84
3.1.2.2.1.21 Коляно 90  -38х3  100х100 01 ОСТ 34-42-420-78 бр. 24
3.1.2.2.1.22 Тръба 32х3,5  08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 м 30
3.1.2.2.1.23 Опора подвижна безкорпусна за тръба 57 по чертеж 12.30.ОСО.00.РПР.3495.00.00, приложение 6 към ТЗ бр. 48
3.1.2.2.1.24 Опора подвижна безкорпусна за тръба 38 по чертеж 10.30.ОСО.00.РПР.2974.00.00, приложение 6 към ТЗ бр. 12
3.1.2.2.1.25 Тройник преходен 50х20 -4-13  ОСТ 34-42-433-78      08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 24
3.1.2.2.1.26 Фланец 1-26 ОСТ 34-42-425-78 бр. 48
3.1.2.2.1.27 Подложка уплътнителна за фланцеви съединениея тип "П" Dу 20 БДС 3922-84    бр. 24
3.1.2.2.1.28 Коляно  -32х2,5  100х100  ОСТ 34-42-420-78  08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 36
3.1.2.2.1.29 Тройник равнопроходен 57х3-0,4-  01  ОСТ 34-42-434-78      08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 6

3.1.2.2.2 Работа:
3.1.2.2.2.1 Демонтаж на същесквуващата тръбна разводка м. 160
3.1.2.2.2.2 Монтаж ттръба ф38х3 08Х18Н10Т   ГОСТ5632-72 м 48
3.1.2.2.2.3 Монтаж на щуцер Dу15  с редра по 12.30.ОСО.00.РПР.3603.00.01 бр. 48
3.1.2.2.2.4 Монтаж на щуцер Dу10  с редра по 12.30.ОСО.00.РПР.3602.00.01 бр. 12
3.1.2.2.2.5 Монтаж Фланец 1-29 ОСТ 34-42-425-78 бр. 42
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

3.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
3.1.2.2.2.6 Монтаж на  тройник преходен 57х3-32х2,5-4,0  01  ОСТ 34-42-435-78      08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 24
3.1.2.2.2.7 Монтаж на фланец 1-27 ОСТ 34-42-425-78 бр. 72
3.1.2.2.2.8 Монтаж на щуцер  57х3 2-03  ОСТ  34-42-434 78 08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 9
3.1.2.2.2.9 Монтаж на коляно 90  -57х3  01 ОСТ 34-42-418-78 бр. 84

3.1.2.2.2.10 Монтаж на коляно 90  -38х3  100х100 01 ОСТ 34-42-420-78 бр. 24
3.1.2.2.2.11 Монтаж на тръба 32х3,5  08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 м 30
3.1.2.2.2.12 Монтаж на опора подвижна безкорпусна за тръба 57 по чертеж 12.30.ОСО.00.РПР.3495.00.00, приложение 6 към ТЗ бр. 48
3.1.2.2.2.13 Монтаж на опора подвижна безкорпусна за тръба 38 по чертеж 10.30.ОСО.00.РПР.2974.00.00, приложение 6 към ТЗ бр. 12
3.1.2.2.2.14 Монтаж на тройник преходен 50х20 -4-13  ОСТ 34-42-433-78      08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 24
3.1.2.2.2.15 Монтаж на фланец 1-26 ОСТ 34-42-425-78 бр. 48
3.1.2.2.2.16 Коляно  -32х2,5  100х100  ОСТ 34-42-420-78  08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 36
3.1.2.2.2.17 Монтаж на тройник равнопроходен 57х3-0,4-  01  ОСТ 34-42-434-78      08Х18Н10Т  ГОСТ5632-72 бр. 6
3.1.2.2.2.18 Външен оглед и контрол на заваръчните съединения съгласно Технология за заваряване и се отчита по фактически извършен контрол, 

определен с констативен протокол
ч/ч

ОБЩО за т.3.1.2.2:.
3.1.2.3. Изработка и монтаж на нивоуказателни стъкла на резервоари  6UR20B01, 6TB21B01, 6TB22B01, 6TB23B01 (съгласно чертеж 

№11.35.РО.00.РПР.3323.00.00)
3.1.2.3.1 Доставка на нивоуказатели : комп. 6

1.Нивоуказателите да имат следните характеристики:
   - Нивоуказателите трябва да са окомплектовани с:  нивоуказателно стъкло, защитна прорязана тръба, възел за уплътнение на стъклото от 
двата края, отсичащи  вентили - от двата края и присъединителни фланци -от двата края.
   - нивоуказателите са предназначени за външен монтаж върху стената на резервоара;
   - присъединяването към резервоарите да става чрез 2 броя фланци;
   -металните части да бъдат изработени от неръждаема стомана;
   - присъединяването към резервоарите да става чрез 2 броя фланци;
   - нивоуказателите да позволяват директно отчитане на нивото на маслото;
2.Диапазон на измерване:
за монтажа на нивомерите ще се използват съществуващи щуцери 
   -нивомери с измервателен обхват /измерен между осите на присъединителните фланци/-1500 мм               бр. 4
   -нивомери с измервателен обхват /измерен между осите на присъединителните фланци/-1220 мм бр. 2
   -доставката да бъде окомплектована с размерна линия /в сантиметри/. Размерната линия да може да се закрепи върху защитната тръба и 
да бъде с обхват  0÷2500 мм.   
3. Параметри на флуида
   - нивоуказателите са предназначени за минерално масло Тп32;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

3.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
    -работна температура на маслото: 10÷80°С
   - максимален вискозитет 200 mm2/s ;
   -работно налягане -атмосферно

3.1.2.3.2 Изработване на контрафланци, в съответствие с доставката. бр. 12
3.1.2.3.3 Демонтаж на съществуващи фланци бр. 12
3.1.2.3.4 Подготовка на крайщата за заваряване бр. 12
3.1.2.3.5 Заваряване на присъединителните фланци към щуцерите на резервоара. бр. 12
3.1.2.3.6 Безразрушителен контрол на заварените съединения. бр. 12

Чертежът е представен в приложение №12 към Техническото задание
ОБЩО за т.  3.1.2.3:

3.1.3 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
3.1.3.1. Основен ремонт на 3 броя изпарителни апарата (0TR40,60,W01 и 0UG20W01 )
3.1.3.1.1 Разфланцване и отваряне на люкове П1, П2 и П3 от чертеж 93-011685 (3 бр.) бр. 3
3.1.3.1.2 Демонтиране на 3 бр.капаци намиращи се в горната камера на изпарителя. бр. 3
3.1.3.1.3 Изгребване на рашинговите пръстени от камерата за рашингови пръстени. Дефектовка. кг 500

3.1.3.1.4 Извършване на оглед на камерата за рашингови пръстени (от с-ри “Е-РО” и “О І к-р”). При необходимост се създава ТК за заваряване. бр. 1

3.1.3.1.5 Отстраняване на дефектите от камерата за рашинговите пръстени. бр. 1
3.1.3.1.6 Извършва се оглед и приемане на камерата за рашингови пръстени и рашинговите пръстени(Е-РО). бр. 1
3.1.3.1.7 Извършване на оглед и почистване на междинните камери (под рашинговата). м² 10
3.1.3.1.8 Зареждане на рашинговите пръстени. кг 500
3.1.3.1.9 Затваряне на трите капака между горната и рашинговата камери фиксират се с шпилки и гайки М12 бр. 3

3.1.3.1.10 Затварят се и се уплътняват трите люка П1, П2 и П3. бр. 3
3.1.3.1.11 Развиване на обзорни стъкла (по 2 на изпарител и само ако са налични) бр. 4
3.1.3.1.12 Изпробва се установката и при наличие на забележки, същите се отстраняват. бр. 1
3.1.3.1.13 Отстраняване на забележки бр. 1

ОБЩО за 1 брой:
ОБЩО за т.3.1.3.2:

3.1.3.2 Почистване и нанасяне на антикорозионно покритие на Устройство за транспортиране шахтата /УТШ/
Труд:

3.1.3.2.1 Монтаж и демонтаж скеле в транспортен коридор 2 на ЕП-1 м³ 250
3.1.3.2.2 Направа завеси на транспортен коридор от  кота 10 60 до до кота 0 00 м² 50
3.1.3.2.3 Демонтаж завеси   и натоварване на УТШ на транспорт м² 50
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

3.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
3.1.3.2.4 Монтаж и демонтаж скеле в  СК 3 – мръсна работилница м³ 350
3.1.3.2.5 Направа завеси от полиетилен и брезентов чохъл м² 165
3.1.3.2.6 Почистване УТШ с иглени чукове м² 180
3.1.3.2.7 Почистване УТШ с ламелна шайба м² 50
3.1.3.2.8 Обезпрашаване на УТШ м² 180
3.1.3.2.9 Боядисване УТШ м² 180

Материали:
3.1.3.2.10 Тензух м 120
3.1.3.2.11 Полиетилен кг 120
3.1.3.2.12 Кореселин кг 100
3.1.3.2.13 Боя Amercoat 90S л 160
3.1.3.2.14 Противопожарно одеало – тежък тип бр 2
3.1.3.2.15 Разредител Amercoat 90S л 60
3.1.3.2.16 Шкурка 120мм  Р100 м 20
3.1.3.2.17 Иглен чук бр. 2
3.1.3.2.18 Игли стоманени ф4мм компл. 10
3.1.3.2.19 Уред за боядисване, според изискванията за нанасяне на производителя бр 1
3.1.3.2.20 Брезент за палатка с размер ф≥ 5500 мм и h≥4000 мм. бр 1

ОБЩО за т.3.1.3.3:
ОБЩО по т. 3.1:
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

3.2.1.1. Ремонт на вентилатори 
3.2.1.1.1 Демонтаж на предпазен капак на ремъчната предавка. бр. 45
3.2.1.1.2 Демонтаж на ремъци. к-т 45
3.2.1.1.3 Демонтаж на ремъчните шайби на вентилатора и елктродвигател. к-т 45
3.2.1.1.4 Изработване на нови ремъчни шайби при хеобходимост (комплект). к-т 45
3.2.1.1.5 Демонтаж мека връзка. бр. 90
3.2.1.1.6 Демонта въздушни клапани. бр. 45
3.2.1.1.7 Изработка и монтаж на заглушка на смукателен и нагнетателен въздуховод бр. 90
3.2.1.1.8 Демонтаж на направляващ апарат. бр. 45
3.2.1.1.9 Демонтаж дифузор. бр. 45

3.2.1.1.10 Демонтаж ел. двигател. бр. 45
3.2.1.1.11 Ремонт ел. Двигател. бр. 45
3.2.1.1.12 Демонтаж на работно колело. бр. 45
3.2.1.1.13 Обработка на присъединителния отвор на работно колело и лагерен възел. бр. 45
3.2.1.1.14 Демонтаж предпазен капак на лагерен възел бр. 45
3.2.1.1.15 Демонтаж на лагерен възел от рамата на вентилатора. бр. 45
3.2.1.1.16 Демонтаж на лагерите. бр. 90
3.2.1.1.17 Демонтаж на вала. бр. 45
3.2.1.1.18 Изработка на нов вал (при необходимост). бр. 90
3.2.1.1.19 Разстъргване и наварване на лагерните шийки при необходимост бр. 90
3.2.1.1.20 Сглобяване на работното колело за балансиране. бр. 45
3.2.1.1.21 Монтаж на лагерите. бр. 90
3.2.1.1.22 Монтаж на лагерния възел. бр. 45
3.2.1.1.23 Смазване на лагерите бр. 90
3.2.1.1.24 Монтаж на предпазния капак на лагерния възел. бр. 45
3.2.1.1.25 Монтаж на работното колело. бр. 45
3.2.1.1.26 Монтаж на дифузор. бр. 45
3.2.1.1.27 Монтаж на направляващ апарат. бр. 45
3.2.1.1.28 Ремонт на механична въздушна клапа. бр. 45
3.2.1.1.29 Демонтаж заглушка на въздуховода. бр. 90

3.2.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2014 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
3.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ВКОС"

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

Й

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

3.2.1.1.30 Монтаж на механична въздушна клапа. бр. 45
3.2.1.1.31 Монтаж мека връзка. бр. 90
3.2.1.1.32 Монтаж на ремъчни шайби. к-т. 45
3.2.1.1.33 Монтаж ремъци. к-т. 45
3.2.1.1.34 Подмяна виброизолатори. бр. 270
3.2.1.1.35 Центровка ремъчна предавка. бр. 45
3.2.1.1.36 Монтаж предпазен капак. бр. 45

ОБЩО по т.3.2.1.1.
ОБЩО по т. 3.2:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

3.3.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
3.3.1.1. Подмяна фундаменти на 5SU11,12,13D01

3.3.1.1.1 Демонтаж на старите помпени агрегати бр. 2
3.3.1.1.2 Разбиване на фундаментите на агрегатите бр. 2
3.3.1.1.3 Транспорт строителни отпадъци до депо т. 0.5
3.3.1.1.4 Демонтаж металните рами бр. 2
3.3.1.1.5 Транспорт метални отпадъци до депо т. 0.2
3.3.1.1.6 Реконструкция на напорните и смукателни тръбопроводи бр. 4
3.3.1.1.7 Реконструкция на обвязката на помпите бр. 2
3.3.1.1.8 Изработка и монтаж на нови фундаменти бр. 2
3.3.1.1.9 Изработка и монтаж на нови рами бр. 2

3.3.1.1.10 Монтаж на помпените агрегати бр. 2
Общо по т.3.3.1.1.:

3.3.1.2. Среден ремонт на ОГЦ 5ST31,32,33W01
3.3.1.2.1 Разболтване фланцеви съединения на дъната към входен и изходен тръбопроводи к-т 2
3.3.1.2.2 Изрязване и демонтаж на участък от линията за обезвъздушаване по циркулационна вода бр. 1
3.3.1.2.3 Сапаниране, разболтване крепежа на дъната към корпуса и демонтаж на дъната к-т 2
3.3.1.2.4 Проверка на техничестоко състояние на дъната, тръбните дъски и крепежните елементи к-т 2
3.3.1.2.5 Механично почистване на тръбните дъски бр. 2
3.3.1.2.6 Механично почистване на дъната бр. 2
3.3.1.2.7 Измиване на топлообменните тръби с водна струя (чрез WOMA) к-т 1
3.3.1.2.8 Монтаж на установка за киселинна промивка - при необходимост*, съгласно протокол от корозионно обследване к-т 1
3.3.1.2.9 Киселинна промивка на тръбния сноп - при необходимост к-т 1

3.3.1.2.10 Демонтаж на установка за киселинна промивка к-т 1
3.3.1.2.11 Почистване и ревизия на уплътнителните повърхнини бр. 4
3.3.1.2.12 Изрязване и поставяне на нови гарнитури бр. 4
3.3.1.2.13 Монтаж на дъната и стягане на крепежа к-т 4
3.3.1.2.14 Подготовка краищата, монтаж и заваряване на линията за обезвъздушаване по циркулационна вода к-т 1

Общо за 1 бр.:
Общо за 3 бр.:

3.3.1.3. Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в машинна зала 5 блок
3.3.1.3.1. Конструиране на площадки ч.ч
3.3.1.3.2. Доставка на материали, изработване и монтаж на площадки със скари  тип Р230-33/33-3 горещо поцинковани т 50

ОБЩО по т.3.3.1.3.:

3.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР"
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

3.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР"
3.3.1.4. Подмяна на дренажи на 5RN81,82,91,92B01

3.3.1.4.1 Демонтаж на топлоизолацията на дъното на 5RN81,82,91,92B01. м2 8
3.3.1.4.2 Демонтаж на стари дренажи (∅38mm; L=10m). бр. 4
3.3.1.4.3 Монтиране на нови дренажи (ф38mm; L=15m) с два броя вентили Ду 32. бр. 4
3.3.1.4.4 Контрол на заваръчните шевове. бр. 32
3.3.1.4.5 Монтаж на топлоизолацията. м2 8

ОБЩО по т.3.3.1.4.:

3.3.1.5. Монтаж на байпасна линия на 5VB92S02 – вход охлаждаща вода на топлообменник 5VB92W01 за по плавно регулиране 
на температурата за с-ма 5VK

3.3.1.5.1 Демонтаж на задвижка Ду 150 бр. 1
3.3.1.5.2 Рязане на тръбопровод ф159 бр. 1
3.3.1.5.3 Монтиране на фланци Ду150 бр. 2
3.3.1.5.4 Заваряване на тръбопровод ф159 бр. шев 1
3.3.1.5.5 Монтиране на дадвижка Ду150 бр. 1
3.3.1.5.6 Разпробиване на отвор ф50 в тръба ф159 бр. 2
3.3.1.5.7 Монтитане на тръбопровод ф57 с един фланцеви вентил Ду50 m 2
3.3.1.5.8 Контрол на заваръчните шевове на тръба ф159 бр. 4
3.3.1.5.9 Контрол на заваръчните шевове на тръба ф57 бр. 10

3.3.1.5.10 Грундиране и боядисване на тръбопровода m2 0,8
ОБЩО по т.3.3.1.5.

3.3.1.6. Монтиранe на байпасна линия на 5RR20S01 с диаметър 159мм. Демонтаж на съществуваща линия с диаметър 57мм.
3.3.1.6.1 Демонтаж топлоизолацията на тръбопровод ф820 m2 6
3.3.1.6.2 Демонтаж топлоизолацията на тръбопровод ф57 m2 2
3.3.1.6.3 Демонтаж на стара байпасна линия ф57 m 7,2
3.3.1.6.4 Демонтаж на стара подвесна система бр. 1
3.3.1.6.5 Разпробиване на отвор ф150 в тръба ф820 бр. 2
3.3.1.6.6 Монтиране на тръбопровод ф159 с един брий арматура Ду 150 m 7,2
3.3.1.6.7 Разпробиване на отвор ф10 в тръба ф159 бр. 1
3.3.1.6.8 Монтиране на линия Ду10 за измерване на налягане m 1
3.3.1.6.9 Монтаж на нова подвесна конструкция бр. 1

3.3.1.6.10 Контрол на заваръчните шевове на тръбопровод ф159 бр. 14
3.3.1.6.11 Контрол на заваръчните шевове на тръбопровод Ду10 бр. 4
3.3.1.6.12 Монтаж на топлоизолацията на тръбопровод ф820 m2 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

3.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР"
3.3.1.6.13 Монтаж на топлоизолацията на тръбопровод ф159 m2 4

ОБЩО по т.3.3.1.6.

3.3.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
3.3.2.1. Подмяна фундаменти на 6SU11D01 и 6SU13D01

3.3.2.1.1 Демонтаж на старите помпени агрегати бр. 2
3.3.2.1.2 Разбиване на фундаментите на агрегатите бр. 2
3.3.2.1.3 Транспорт строителни отпадъци до депо т. 0.5
3.3.2.1.4 Демонтаж металните рами бр. 2
3.3.2.1.5 Транспорт метални отпадъци до депо т. 0.2
3.3.2.1.6 Реконструкция на напорните и смукателни тръбопроводи бр. 4
3.3.2.1.7 Реконструкция на обвязката на помпите бр. 2
3.3.2.1.8 Изработка и монтаж на нови фундаменти бр. 2
3.3.2.1.9 Изработка и монтаж на нови рами бр. 2

3.3.2.1.10 Монтаж на помпените агрегати бр. 2
Общо по т.3.3.2.1.:

3.3.2.2. Среден ремонт на ОГЦ 6ST31,32,33W01
3.3.2.2.1. Разболтване фланцеви съединения на дъната към входен и изходен тръбопроводи к-т 2
3.3.2.2.2. Изрязване и демонтаж на участък от линията за обезвъздушаване по циркулационна вода бр. 1
3.3.2.2.3. Сапаниране, разболтване крепежа на дъната към корпуса и демонтаж на дъната к-т 2
3.3.2.2.4. Проверка на техничестоко състояние на дъната, тръбните дъски и крепежните елементи к-т 2
3.3.2.2.5. Механично почистване на тръбните дъски бр. 2
3.3.2.2.6. Механично почистване на дъната бр. 2
3.3.2.2.7. Измиване на топлообменните тръби с водна струя (чрез WOMA) к-т 1
3.3.2.2.8. Монтаж на установка за киселинна промивка - при необходимост*, съгласно протокол от корозионно обследване к-т 1
3.3.2.2.9. Киселинна промивка на тръбния сноп - при необходимост к-т 1

3.3.2.2.10. Демонтаж на установка за киселинна промивка к-т 1
3.3.2.2.11. Почистване и ревизия на уплътнителните повърхнини бр. 4
3.3.2.2.12. Изрязване и поставяне на нови гарнитури бр. 4
3.3.2.2.13. Монтаж на дъната и стягане на крепежа к-т 4
3.3.2.2.14. Подготовка краищата, монтаж и заваряване на линията за обезвъздушаване по циркулационна вода к-т 1

Общо за 1 бр.:
Общо за 3 бр.:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2014 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

3.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР"
3.3.2.3. Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в машинна зала 6 блок

3.3.2.3.1. Конструиране на площадки ч.ч
3.3.2.3.2. Доставка на материали, изработване и монтаж на площадки със скари  тип Р230-33/33-3 горещо поцинковани т 50

ОБЩО по т.3.3.2.3.:
3.3.2.4. Подмяна на дренажи на 6RN81,82,91,92B01

3.3.2.4.1 Демонтаж на топлоизолацията на дъното на 6RN81,82,91,92B01. м2 8
3.3.2.4.2 Демонтаж на стари дренажи (∅38mm; L=10m). бр. 4
3.3.2.4.3 Монтиране на нови дренажи (ф38mm; L=15m) с два броя вентили Ду 32. бр. 4
3.3.2.4.4 Контрол на заваръчните шевове. бр. 32
3.3.2.4.5 Монтаж на топлоизолацията. м2 8

ОБЩО по т.3.3.2.4.:
3.3.2.5. Монтиранe на байпасна линия на 6RR20S01 с диаметър 159мм. Демонтаж на съществуваща линия с диаметър 57мм.

3.3.2.5.1 Демонтаж топлоизолацията на тръбопровод ф820 m2 6
3.3.2.5.2 Демонтаж топлоизолацията на тръбопровод ф57 m2 2
3.3.2.5.3 Демонтаж на стара байпасна линия ф57 m 7,2
3.3.2.5.4 Демонтаж на стара подвесна система бр. 1
3.3.2.5.5 Разпробиване на отвор ф150 в тръба ф820 бр. 2
3.3.2.5.6 Монтиране на тръбопровод ф159 с един брий арматура Ду 150 m 7,2
3.3.2.5.7 Разпробиване на отвор ф10 в тръба ф159 бр. 1
3.3.2.5.8 Монтиране на линия Ду10 за измерване на налягане m 1
3.3.2.5.9 Монтаж на нова подвесна конструкция бр. 1

3.3.2.5.10 Контрол на заваръчните шевове на тръбопровод ф159 бр. 14
3.3.2.5.11 Контрол на заваръчните шевове на тръбопровод Ду10 бр. 4
3.3.2.5.12 Монтаж на топлоизолацията на тръбопровод ф820 m2 6
3.3.2.5.13 Монтаж на топлоизолацията на тръбопровод ф159 m2 4

ОБЩО по т.3.3.2.5.:
ОБЩО по т. 3.3:
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

3.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР  “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”
3.4.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2014 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)

3.4.1.1. Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в ДГС блок 5 3
3.4.1.1.1. Боядисване на корпусите и ЕД на помпи 5QF11÷31D01,02 м² 280
3.4.1.1.2. Боядисване на площадки в помещенията  на помпи 5QF11÷31D01,02 м² 320

Общо по т. 3.4.1.3.:

3.4.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2014 НА 6-ТИ ЕНЕРГИН БЛОК (6ЕБ)

3.3.2.1 Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в ДГС блок 6
3.3.2.1.1 Боядисване на корпусите и ЕД на помпи 6QF11÷31D01,02 м² 280
3.3.2.1.2 Боядисване на площадки в помещенията  на помпи 6QF11÷31D01,02 м² 320

Общо по т. 3.3.2.3:
ОБЩО по т. 3.4:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

4.1 ГРАФИК за изпълнение на дейностите по "Оборудване І-ви контур"

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV ХV ХVІ ХVІІ ХVІІІ ХІХ ХХ ХХІ ХХІІ ХХІІІ ХХІV ХХV ХХVІ ХХVІІ ХХVІІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ

ПГР-2014 НА 5-ти БЛОК

Основен ремонт на топлообменник за планово-
аварийно разхлаждане (тип 1/7 за ВВЕР-1000) 
от системите за безопасност

Ремонт на антикамшични опори на 
тръбопроводи в 5ХА

Основен ремонт на помпа тип ЦН 160-110УХЛ-
4

Основен ремонт на топлообменник автономен
контур Ø1200 (5TF2NW01) от системите за
безопасност в контролираната зона на 5 ЕБ

Реализация на Работен проект ДИ-780 за 
сеизмично укрепване на арматура и 
тръбопроводи на енергиен блок № 5 (т.2.889.1 
от ИП)

Ремонт на топлообменници за отбор проба на 
продувката на парогенераторите

Изпълнение на техническо решение за 
"Монтиране на допълнителен тръбопровод 
към система TG за блокове 5 и 6 на "АЕЦ 
Козлодуй" ЕАД" съгласно Проектна 
документация по РП№№ DTR-ENPR-1179;   
DTR-ENPR-1195; DTR-ENPR-1181; DTR-
ENPR-1198; (т.7.051.1 от ИП)

Ремонт на долни опорни блокове (утки) от 5-ти 
енергоблок - 20 броя

Основен ремонт на топлообменник за 
охлаждане на хидропетата на помпи ТК 
(5ТК22W01)

Основен ремонт на топлообменник 
доохладител на подпитката (5ТК12,71 W01)

Ремонт (подмяна) на участъци от ламаринена 
обшивка на кота 13,20 в 5ХА, грундиране и 
боядисване с епоксидна боя

Ремонт, настройка и изпитания на херметични 
врати на технологични помещения в 
контролираната зона (КЗ) на 5-ти блок

Обособена позиция 2

Месец 6 Месец 7 Месец 8 Месец 9 Месец 10

Обособена позиция 1

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (след сключване на договора)

Месец 1 Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5

Период на ПГР

5ТК12W01

2-ри възможен период
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Отстраняване на забележки по опоро-подвесни 
системи

Отстраняване на забележки по фланцеви 
съединения

Монтаж на първични вентили на импулсни 
линии по І-ви контур

Изпълнение на проект за инсталиране на 
допълнителни водородни рекомбинатори в 
херметичния обем на ядрен енергиен блок №5 
(т. 2.992.1 от ИП)

Конструиране, изработка и монтаж на 
площадки в боксовете на парогенераторите 
(ПГ) за защита на тръбопроводи от настъпване 
в 5ГА407/1

Конструиране, изработка и монтаж на 
площадки за обслужване на съоръжения в 
Реакторно отделение (РО) на 5-ти блок

Доставка и монтаж на тръбопроводи от 
08Х18Н10Т (1.4541) на система 5VF към 
помпени агрегати от система 5TQ2 съгласно 
чертежи 12.36.РО.VF.РПР.3606.00.00,  
12.36.РО.VF.РПР.3604.00.00,  
12.36.РО.VF.РПР.3607.00.00*, Приложение 11 
към ТЗ

Изработка и монтаж на нивоуказателни стъкла 
на резервоари  5UR20B01, 5TB21B01, 
5TB22B01, 5TB23B01 (съгласно чертеж 
№11.35.РО.00.РПР.3323.00.00) - Приложение 
12 към ТЗ

ПГР-2014 НА 6-ти БЛОК

Основен ремонт на топлообменник за планово-
аварийно разхлаждане (тип 1/7 за ВВЕР-1000) 
от системите за безопасност

Ремонтни  дейности  по  подмяна  въжето на  
втори  подем (160 т.)  на  Полярен кран  
6UQ00E01 (т. 2.264.1 от ИП)

Основен ремонт на помпа тип ЦН 160-110УХЛ-
4 

Ремонт на антикамшични опори на 
тръбопроводи в 6ХА

Изпълнение на техническо решение за 
"Монтиране на допълнителен тръбопровод 
към система TG за блокове 5 и 6 на "АЕЦ 
Козлодуй" ЕАД" съгласно Проектна 
документация по РП№№ DTR-ENPR-1179;   
DTR-ENPR-1195; DTR-ENPR-1181; DTR-
ENPR-1198 (т. 7.015.1 от ИП)

Обособена позиция 1

Обособена позиция 3

Период на ПГР

Изработка;
монтаж

Изработка;
монтаж

Конструиране; 
изработка

Конструиране; 
изработка
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Основен ремонт на топлообменник автономен 
контур  Ø1200 (6TF2NW01) от системите за 
безопасност в контролираната зона на 6 ЕБ

Ремонт на долни опорни блокове (утки) от 6-ти 
енергоблок - 20 броя

Основен ремонт на топлообменник 
доохладител на подпитката (6ТК12,71 W01)

Основен ремонт на топлообменник 
6RY30W01,02 от системата за продувка на 
парогенераторите и подмяна на мембраните на 
уплътненията на капаците

Ремонт (подмяна) на участъци от ламаринена 
обшивка на кота 13,20 в 6ХА, грундиране и 
боядисване с епоксидна боя

Ремонт, настройка и изпитания на херметични 
врати на технологични помещения в 
контролираната зона (КЗ) на 6-ти блок

Отстраняване на забележки по опорно-
подвесни системи

Отстраняване на забележки по  фланцеви 
съединения

Монтаж на първични вентили на импулсни 
линии по І-ви контур

Конструиране, изработка и монтаж на 
площадки за обслужване на съоръжения в 
Реакторно отделение (РО) на 6-ти блок

Доставка и монтаж на тръбопроводи от 
08Х18Н10Т (1.4541) на система 6VF към 
помпени агрегати от система 6TQ2 съгласно 
чертежи 12.36.РО.VF.РПР.3606.00.00,  
12.36.РО.VF.РПР.3604.00.00,  
12.36.РО.VF.РПР.3607.00.00, Приложение 11 
към ТЗ

Изработка и монтаж на нивоуказателни стъкла 
на резервоари  6UR20B01, 6TB21B01, 
6TB22B01, 6TB23B01 (съгласно чертеж 
№11.35.РО.00.РПР.3323.00.00), Приложение 
12 към ТЗ

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПГР-2014 НА 5-ти 
И 6-ти БЛОКОВЕ

Ремонт на лагерни втулки за опорния петови 
лагер (подпятника) на асинхронен 
електродвигател ВАЗ 215/109-6 АМ05 (на ГЦН-
195М)

Обособена позиция 3

Обособена позиция 2

Обособена позиция 1

2-ри възможен 
период

2-ри възможен 
период
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Центроване и щифтоване на корпус 195-24-
0157 на ГУП към корпус 195-01-0176 (нов тип) 
на изваждаема част на Главна циркулационна 
помпа (ГЦП) - 4 броя

Престъргване и шлайфане на регулиращ 
пръстен (Кольцо) 195-24-1259 - 4 броя

Престъргване и шлайфане на регулиращ 
пръстен (Прокладка) 195-24-1274 - 4 броя

Центроване на електромагнит 195-27-0002-01 
към корпус  195-24-0157 на ГУП на 
изваждаема част на Главна циркулационна 
помпа (ГЦП)

Основен ремонт на 2 бр. топлообменници за 
разхлаждане на БОК Ø1200 (5TG11,12W01)

Основен ремонт на топлообменник за 
разхлаждане на БОК Ø1200 (6TG13W01)

Ремонт на 5 броя охладители 6БП.392.229 за 
електродвигателя на Главна циркулационна 
помпа (ГЦП)

Ремонт на 3 броя кондензатор - дегазатори 
(КДГ) в СК-3

Монтаж на предпазни клапани и регулатори по 
система 0RQ

Ремонт, настройка и изпитания на херметични 
врати на технологични помещения в 
контролираната зона (КЗ) на Спецкорпус №3

Отстраняване на забележки по опоро-подвесни 
системи в Спецкорпус-3 и свързващи естакади

Отстраняване на забележки по фланцеви 
съединения в Спецкорпус-3 и свързващи 
естакади

Подмяна на помпи 0ТВ30Д01, 0ТВ30Д02, 
0ТВ40Д01, 0ТВ40Д02 (т. 2.211.1 от ИП)

Ремонт, подмяна и демонтаж на изведени от 
експлоатация тръбопроводи по охлаждаща 
вода

Основен ремонт на 3 броя изпарителни 
апарата (0TR40,60W01 и 0UG20W01 )

Почистване и нанасяне на антикорозионно 
покритие на Устройство за транспортиране 
шахтата /УТШ/

Обособена позиция 3

Обособена позиция 2

2-ри възможен период
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
4.2 ГРАФИК за изпълнение на дейностите по "ВКОС"

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV ХV ХVІ ХVІІ ХVІІІ ХІХ ХХ ХХІ ХХІІ ХХІІІ ХХІV ХХV ХХVІ ХХVІІ ХХVІІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ

ПГР-2014 НА 5-ти БЛОК

Ревизия и почистване на топлообменици на вент. 
агрети в 5ХА и поетапна подмяна на захранващи 
тръбопроводи Ду150 и Ду100 към 
въздухоохладители (ВО)

Укрепване на вентилатори и кондиционери 
съгласно Работен проект REL-780 (т. 2.889.1 от ИП)

Монтаж на дренажни системи от вентилатори в 5Х3 
на кота 13,00 и кота 19,00 в система 5TZ

Подмяна на тръбопроводи от система 5VF10,20,30 
към лагерни кутии и ел.двигатели на вентилатори в 
5ХА - общо 2бр. 5TL01D02, 5TL01D03 и 5VB на 
вентилатор 5TL03D02 (т. 2.979.1 от ИП)

Ревизия на спирателна арматура Ду65, Ду80 и 
Ду100 - връзки на системи 5VF10,20,30 към 
кондиционери 5UV04;5UV07

Подмяна на тръбопроводи от система 5VF10,20,30 
И 5VB към кондиционери 
5UV01,02,03,04,07,09,10,11,12 (отделни участъци)

Монтаж на холендрови връзки за охлаждане на 
електродвигателите на вентилаторите в 5ХА, 
съгласно утвърдено техническо решение

Отстраняване на забележки по опоро-подвесни 
системи

Отстраняване на забележки по фланцеви 
съединения

ПГР-2014 НА 6-ти БЛОК

Ревизия и почистване на топлообменици на 
вент. агрети в 6ХА и поетапна подмяна на 
захранващи тръбопроводи Ду150 и Ду100 към 
въздухоохладители (ВО)

Укрепване на вентилатори и кондиционери 
съгласно Работен проект REL-780  (т. 2.889.1 
от ИП)

Обособена позиция 2

Обособена позиция 2

Месец 7 Месец 8

Обособена позиция 1

Обособена позиция 1

Месец 9 Месец 10
ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (след сключване на договора)

Месец 1 Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5 Месец 6

Период на ПГР

Период на ПГР
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Монтаж на дренажни системи от вентилатори 
в 6XA в трапчета на кота 13 от система 6TZ

Подмяна на тръбопроводи от система 6VF10, 
20, 30 към лагерни кутии и електродвигатели 
на вентилатори в 6ХА

Ревизия на спирателна арматура Ду80 и Ду100 -
връзка на системи 6VF10,20,30 към 
кондиционери 6UV04,07

Подмяна на тръбопроводи от система 
6VF10,20,30 към кондиционери 6UV01,02 (в 
коридор 6А006) (т. 2.979.1 от ИП)

Отстраняване на забележки по опоро-подвесни 
системи

Отстраняване на забележки по фланцеви 
съединения

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПГР-2014 НА           
5-ти И 6-ти БЛОКОВЕ

Подмяна на тръбопроводи по VB в СК-3 към 
0TL15,16,17 (т. 2.979.1 от ИП)

Изработка и монтаж на меки връзки на 
вентилатори във вентилационни центрове 
Б712, Б714/1 в СК-3; 5,6 ДГС -  I, II, III система

Отстраняване на забележки по тръбни 
проходки в сградите на РО                                    

Изработка на 40 бр. капаци за 
въздухоохладители в 5,6 ХЗ съгласно чертежи 
№13.30.ВКО.TL.РПР.3847.00.01,02

Ремонт на вентилатори

Обособена позиция 2

Обособена позиция 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

4.3 ГРАФИК за изпълнение на дейностите по "Оборудване ІІ-ри контур"

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV ХV ХVІ ХVІІ ХVІІІ ХІХ ХХ ХХІ ХХІІ ХХІІІ ХХІV ХХV ХХVІ ХХVІІ ХХVІІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ

ПГР-2014 НА 5-ти БЛОК

Текущ ремонт на 3 броя цилиндри ниско 
налягане 5SA20,30,40 (ЦНН -1,2,3) на парна 
турбина К1000-60/1500-2

Основен ремонт (ОР) на цилиндър високо 
налягане 5SA10 (ЦВН) на парна турбина 
К1000-60/1500-2. Подмяна на лагер №1

Ремонт валова линия на турбоагрегат (ТА)-9 и 
турбогенератор (ТГ)-9

Ремонт на радиални плъзгащи лагери на ТА-9 
и ТГ-9, и аксиален лагер (5SB13)

Ремонтни работи по оборудването на маслени 
системи на парна турбина К-1000-60/1500-2 и 
турбогенератор ТВВ-1000-4УЗ

Ремонт на 3 броя паросбросни устройства 
(ПСУ) от 5RC11S03÷08 и 5RC12S03÷08

Среден ремонт на деаератори високо налягане 
(ДВН) - 2 броя (5RL21, 22B01/W01,02)

Среден ремонт на валопревъртащо устройство 
(ВПУ)  5SN10D01 на ТГ-9

Почистване на камерите и тръбните дъски и 
отстраняване на констатирани забележки по 
предпазни щитове в кондензатори 5SD11,12,13-
І, ІІ на парна турбина К-1000-60/1500-2

Отстраняване на констатирани забележки по 
антикорозионното покритие на камерите по 
циркулационна вода на кондензатори 
5SD11,12,13-І, ІІ и кондензатори 5SD51,52– І, 
ІІ на приводни турбини ОК-12А

Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за 
обезпечаване на ремонтните дейности в 
машинна зала 5 блок

Бояджийски работи на отремонтирано 
оборудване и обслужващи площадки в 
машинна зала 5 блок

Месец 7 Месец 8

Обособена позиция 1

Месец 9 Месец 10
ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (след сключване на договора)

Месец 1 Месец 6Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5

Период на ПГР
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Подготовка на основен метал и заварени 
съединения за извършване на безразрушителен 
контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-
ри контур

Отстраняване на забележки от изпълнението 
на работна програма за безразрушителен 
контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-
ри контур

Демонтаж, монтаж и частична подмяна на 
ламаринена обшивка и топлоизолация на 
тръбопроводи и съоръжения за обезпечаване 
на ремонтните дейности в Машинна зала 5 
блок

Подготовка за провеждане на дейностите по 
ведомствен технически надзор. 
Възстановяване на тръбопроводи и 
оборудване. Отстраняване на открити дефекти

Направа на нови фундаменти и рами, и 
претрасиране на напорени и смукателени 
тръбопроводи на помпи 5VB81,82,83D01

Подмяна на дренажен тръбопровод от 
корпусите на 5RH71,72,73,61,62,50,40W01 по 
RM до 5RT30B01,02 и арматури 
5RM71,72,73S71,72; 5RM61,62S71,72; 
5RM50S71,72; 5RM40S71,72; 
5RM71,72,73,61,62,50,40S80,81

Отстраняване на забележки по опоро-подвесни 
системи

Отстраняване на забележки по фланцеви 
съединения

Подмяна фундаменти на 5SU11,12,13D01

Среден ремонт на ОГЦ 5ST31,32,33W01

Конструиране, изработка и монтаж на 
площадки за обслужване на съоръжения в 
машинна зала 5 блок

Подмяна на дренажи на 5RN81,82,91,92B01

Монтаж на байпасна линия на 5VB92S02 – 
вход охлаждаща вода на топлообменник 
5VB92W01 за по-плавно регулиране на 
температурата за система 5VK

Монтиранe на байпасна линия на 5RR20S01 с 
диаметър 159 мм. Демонтаж на съществуваща 
линия с диаметър 57 мм.

Обособена позиция 2

Обособена позиция 3

МонтажКонстр./Израб.
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ПГР-2014 НА 6-ти БЛОК

Текущ ремонт на 2 броя цилиндри ниско 
налягане 6SA20,40 (ЦНН -1,3) на парна 
турбина К1000-60/1500-2

Основен ремонт на цилиндър ниско налягане 
6SA30 (ЦНН -2) на парна турбина К1000-
60/1500-2 с подмяна на работни лопатки от 4-
та степен. Подмяна на лагери №5 и 6 (т.2.893.1 
от ИП)

Ремонт валова линия на турбоагрегат (ТА) -10 
и турбогенератор (ТГ-10)

Среден ремонт на валопревъртащо устройство 
(ВПУ) 6SN10D01 на ТГ-10

Ремонт на радиални плъзгащи лагери на ТА -
10 и ТГ -10, и аксиален лагер (6SB13)

Ремонтни работи по оборудването на 
маслените системи на парна турбина К-1000-
60/1500-2 и турбогенератор ТВВ-1000-4УЗ

Среден ремонт на деаератори високо налягане 
(ДВН) - 2 бр. (6RL21,22B01/W01,02)

Ремонт на 3 броя паросбросни устройства 
(ПСУ)

Почистване на камерите и тръбните дъски и 
отстраняване на констатирани забележки по 
предпазни щитове в кондензатори 6SD11,12,13-
І, ІІ на парна турбина К-1000-60/1500-2

Отстраняване на констатирани забележки по 
антикорозионното покритие на камерите по 
циркулационна вода на кондензатори 
6SD11,12,13-І, ІІ и кондензатори 6SD51,52– І, 
ІІ на приводни турбини ОК-12А

Подготовка на основен метал и заварени 
съединения за извършване на безразрушителен 
контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-
ри контур

Отстраняване на забележки от изпълнението 
на работна програма за безразрушителен 
контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-
ри контур

Демонтаж, монтаж и частична подмяна на 
ламаринена обшивка и топлоизолация на 
тръбопроводи и съоръжения за обезпечаване 
на ремонтите в машинна зала 6 блок

Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за 
обезпечаване на ремонтите в машинна зала 6 
блок

Обособена позиция 1

Период на ПГР
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Бояджийски работи по отремонтирано 
оборудване и обслужващи площадки в 
машинна зала 6 блок

Подготовка за провеждане на дейностите по 
ведомствен технически надзор в сектор O II 
контур. Възстановяване на тръбопроводи и 
оборудване. Отстраняване на открити дефекти

Направа на нови фундаменти и рами, и 
претрасиране на напорни и смукателни 
тръбопроводи на помпи 6VB81,82,83D01

Подмяна на обратни клапани за системи за 
безопасност (СБ), системи, важни за 
безопасността (СВБ) и системи за нормална 
експлоатация (СНЕ) - (т. 2.023.1 от ИП)

Отстраняване на забележки по опоро-подвесни 
системи

Отстраняване на забележки по фланцеви 
съединения

Подмяна фундаменти на 6SU11D01 и 
6SU13D01

Среден ремонт на ОГЦ 6ST31,32,33W01

Конструиране, изработка и монтаж на 
площадки за обслужване на съоръженията в 
Машинна зала 6 блок

Подмяна на дренажи на 6RN81,82,91,92B01

Монтиранe на байпасна линия на 6RR20S01 с 
диаметър 159 мм. Демонтаж на съществуваща 
линия с диаметър 57 мм.

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПГР-2014 НА           
5-ти И 6-ти БЛОКОВЕ

Ремонт (презаливане) на 8 броя плъзгащи 
лагери за турбина К-1000-60/1500-2

Обособена позиция 1

Обособена позиция 2

Обособена позиция 3

МонтажКонстр. / Израб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

4.4 ГРАФИК за изпълнение на дейностите по "ПБО"

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV ХV ХVІ ХVІІ ХVІІІ ХІХ ХХ ХХІ ХХІІ ХХІІІ ХХІV ХХV ХХVІ ХХVІІ ХХVІІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ

ПГР-2014 НА 5-ти БЛОК

Основен ремонт на 2 броя циркулационни 
помпи (ПВЦ) тип ОПВ 2-145Э (5VC12D02, 
5VC13D01)

Основен ремонт на 3 броя въртящи 
водоочистващи решетки тип 3000-12500 
(5VA12N01,02; 5VA13N01)

Среден ремонт на 3 броя въртящи решетки тип 
3000-12500 (5VA11N01,02; 5VA13N02)

Обработка на детайли за помпи тип ОПВ 2-
145Э, помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ, помпи 
тип 2 KDVAU и ДТ 400х2

Ремонт на 7 броя обратни клапани на 
отклоненията на VC вода от 
5VC11,12,13D01,02 към машинна зала (МЗ) 5-
ти блок

Основен ремонт на 2 броя обратни клапани  на 
напорните тръбопроводи на помпи 5QF

Подмяна на тръбопроводите за смазваща, 
охлаждаща вода и дренажи на циркулационни 
помпи в ЦПС-3

Основен ремонт на бризгален басейн 
QF10W02 (1-ви басейн)

Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за 
обезпечаване на ремонтните дейности в ЦПС-3

Ремонт на 2 броя механични пясъчни филтри 
от система 5VQ в ЦПС-3

Монтиране на отсекателни арматури по 
линиите за Техническа вода по ред А на 
технологична естакада към ХВО съгласно 
Техническо решение № 4176/26.09.2011г. 

Подмяна на тръбопроводи и арматура по 
система 5RV, кота 0,00(ХАУ), тръбопроводи и 
първични/отсичащи вентили към система 5RL, 
кота 15,00 съгласно утвърдено Техническо 
решение

Обособена позиция 2

Месец 7 Месец 8

Обособена позиция 1

Месец 9 Месец 10
ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (след сключване на договора)

Месец 1 Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5 Месец 6

Период на ПГР
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Бояджийски работи на отремонтирано 
оборудване и обслужващи площадки в 
Циркулационна помпена станция-3                     
(ЦПС-3)

Отстраняване на забележки по опоро-подвесни 
системи

Отстраняване на забележки по фланцеви 
съединения

Бояджийски работи на отремонтирано 
оборудване и обслужващи площадки в ДГС 5 
блок

ПГР-2014 НА 6-ти БЛОК

Основен ремонт на 2 броя циркулационни 
помпи (ПВЦ) тип ОПВ 2-145Э (6VC12D02, 
6VC13D02)

Основен ремонт на 3 броя въртящи решетки 
тип 3000-12500 (6VA11N01,02; 6VA12N01)

Среден ремонт на 3 броя въртящи решетки тип 
3000-12500 (6VA13N01,02; 6VA12N02)

Обработка на детайли за помпи тип ОПВ 2-
145Э, помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ, помпи 
тип 2 KDVAU и ДТ 400х2

Основен ремонт на 2 броя отсекателни 
арматури Dy 600 на напорния тръбопровод на 
помпи 6QF

Основен ремонт на 2 броя обратни клапани  на 
напорния тръбопровод на помпи 6QF

Подмяна на дренажни тръбопроводи на 
циркулационни помпи в ЦПС-4

Основен ремонт на бризгален басейн 
QF10W01 (2-ри басейн)

Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за 
обезпечаване на ремонтните дейности в ЦПС-4

Обособена позиция 3

Обособена позиция 1

Период на ПГР
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Ремонт на 2 броя механични пясъчни филтри 
от система 6VQ в Циркулационна помпена 
станция-4 (ЦПС-4)

Монтиране на отсекателна арматура по 
линиите за Техническа вода по ред Б на 
технологична естакада към ХВО съгласно 
Техническо решение № 4176/26.09.2011г.

Подмяна на тръбопроводи и арматура по 
система 6RV, кота 0,00 (ХАУ), тръбопроводи и 
първични/отсичащи вентили към система 6RL, 
кота 15,00 съгласно утвърдено Техническо 
решение

Бояджийски работи на отремонтирано 
оборудване и обслужващи площадки в 
циркулационна помпена станция-4                 
(ЦПС-4)

Отстраняване на забележки по опоро-подвесни 
системи

Отстраняване на забележки по фланцеви 
съединения

Бояджийски работи на отремонтирано 
оборудване и обслужващи площадки в ДГС 6 
блок

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПГР-2014 НА 5-ти 
И 6-ти БЛОКОВЕ

Ремонтни работи по тръбна естакада. Подмяна 
на тръбопроводи за сгъстен въздух (КИП) от 
надземна естакада (ОСК-120 - У-к-Х,К-10) до 
ХВО(Филтърно хале-ХВ-115) съгласно 
утвърдено техническо решение № ЕП2-
2.ТР.1205 (т. 2.041.1 от ИП)

Изработване на ново и ремонт на 
съществуващо оборудване в група "ТВ"

Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за 
обезпечаване на ремонтните дейности в ХВО-2 
и общостанционни обекти

Ремонт на 4 броя механични пясъчни филтри 
от система VB във филтърно помещение на 
бризгални басейни

Ремонт на 2 броя реактор-утаители в                  
ХВО-2

Ремонт на металните конструкции във 
водовземните шахти - изток на Бризгални 
Басейни

Обособена позиция 1

Обособена позиция 2

Обособена позиция 2

Обособена позиция 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

4.5 ГРАФИК за изпълнение на дейностите по "ЕСО"

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV ХV ХVІ ХVІІ ХVІІІ ХІХ ХХ ХХІ ХХІІ ХХІІІ ХХІV ХХV ХХVІ ХХVІІ ХХVІІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ

ПГР-2014 НА 5-ти БЛОК

Среден ремонт (СP) на турбогенератор тип 
ТВВ-1000-4У3 (9GQ) с изваждане на ротора

Среден ремонт (СP) на възбудителен генератор 
тип БВД-4600-1500-АУ3 (9GE) с демонтиране 
от място

Допълнителни дейности при ремонта на 9GQ и 
9GE

Основен ремонт на 1 брой трансформатор тип 
ТЦ  630000/400-82УИ (9GС01)

Основен ремонт на 1 брой трансформатор тип 
ТРДНС  63000/35-72У1 (5ВТ02)

Основен ремонт на 1 брой трансформатор тип 
ТМРУ  63000/220 (ВТ06)

Среден ремонт (СP) на 1 брой ел. двигател тип 
ZKV6180/2 (5TQ33D01)

Среден ремонт на 3 броя ел. двигатели  (ЕД) 
тип 2АЗМ800/6000УХЛ4 (5TQ32D01, 
5TK23D02 и 5RL51D01)

Основен ремонт на 1 брой ЕД тип 2АЗМ-
1600/6000-УХЛ4 (5RM41D01)

Среден ремонт на 2 броя ЕД тип 2АЗМ-
1600/6000-УХЛ4 (5RM42,43D01)

Основен ремонт на 1 брой ЕД тип 
2АЗМ500/6000УХЛ4 (5ТQ31D01) – без 
изваждане на ротора

Основен ремонт на 1 брой ЕД тип АВ 1536-
8АМУ-2 (5RM11D01)

Вземане на проби и пълен газ-хроматографски 
анализ на маслото от силови трансформатори

Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за 
обезпечаване на ремонтни дейности по 
електрооборудване

Основен ремонт на 1 брой  трансформатор тип 
ТМ-250/6  

Месец 7 Месец 8

Обособена позиция 1

Месец 9 Месец 10
ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (след сключване на договора)

Месец 1 Месец 6Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5

Период на ПГР

5TK23D02

2-ри възможен период
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Основен ремонт на токопровод 6кV от 
5ВТ01,02 до секции 5ВА, 5ВВ, 5BD, 5BC

Възстановяване на проектните характеристики 
на защитните (херметични) врати на ДГС и 
помещенията за МО на блочни 
трансформатори

Основен ремонт на горивни резервоари 
5QC15B01и 5QC35B01

Изработка и монтаж на 1 брой охладител за 
компресори високо налягане 5US11,21,31D01

Реконструкция по водородни и азотни линии 
към генератор 9GQ, във връзка с коригиращи 
мерки за подобряване на безопасността

Почистване, грундиране, боядисване и 
проверка укрепването на ауспуха на дизел-
генератори 5GV, 5GW и 5GX

Почистване, грундиране и боядисване ауспуха 
на дизел-генератор 5GZ

Отстраняване на забележки по опоро-подвесни 
системи

Отстраняване на забележки по фланцеви 
съединения

Отстраняване на забележки по тръбните 
проходки на “минусите” в сградите на ДГС

ПГР-2014 НА 6-ти БЛОК

Изпълнение на т. 2.053.1 от ИП за 6-ти блок 
(Проектиране, доставка и монтаж на нови 
генератори и спомагателни системи на 5 и 6 
блок)

Основен  ремонт на възбудителен генератор 
тип БВД-4600-1500-АУ3 (10GE) – подмяна на 
ротор и модернизация статор

Допълнителни дейности при ремонта на 10GQ 
и 10GE

Реконструкция по водородни и азотни линии 
към генератор 10GQ, във връзка с коригиращи 
мерки за подобряване на безопасността

Основен ремонт на токопровод 6кV от 
6ВТ01,02 до секции 6ВА, 6ВВ, 6BD, 6BC

Обособена позиция 1

Обособена позиция 2

Обособена позиция 3

Проектиране. Доставка

Период на ПГР

Демонтаж на 
съществуващия и 
монтаж на новия
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Основен ремонт на 1 брой ел. двигатели (ЕД) 
тип 4АЗМ800/6000УХЛ4 (6TK23D02)

Среден ремонт на 2 броя ЕД тип ZKV6180/2 
(6TQ33D01 и 6ТХ30D01)

Среден ремонт на 2 броя ел. двигатели (ЕД) 
тип 4АЗМ800/6000УХЛ4 (6ТQ32D01 и 
6RL51D01)

Основен ремонт на 1 брой ЕД тип 
4АЗМ500/6000УХЛ4 (6ТQ31D01) - без 
изваждане на ротора

Среден ремонт на 2 броя ЕД тип 2АЗМ-
1600/6000 УХЛ4 (6RM41D01 и 6RM42D01)

Среден ремонт на 1 брой ЕД тип 
4АЗМ1600/6000УХЛ4 (6RM43D01)

Основен ремонт на 2 броя ЕД тип АВ 1536-
8АМУ-4 (6RM11D01 и 6RM13D01)

Вземане на проби и пълен газ-хроматографски 
анализ на маслото от силови трансформатори

Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за 
обезпечаване на ремонтни дейности по 
електрооборудване

Основен ремонт на 1 брой  трансформатор тип 
ТМ-250/6  

Възстановяване на проектните характеристики 
на защитните (херметични) врати на ДГС и 
помещенията за МО на блочни 
трансформатори

Основен ремонт на горивен резервоар 
6QC35B01

Изработка и монтаж на 1 брой охладител за 
компресори високо налягане 6US11,21,31D01

Почистване, грундиране, боядисване и 
проверка укрепването на ауспуха на дизел-
генератори 6GV, 6GW и 6GX

Почистване, грундиране и боядисване ауспуха 
на дизел-генератор 6GZ

Отстраняване на забележки по опоро-подвесни 
системи

Отстраняване на забележки по фланцеви 
съединения

Отстраняване на забележки по тръбните 
проходки на “минусите” в сградите на ДГС

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПГР-2014 НА           
5-ти И 6-ти БЛОКОВЕ

Обособена позиция 2

Обособена позиция 3

Възможен период

6RL51D01

Възможен период

Изработка

Възможен период

Възможен период
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Основен ремонт на 1 брой ЕД тип АВ1749/16к 
за 5,6VC11÷13D01,02

Основен ремонт и пренавиване на статорната 
намотка на 1 брой ЕД тип АВ-1539-10УХЛЧ за 
5QF11÷31D01,02

Основен ремонт и пренавиване на статорната 
намотка на 1 брой ЕД тип ВАН 118/51-10У3 за 
6QF11÷31D01,02

Основен ремонт на 2 броя резервни ЕД тип 
4АЗМ 800/6000УХЛ4 за 6TQ12,22,32D01 и 
6RL51,52D01

Основен ремонт на 1 брой ЕД тип ВА1536 – 
8АМУ-2 за 5,6RM11÷13D01

Ремонт (презаливане) на плъзгащи лагери на 
основния генератор и електродвигатели от 
системите за безопасност и системи важни за 
безопасността

Блажно боядисване на отремонтирано 
оборудване и метални повърхности

Разширяване на площадката за обслужване на 
3 и 4 водородни линии и извеждане на 
манометри за контрол (КМ 18653)

Монтаж на площадка за обслужване на 
трансформатор BZ33

Основен ремонт на токопровод 6 кV от 
ВТ05,06 до секции 5ВL, 5ВM, 5BN, 5BP и от 
секции 5ВL, 5ВM, 5BN, 5BP до секции 5ВА, 
5ВВ, 5BD, 5BC

Основен ремонт на токопровод 6 кV от 
ВТ07,08 до секции 6ВL, 6ВM, 6BN, 6BP

Обособена позиция 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

4.6 ГРАФИК за изпълнение на дейностите по "ППС"

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV ХV ХVІ ХVІІ ХVІІІ ХІХ ХХ ХХІ ХХІІ ХХІІІ ХХІV ХХV ХХVІ ХХVІІ ХХVІІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ ХХІХ ХХХ ХХХІ ХХХІІ

ПГР-2014 НА 5-ти БЛОК

Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за 
обезпечаване на ремонтни дейности по 
противопожарни системи

Извършване изпитания на бутилки с газ FM200 
съгласно стандарт ЕN1968 -  "Преносими 
газови цилиндри - Периодични инспекции и 
тестове на безшевни стоманени газови 
цилиндри"

Цялостна подмяна на антикорозионното 
покритие на вътрешната повърхност на 
резервоар 5UJ13B01

Подмяна на противопожарни тръбопроводи в 
реакторно отделение (РО) на 5-ти блок

Ремонт на спирателна арматура в (РО) от 
системи 5UJ11,12,13  

Подмяна на противопожарни тръбопроводи в 
машинна зала (МЗ) на 5-ти блок

Подмяна на спирателна арматура в МЗ

Ремонт на спирателна арматура в МЗ

Подмяна на противопожарни тръбопроводи в 
циркулационна помпена станция №3 (ЦПС-3)

Ремонт на спирателна арматура в ЦПС-3

Предварителна подготовка, грундиране и 
боядисване на арматури и тръбопроводи от 
система UJ в РО, МЗ и ДГС на 5-ти блок и 
ЦПС-3

Отстраняване на забележки по опоро-подвесни 
системи

Отстраняване на забележки по фланцеви 
съединения

Месец 7 Месец 8

Обособена позиция 1

Месец 9 Месец 10
ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (след сключване на договора)

Месец 1 Месец 6Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5

Обособена позиция 2

Обособена позиция 3

Период на ПГР
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Конструиране, изработване и монтаж на 
площадки за обслужване на арматури в РО

ПГР-2014 НА 6-ти БЛОК

Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за 
обезпечаване на ремонтни дейности по 
противопожарни системи

Извършване изпитания на бутилки с газ FM200 
съгласно стандарт ЕN1968 -  "Преносими 
газови цилиндри - Периодични инспекции и 
тестове на безшевни стоманени газови 
цилиндри"

Подмяна на противопожарни тръбопроводи в 
реакторно отделение (РО) на 6-ти блок

Ремонт на спирателна арматура в РО от 
системи 6UJ11,12,13

Подмяна на противопожарни тръбопроводи в 
машинна зала (МЗ) на                         6-ти блок

Ремонт на спирателна арматура в МЗ

Ремонт на спирателна арматура в ЦПС-4

Предварителна подготовка, грундиране и 
боядисване на арматури и тръбопроводи от 
система UJ в РО, МЗ и ДГС на 6-ти блок и 
ЦПС-4 

Отстраняване на забележки по опоро-подвесни 
системи

Отстраняване на забележки по фланцеви 
съединения   

Конструиране, изработване и монтаж на 
площадки за обслужване на арматури в РО

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПГР-2014 НА           
5-ти И 6-ти БЛОКОВЕ

Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за 
обезпечаване на ремонтни дейности по 
противопожарни системи

Ремонт на спирателна арматура в СК-3

Обособена позиция 1

Обособена позиция 2

Обособена позиция 2

Обособена позиция 3

Обособена позиция 1

Период на ПГР

Монтаж

Монтаж
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Предварителна подготовка, грундиране и 
боядисване на арматури и тръбопроводи от 
система UJ в ОСК, СК-3, НМС и склад 002

Отстраняване на забележки по опоро-подвесни 
системи  

Отстраняване на забележки по фланцеви 
съединения

Конструиране, изработване и монтаж на 
площадки за обслужване на арматури в               
СК-3   

Обособена позиция 3
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N Дейност

1 Проектиране на ж.п. платформи.

2 Изработване на ж.п. платформи.

3 Превозване на ж.п. платформите до
площадката на ЕП-2 и поставяне на
предварително уточнени места.

4 Прехвърляне на новият статор за 10GQ
от автоплатформа на ж.п. платформа.
Преместване на ж.п. платформата на
предварително уточнено място.

5 Подготвяне на кранове 6UQ11(12)E02.

6 Дейности по подмяна на статора на
10GQ.

7 Демонтаж на намотките и активната
стомана от стария статор на 10GQ.
Подготовка на статора за транспорт до
Русия.

40 раб. дни

*28.04.2014

45 раб.дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 1
Jan '14 Feb '14 Mar '14 Apr '14 May '14 Jun '14 Jul '14 Aug '14 Sep '14 Oct '14 Nov '14 Dec '14

Продължителност на дейността

Приложение 4
4.7 График за осигуряване изпълнението на дейностите по обособена позиция 4

стр. 1 /1 

* - Датата е ориентировъчна съгласно договорa за доставка
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РЕЗЮМЕ 
 

Този документ съдържа резултатите от изчисленията на тръбопровод за 

резервиране на система за охлаждане на БОК на блок 5 на АЕЦ “Козлодуй”. 

Описани са детайлно входните данни. 

Посочени са стандартите и формулите за изчисление. 

Получени са резултати за напреженията в елементите на тръбопроводите. 

Определено е натоварването върху опорите от тръбопроводите. 

Изчислено е натоварването върху краищата на арматурите. 

Товарите и товарните комбинации се прилагат към модела в съответствие с 

изискванията на код ASME на базата на лицензирани програмни средства (Pipeplus). 
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
 
АЕЦ - Атомна електрическа централа 
БОК - Басейн за отлежаване на касети 
КИП - Контролно-измервателни прибори 
РО - Реакторно отеление 
НО  - Неподвижна опора 
НПО  - Направляваща опора 
ООС  - Опорно окачваща система 
ПЛО  - Плъзгаща опора 
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Paul R. Smith; Thomas J. Van Laan, 1987. 
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1.УВОД 

1.1. Цел 
Целта на настоящите изчисления е да се извърши проверка на якост на 

тръбопроводи и фасонни детайли, както и натоварване в арматури и опори от 

технологичната част на Система TG за охлаждане на БОК, блок 5. Проверката е извършена 

в съответствие с изискванията на нормативните документи. 

Изчисленията са изготвени с корекция на данните от извършените огледи и данните 

от безразрушителен контрол. 

Изчисленията на тръбопроводите са извършени с компютърна програма с крайни 

елементи, а резултатите са анализирани съгласно изискванията на Реф. [1], Реф. [2] и Реф. 

[7]. 

1.2. Кратко описание 
Охлаждащата система TG се състои от три канала и включва три помпи за 

охлаждане на басейна (TG11,12,13D01), три топлообменника (TG11,12,13W01) на 

смукателната страна на всяка от помпите, тръбопроводи и арматура. Каналите са 

съединени помежду си с връзки на  смукателните и напорни тръбопроводи, които 

позволяват осъществяването на превключване от един канал на друг в случай на отказ на 

някой от каналите. На напорните и смукателните тръбопроводи са поставени по три 

локализиращи бързодействащи арматури, от които едната се намира в херметичната 

обвивка. Топлообменниците на система TG се охлаждат от система VF (техническа вода за 

отговорни потребители), като всеки канал на TG се охлажда от отделен канал на VF. 

Производителността на всеки от трите канала на системата е такава, че всеки канал 

може самостоятелно да осигури отвеждане на остатъчно топлоотделяне от басейна във 

всички режими на работа на системата. 

Разположение на основното оборудване 
Басейните за отлежаване и оборудването за презареждане са разположени в 

хермозоната, в близост до реактора.  

Помпи TG11(12,13)D01 са разположени в пом. А123/1÷3 на ∇000  в нехерметичната 

част на РО. 

Топлообменници TG11(12,13)W01 са разположени в пом. А123/1÷3 на ∇000 в 

нехерметичната част на РО. 

Тръбопроводи, арматура, КИП са разположени в херметичната и нехерметична част 

на РО. 
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Изисквания към линията за резервиране на TG 
Новата линия за резервиране на система TG се състои от тръбопроводи от 

неръждаема стомана (08Х18Н10Т) с диаметър Ø108x5, обратен клапан и изолиращи 

арматури. Входът на линията е разположен извън РО и е снабден с накрайник за бърза 

връзка към външен източник (напр. противопожарен автомобил). 

Линията преминава в РО през херметична проходка на к.0,0 (пом. А121). На 300mm 

след проходката, в направление –Х, посредством коляно 90°, трасето се издига вертикално 

до кота 6,6 и преминава в пом. А326. На вертикалния участък между кота 0,0 и кота 6,6 се 

предвижда използването на компенсатор, с цел намаляване на термичните съпротивления. 

След достигането на кота 6,6, на същия вертикален участък, са разположени два броя 

изолиращи арматури, които се предвижда да бъдат с ръчно управление. След втората 

арматура тръбопроводът се издига с още около 1700mm, до достигане на кота 10,11. 

Следва коляно 90° и трасето тръгва в направление –Х, на 600mm от стената по +Y. Следва 

прав участък с дължина 10530mm. С помощта на коляно 45° тръбопроводът продължава в 

направление –Х/-Y. Следва ново коляно 45° и тръсето тръгва успоредно на ос 4р, на 

1590mm от стената по +Y, след което чрез серия от колена и прави участъци линията 

достига до пом. А327/3. Преминаването в помещението се извършва през херметична 

проходка. След влизането в помещението тръбопроводът тръгва по направление +Y и след 

250mm завива по –Х. На 350mm след коляното е разположен обратният клапан. Следва 

прав участък от 1800mm. С помощта на коляно 45° линията слиза надолу по направление –

Z/-Х и чрез коляно 90° завива по +Y и продължава 1000mm. Две колена 45° с изменение 

500mm по –Х и +Y водят до прав участък от 1050mm по направление +Y. След този прав 

участък, чрез коляно 90°, тръбопроводът тръгва в направление –Z/-X и се врязва в 

съществуващото трасе на система TG. Включването към система TG се осъществява на 

линията преди арматура 5TG20S07, в областта около обратен клапан 5TG20S20, към 

тръбопровод Ø159x6нж. 
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1.3. Класификация 
Новата линия за резервиране на система TG трябва да съответства на 

класификацията на съоръженията и тръбопроводите на система TG, които се определят по 

ПНАЭ Г-01-11-97 (ОПБ-88/97) като система за нормална експлоатация, от клас на 

безопасност 3, категория 3Н и от категория 1 по сеизмична устойчивост съгласно НП-031-01. 

Таблица 1.3.1 Класификация на елементите на системата 

Вид оборудване Означение по 
ПН АЭ Г-01-011-97

Група по 
ПН АЭ Г-7-008-89

Категория на 
сеиз-

моустойчивост 

Клас по ASME 

съоръжения 3Н С I 3 
арматури 3Н С I 3 

тръбопроводи 3Н С I 3 
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2.ВХОДНИ ДАННИ 

2.1. Описание и произход на входните данни 
При изпълнението на задачата, са отчетени следните входни данни: 

2.1.1. Инструкция за експлоатация на система TG 35.РО.TG.ИЕ.07/3 

2.1.2. Система TG за разхлаждане на БОК. Технологична схема 

 35.РО.TG.ТС.06/7 

2.1.3. Внутренние стены с отм. 6.600 до отм. 10.800. Монтажная схема. План в осях 

3р÷5р         Черт.№17288-кх 

2.1.4. Заснети ескизи за разположение на тръбопроводи, ООС, строителни 

конструкции, оборудване и др. в периода 19.07÷20.07.2012 г. от проектантска група 

2.2. Характеристики на материалите 
За материал на тръбопровода от новата линия за резервиране на система TG е 

заложена неръждаема стомана 08X18H10T. 

Характеристиките на материала са определени в съответствие с изискванията на 

Реф.[1] таблици от 1÷4. Данните за изчисленията са дадени по-долу в таблица 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1. “Механични свойства на стомана 08X18H10” 

Температура, [°C] 

Ас
ор
ти
м
ен
т 

 Характеристика 
20 50 100 150 200 250 300 350 

T
mR 510 471 461 441 421 421 412 412 ,  [MPa] 
T
mR 2 52 48 47 45 43 43 42 42 ,  [kgf/mm ] 
T
pR 2.0 , [MPa] 216 206 206 196 187 187 177 177 

 

Допустимите напрежения са определени съгласно ASME section III appendix I article 

III 3000. 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧= t

P
T
P

t
m

T
mh RRRRS 0202 3

2;
3
2;

4
1;

4
1min  

Легенда: 
T
mR  -временно съпротивление при проектна температура; 

T
pR 2.0 , [kgf/mm2] 22 21 21 20 19 19 18 18 

A, [%] 35 32 30 28 27 26 26 26 
Z, [%] 55 55 55 54 54 53 52 51 

Тр
ъб

и 
 

6α, [10 .К-1 - 16.4 16.6 16.8 17.0 17.2 17.4 17.6 ] 

E, [MPa] 205000 202000 200000 195000 190000 185000 180000 175000 
127.5 117.75 115.25 110.25 105.25 105.25 103 103 Sh, [МPa] 
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t
mR  -временно съпротивление при 20°С; 

T
pR 2.0  -условна граница на провлачване (при остатъчна деформация 0.2%) при 

проектна температура; 
t
pR 2.0  -условна граница на провлачване (при остатъчна деформация 0.2%) при 

20°С; 

E -модул на еластичност 

α -температурен коефициент на линейно разширение [10 ] 6.К-1

A -относително удължение при скъсване; 
Z -относително свиване на напречното сечение при скъсване; 

S  -допустими напрежения. h

2.3. Характеристики на опорите. 
Усилията възникнали в изследваните тръбопроводи от система TG при различните 

товарни състояния, се възприемат от тяхната опорно окачваща система (ООС). 

Тръбопроводите са укрепени с неподвижни, направляващи и плъзгащи опори. 

2.3.1 Опори неподвижни (НО): 

-тип заварена; 

-пружинни константи твърди във всички посоки; 

2.3.2 Опори направляващи (НПО): 

Ограничени в направления перпендикулярно на оста на тръбопровода. 

-пружинна константа твърда; 

2.3.3 Плъзгащи опори (ПЛО):  

-без премествания по (-Z); 

-коефициент на триене μ=0,3; 

2.4. Маси. 
В този модел масите на арматурите са представени като концентрирани товари. 

2.5. Товарни условия 
В този раздел са дадени условията на натоварване съгласно: 

-точка 2.1. от настоящата записка 

2.5.1.Температура 

-работна температура     t d=90°C 

-температура на хидравлично изпитване  t ht=20°C 

2.5.2.Налягане 
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-налягане на флуида работно    Ps=0,4 MPa 

-налягане на хидравлично изпитване   P ht =0,5 MPa 

2.5.3.Тегло 
Параметри на постоянното “мъртво” и “живо” разпределено тегло: 

тръбопровод ∅108 х 5: 

-външен диаметър на тръбопровода    Do=108 mm 

-дебелина на стената на тръбопровода   tw=5 mm 

-изтъняване на тръбопровода     tс=0.725 mm 

-тегло на флуида       LW=1,0 kg/kg 

Изтъняването на стените на тръбопроводите и фасонните детайли, вследствие 

корозия при продължителна работа, е определена в съгласие с ASME Table NC-3641.1(a)-1 

и в зависимост от експлоатационните изисквания, като добавката за износване е в 

съответствие с материала и условията на работа. 
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3.ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДЕЛ 
Описание на модела: 

3.1.Моделиране на линиите 
На основание данните посочени в раздел 2 е разработена изчислителна схема за 

изследваните тръбопроводи (гледай ч.№ TG5-ME-003). На схемите са посочени размерите, 

координатите на точките на свързване, диаметър и дебелина на тръбопроводите, радиуси 

на колената, вида и разположението на опорните конструкции и техните характеристики. 

Ориентацията на ос +Z е вертикално нагоре. 

Ориентацията на ос +Х е в посока ЮГ. 

Координатна система: декартова 

Координатите на точките са в глобалната координатна система, задават се с 

отместване от последната предходна точка. 

3.2.Компютърен код. 

Компютърният код за изчисление е избран в съответствие с изискванията на Реф. 

[7], които се удовлетворяват от кода PIPEPLUS. 

ALGOR/PIPEPLUS е пакет от взаимосвързани компютърни програми за извършване 

на линеен еластичен анализ на пространствени тръбопроводни системи, обект на различни 

товарни условия. 

Натоварванията могат да бъдат статични (налягане, тегло, температура), динамични 

(земетресение, вятър, воден удар, вибрации и т.н.) или комбинации от тях. 

3.3.Тип на крайните елементи. 
В модела са използвани следните типове крайни елементи: 

-Корав (rigid) елемент : това е прав елемент достатъчно корав, за да предаде всички 

премествания и ротации. Използван е за моделиране на съоръженията (арматури, връзки 

на опорните конструкции и т.н.). 

-Елемент тръба (pipe) : това е прав елемент, който носи свойствата на тръбата, 

външен диаметър, дебелина, корозия, изолация, съпротивителни моменти, разпределени 

маси и т.н.  

-Елемент коляно (elbow) : това е криволинеен елемент, който носи свойствата на 

тръбата отчитайки еластичните свойства на коляното. 

-Елемент връзка (branch, tee) : елемент описващ свойствата в местата на 

отклонение (присъединяване). 
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3.4 Гранични условия и условия на натоварване 
 
3.4.1. Гранични условия 
1.В модела има следните гранични условия  

-неподвижни опори в проходки (без премествания и завъртания). 

-неподвижни опори в щуцери на филтри (без премествания и завъртания). 

2.Влиянието на дренажните тръбопроводи и въздушници е пренебрегнато. 

3.Всички опорни връзки предават усилията на строителните конструкции. 

 

3.4.2. Условия на натоварване. 
(W1) Собствено тегло; 

(T1) Температура     T1=90°C 

(P1) Налягане     P1=0,4 MPa 

(OBE) Спектър на реагиране при ПЗ   OBE; 

(T2) Температура при хидравлично изпитване T2=20°C; 

(P2) Налягане при хидравлично изпитване P2=0,6 MPa; 

 

3.4.3. Комбинации. 
(1) W1

(2) P1 

(3) T1

(4) W1+P1

(5) W1+P1+T1 

(6) W1+P1±OBE 

(7) W1+P2
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4.КРИТЕРИИ 
Описание на извършените анализи: 

4.1.Код за анализ (Design code) 
Към изчисленията на тръбопроводи на система TG на блок 5 при АЕЦ „Козлодуй” се 

прилагат изискванията на код ASME. 

ASME SECTION III. DIVISION 1. SUBSECTION ND3600 Piping Design. 

Class 3 Components. Piping design ND3600. 

Резултатите се комбинират и анализират в съответствие с изискванията на Реф. [7]. 

4.2.Ниво за анализ (Criteria level) 
Съгласно Реф. [7] проверката на тръбопроводите трябва да бъде извършена за 

условията на комбинации 1÷6 от пункт 3.4.3. 

4.3.Уравнения за изчисление 
Изискванията за ниво 0 са дадени в Реф. [5] ND-3652. 

Уравнение (8), ND-3652 (ефекти на тегло, налягане и други постоянни мех. товари): 

h
A

n
SL S

Z
MB

t
DP

BS .5.1
.2
.

2
0

1 ≤+=    (8), 

където: 

B , B - коефициенти на интензификация на напреженията; B1 2 

Р - вътрешно налягане; 

D - външен диаметър; 0 

t - номинална дебелина на стената на тръбата; n 

Z - съпротивителен момент; 

М - резултантен момент от тегло и други постоянни товари; А 

- допустими напрежения при проектна температура. Sh 

Изискванията за нива А и В са дадени в Реф. [5] ND-3653. 

Уравнение (9), ND-3653.1 (ефекти на тегло, налягане, други постоянни мех. товари 

и динамични товари): 

h
BA

n
OL S

Z
MMB

t
DPBS .8.1

.2
.

2
0max

1 ≤⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+=    (9) 

където: 

Рmax - максимално налягане; 

М - резултантен момент от динамични товари; В 

Уравнение (10), ND-3653.2 (ефекти на термични разширения): 

A
C

Е S
Z
Mi

S .
.

≤=       (10) 
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където: 

i- коефициент на интензификация на напреженията виж ND-3673.2.; 

МC - резултантен момент от термични разширения; 

SА - допустими напрежения при термични разширения виж ND-3611.2. 
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5.Резултати от изчисленията 

5.1. Механично поведение 
Извършените изчисления показват, че: 

- напреженията в проверените участъци на тръбопроводите от система TG при бл.5 

на АЕЦ „Козлодуй” не превишават максимално допустимите; 

- максималните моменти в елементите не превишават максимално допустимите; 

- максималните премествания в елементите са в рамките на допустимите; 

5.2. Изчислителни точки с максимални напрежения. 
Резултатите получени при моделирането на тръбопроводите от система TG на блок 

5 са показани по-долу. Представено е Приложение: 

 

Натоварване : Собствено тегло 

Отношение на макс. напрежения (изч./доп.) = 0.57 за т. А23; 

 

Натоварване : Налягане 1 

Отношение на макс. напрежения (изч./доп.) = 0.02 за т. 6А; 

 

Натоварване : Температура 1 

Отношение на макс. напрежения (изч./доп.) = 0.78 за т. А45; 

 

Натоварване : Собствено тегло + Налягане 1 

Отношение на макс. напрежения (изч./доп.) = 0.57 за т. А23; 

 

Натоварване : Собствено тегло + Налягане 1 + Температура 1 

Отношение на макс. напрежения (изч./доп.) = 0.49 за т.А45; 

 

Натоварване : Собствено тегло + Налягане 1 + Spec1 + Spec2 + Spec3; 

Отношение на макс. напрежения (изч./доп.) = 0.48 за т.А23; 

 

Натоварване : Собствено тегло + Налягане 2 

Отношение на макс. напрежения (изч./доп.) = 0.52 за т.А23. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
PipePak Version 23.00               ENPRO               10/29/2012  9:54:38AM 
TG System 
Model File: C:\Documents and Settings\tpp\Desktop\Model5\5.dbs 
 
Piping Code: ASME Sec. III Class 2 - 2001                                         
 
                               ***   Input+   ***              
 
            File Name ............... C:\Documents and Settings\tpp\Desktop\Model5\5 
            Project ................. TG System 
            Department .............. Technological 
            Contract Number .........  
            Description ............. 5TG 
            Prepared by ............. Petkov 
            Checked by .............. Danailov 
 
            ASME code ............... ASME Sec III Class 2 - 2001 
            Input unit .............. SI       
            Output unit ............. SI       
            Output columns .......... 80 
            Base temperature ........ 21 
            F factor ................ 1 
            E factor ................ 1.8 
 
            Number of dynamic modes.. 8 
            Cut-off frequency ....... 33 Hz 
            Max no. of iterations ... 12 
            Convergence tolerance ... 3 
            Force tolerance ......... 5 Newton 
 
Piping Code: ASME Sec. III Class 2 - 2001                                         
 
     Point  Data     Description 
     ----- -------- ------------------------------------------------- 
     1A  Pipe     Pipe data identifier = 159 
                     NPS Identifier = 147 
                     DN Identifier =  
                     Pipe schedule =  
                     Actual pipe O. D. = 159 mm 
                     Wall thickness = 6 mm 
                     Corrosion allowance = 0.85 mm 
                     Insulation thickness = 0 mm 
                     Insulation density = 0 Kg/cu.m 
                     Content S. G. = 1 
                     Wind area O.D. = Insulation O.D. 
            Material data identifier = 1.4 
                     Nonstandard (user defined) material 
                     Density = 7900 Kg/cu.m 
                     Poisson's ratio = 0.27 
                     Tempera.   Modulus   Strain 
                     (deg.C)   (MPa    )  (mm/mm) 
                     20  205000   0 
                     50  202000   .000492 
                     100  200000   .001328 
                     150  195000   .002184 
                     200  190000   0.00306 
                     Temperature  Allowable stresses 
                     (deg.C)       (KPa) 
                           20.00         127500.00 
                           50.00         117750.00 
                          100.00         115250.00 
                          150.00         110250.00 
                          200.00         105250.00 
            Load     Load data identifier = 1 
                     Case  Temperature  Pressure   Expansion 
                      No.   (deg.C)     (bar    ) (mm/mm) 
                        1         90          4    0.0011608 
                        2         20          6            0 
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            Anchor   Rigid in all directions 
     A2  Valve    Class  = N/A 
                     Weight = 234 Kg 
                     Insulation factor = 0 
     A4  Tee      Unreinforced fabricated tee 
     2A  One way restraint 
                     Can not move in negative Z direction 
                     Friction coefficient = 0 
     3A  Anchor   Rigid in all directions 
     A11  Tee      Unreinforced fabricated tee 
     4A  One way restraint 
                     Can not move in negative Z direction 
                     Friction coefficient = 0 
     5A  Spring   Spring constant = 81.8 Newton/mm 
                     Cold (installation) load = 3000 Newton 
       A14  Valve    Class  = N/A 
                     Weight = 234 Kg 
                     Insulation factor = 0 
     A17  Tee      Unreinforced fabricated tee 
     6A  Pipe     Pipe data identifier = 325 
                     NPS Identifier = 301 
                     DN Identifier =  
                     Pipe schedule =  
                     Actual pipe O. D. = 325 mm 
                     Wall thickness = 12 mm 
                     Corrosion allowance = 1.6 mm 
                     Insulation thickness = 0 mm 
                     Insulation density = 0 Kg/cu.m 
                     Content S. G. = 1 
                     Wind area O.D. = Insulation O.D. 
            Anchor   Rigid in all directions 
     A19  Valve    Class  = N/A 
                     Weight = 850 Kg 
                     Insulation factor = 0 
     7A  Spring   Spring constant = 228.4 Newton/mm 
                     Cold (installation) load = 7500 Newton 
     A21  Valve    Class  = N/A 
                     Weight = 850 Kg 
                     Insulation factor = 0 
     8A  Guide    Spring Constant = Rigid Newton/mm 
     A11  Pipe     Pipe data identifier = 108 
                     NPS Identifier = 98 
                     DN Identifier =  
                     Pipe schedule =  
                     Actual pipe O. D. = 108 mm 
                     Wall thickness = 5 mm 
                     Corrosion allowance = 0.725 mm 
                     Insulation thickness = 0 mm 
                     Insulation density = 0 Kg/cu.m 
                     Content S. G. = 1 
                     Wind area O.D. = Insulation O.D. 
     9A  Vertical rod support 
                     Initial displacement: 
                     Case 1 = 0 mm 
                     Case 2 = 0 mm 
                     Case 3 = 0 mm 
     10A  Anchor   Rigid in all directions 
     11A  Vertical rod support 
                     Initial displacement: 
                     Case 1 = 0 mm 
                     Case 2 = 0 mm 
                     Case 3 = 0 mm 
     12A  Limit Stop 
                     Spring constant = Rigid Newton/mm 
                     Gap in positive direction = 0 mm 
                     Gap in negative direction = 0 mm 
                     Friction coefficient = 0 
                     Y directional limit stop 
            Limit Stop 
                     Spring constant = Rigid Newton/mm 
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                     Gap in positive direction = 0 mm 
                     Gap in negative direction = 0 mm 
                     Friction coefficient = 0 
                     Z directional limit stop 
     13A  Vertical rod support 
                     Initial displacement: 
                     Case 1 = 0 mm 
                     Case 2 = 0 mm 
                     Case 3 = 0 mm 
     14A  Vertical rod support 
                     Initial displacement: 
                     Case 1 = 0 mm 
                     Case 2 = 0 mm 
                     Case 3 = 0 mm 
     15A  Vertical rod support 
                     Initial displacement: 
                     Case 1 = 0 mm 
                     Case 2 = 0 mm 
                     Case 3 = 0 mm 
     A37  Valve    Class  = N/A 
                     Weight = 39 Kg 
                     Insulation factor = 0 
     A40  Valve    Class  = N/A 
                     Weight = 38 Kg 
                     Insulation factor = 0 
     16A  Guide    Spring Constant = Rigid Newton/mm 
     A41  Valve    Class  = N/A 
                     Weight = 38 Kg 
                     Insulation factor = 0 
     17A  Anchor   Rigid in all directions 
     19A  Anchor   Rigid in all directions 
 
                  Case  
                 number  Combination 
                 ------  ------------------------------------ 
                    1    D.W. 
                    2    Pres1 
                    3    Ther1 
                    4    D.W. + Pres1 
                    5    D.W. + Pres1 + Ther1 
                    6    D.W. + Pres1 + Spec1 + Spec2 + Spec3 
                    7    D.W. + Pres2 
 
                            ***  Support Summary *** 
     ----- -------- ------------------------------------------------- 
                      Forces(Newton) or Moments(Newton-m) 
Point      Global                 Expansion        Occasional        Total 
Name       Direction  Sustain    Max     Min      Max     Min      Max     Min 
---------  ---------  -------  ------- -------  ------- -------  ------- ------- 
1A            Fx          155        0    -521     1154   -1154     1309   -1519 
              Fy           90      510       0      591    -591     1191    -502 
              Fz        -2707      586       0      714    -714    -1407   -3422 
              Mx         -960      605       0      960    -960      605   -1920 
              My         1452        0    -280      251    -251     1703     921 
              Mz          -51      476       0     1728   -1728     2153   -1779 
2A            Fz        -2819        0       0        0       0    -2819   -2819 
3A            Fx          -42       59       0      550    -550      567    -593 
              Fy          127       64       0      439    -439      630    -312 
              Fz        -1086        0    -193      984    -984     -102   -2263 
              Mx         -516        0    -363      705    -705      189   -1583 
              My          149      125       0     1054   -1054     1328    -905 
              Mz           79        0     -85     1247   -1247     1326   -1253 
4A            Fz        -1484        0       0        0       0    -1484   -1484 
5A            Fz        -2946      237       0       14     -14    -2696   -2960 
6A            Fx         -140      102       0     1929   -1929     1891   -2069 
              Fy        -9056        0   -2211     3589   -3589    -5467  -14856 
              Fz       -19310        0   -1576     6336   -6336   -12974  -27222 
              Mx        -5403     6872       0     3836   -3836     5305   -9239 
              My          227        4       0      414    -414      645    -187 
              Mz          124      103       0     4087   -4087     4313   -3963 
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7A            Fz        -9088      825       0      790    -790    -7473   -9878 
8A            Fx            2        0      -4     1451   -1451     1453   -1453 
              Fy         8844     1897       0     4388   -4388    15128    4456 
9A            Fz         -891      173       0       44     -44     -674    -935 
10A           Fx           -3        0   -1009     1742   -1742     1739   -2753 
              Fy           -6        0    -266      415    -415      409    -687 
              Fz         -752       52       0      125    -125     -575    -877 
              Mx         1041        0    -181       71     -71     1112     790 
              My          306        0     -54       64     -64      370     188 
              Mz          -56        0   -1802     1958   -1958     1902   -3816 
11A           Fz        -1133        0    -150       85     -85    -1048   -1369 
12A           Fy           -2        0    -186     1264   -1264     1261   -1452 
12A           Fz         -384        0     -71      276    -276     -109    -731 
13A           Fz        -1060      163       0      252    -252     -645   -1312 
14A           Fz         -802        0    -248       83     -83     -719   -1133 
15A           Fz         -710      553       0      399    -399      243   -1109 
16A           Fx         -106     6413       0     9496   -9496    15803   -9602 
              Fy           61     1203       0     3931   -3931     5195   -3870 
17A           Fx          128        0   -5097     7571   -7571     7700  -12540 
              Fy          -27        0    -972     3294   -3294     3267   -4293 
              Fz        -2553     5754       0      315    -315     3517   -2868 
              Mx           68     1617       0     1937   -1937     3621   -1869 
              My           93        0   -2817     4452   -4452     4545   -7175 
              Mz           -7        0    -615     1039   -1039     1032   -1661 
19A           Fx            6       57       0        0      -0       63       6 
              Fy          -31        0     -39        0      -0      -31     -69 
              Fz         -705        0   -6105        0      -0     -705   -6810 
              Mx           25        0    -776        0      -0       25    -751 
              My         -180        0   -1615        0      -0     -180   -1795 
              Mz            8       30       0        0      -0       38       8 
 
Load : Dead Weight                                                                
                            ***  System Maxima  *** 
     ----- -------- ------------------------------------------------- 
          Maximum X displacement = 1.296 mm at point A13.Near 
          Maximum Y displacement = 1.341 mm at point A23.Far 
          Maximum Z displacement = -14.234 mm at point 8A 
 
          Maximum X rotation = -0.209 degree at point 7A 
          Maximum Y rotation = 0.084 degree at point A30.Far 
          Maximum Z rotation = 0.034 degree at point A12.Near 
 
          Maximum X force = -155 Newton at point 1A 
          Maximum Y force = 9056 Newton at point 6A 
          Maximum Z force = 19310 Newton at point 6A 
 
          Maximum X moment = 19484 Newton-m at point A23.Near 
          Maximum Y moment = -1452 Newton-m at point 1A 
          Maximum Z moment = 342 Newton-m at point A10.Near 
 
          Maximum hoop stress not available 
          Maximum longitudinal stress = 98985 KPa at point A23.Near 
          Maximum principal stress = 98985 KPa at point A23.Near 
          Maximum code stress = 98124 KPa at point A23.Near 
          Maximum stress ratio (code/allowable) = 0.57 at point A23.Near 
 
Load : Pressure 1                                                                 
                            ***  System Maxima  *** 
     ----- -------- ------------------------------------------------- 
          Maximum X displacement = 0.000 mm at point  
          Maximum Y displacement = 0.000 mm at point  
          Maximum Z displacement = 0.000 mm at point  
 
          Maximum X rotation = 0.000 degree at point  
          Maximum Y rotation = 0.000 degree at point  
          Maximum Z rotation = 0.000 degree at point  
          Maximum X force = 0 Newton at point  
          Maximum Y force = 0 Newton at point  
          Maximum Z force = 0 Newton at point  
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          Maximum X moment = 0 Newton-m at point  
          Maximum Y moment = 0 Newton-m at point  
          Maximum Z moment = 0 Newton-m at point  
 
          Maximum hoop stress = 6090 KPa at point 6A 
          Maximum longitudinal stress = 2828 KPa at point 6A 
          Maximum principal stress = 6090 KPa at point 6A 
          Maximum code stress = 3125 KPa at point 6A 
          Maximum stress ratio (code/allowable) = 0.02 at point 6A 
 
Load : Thermal 1                                                                  
                            ***  System Maxima  *** 
     ----- -------- ------------------------------------------------- 
          Maximum X displacement = 8.164 mm at point A35.Near 
          Maximum Y displacement = 37.603 mm at point 14A 
          Maximum Z displacement = 8.941 mm at point 8A 
 
          Maximum X rotation = 0.449 degree at point A43.Far 
          Maximum Y rotation = 0.133 degree at point A39.Far 
          Maximum Z rotation = 0.588 degree at point 13A 
 
          Maximum X force = -5040 Newton at point 16A 
          Maximum Y force = 2211 Newton at point 6A 
          Maximum Z force = -6105 Newton at point 17A 
 
          Maximum X moment = -6872 Newton-m at point 6A 
          Maximum Y moment = 2963 Newton-m at point 17A 
          Maximum Z moment = 2009 Newton-m at point 10A 
 
          Maximum hoop stress not available 
          Maximum longitudinal stress = 150906 KPa at point A45.Near 
          Maximum principal stress = 150909 KPa at point A45.Near 
          Maximum code stress = 146558 KPa at point A45.Near 
          Maximum stress ratio (code/allowable) = 0.78 at point A45.Near 
 
Load : Dead Weight + Pressure 1                                                   
                            ***  System Maxima  *** 
     ----- -------- ------------------------------------------------- 
          Maximum X displacement = 1.296 mm at point A13.Near 
          Maximum Y displacement = 1.341 mm at point A23.Far 
          Maximum Z displacement = -14.234 mm at point 8A 
 
          Maximum X rotation = -0.209 degree at point 7A 
          Maximum Y rotation = 0.084 degree at point A30.Far 
          Maximum Z rotation = 0.034 degree at point A12.Near 
 
          Maximum X force = -155 Newton at point 1A 
          Maximum Y force = 9056 Newton at point 6A 
          Maximum Z force = 19310 Newton at point 6A 
 
          Maximum X moment = 19484 Newton-m at point A23.Near 
          Maximum Y moment = -1452 Newton-m at point 1A 
          Maximum Z moment = 342 Newton-m at point A10.Near 
 
          Maximum hoop stress = 6090 KPa at point 6A 
          Maximum longitudinal stress = 100092 KPa at point A23.Near 
          Maximum principal stress = 100092 KPa at point A23.Near 
          Maximum code stress = 99222 KPa at point A23.Near 
          Maximum stress ratio (code/allowable) = 0.57 at point A23.Near 
 
Load : Dead Weight + Pressure 1 + Thermal 1                                       
                          ***  System Deflections  *** 
     ----- -------- ------------------------------------------------- 
 Point            Displacements(mm)                    Rotations(degree) 
 Name           X          Y          Z             X          Y          Z 
 ---------  ---------- ---------- ----------    ---------- ---------- ---------- 
 1A             -0.000     0.000    -0.000        -0.000      0.000      0.000 
 A1.Near         0.429     0.032    -0.044        -0.017      0.009      0.008 
 A1.Far          0.599     0.358    -0.260        -0.053      0.024      0.026 
 A2              0.219     1.361    -1.041        -0.037      0.009      0.022 
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 A3              0.085     1.762    -1.268        -0.037      0.009      0.022 
 A4             -0.003     2.048    -1.396        -0.021      0.004      0.018 
 A5.Near        -0.683     4.252    -0.576         0.049     -0.029      0.023 
 A5.Far         -0.524     4.614    -0.244         0.049     -0.037      0.029 
 2A             -0.095     4.803    -0.000         0.044     -0.035      0.029 
 A6.Near         0.277     4.967     0.181         0.040     -0.030      0.029 
 A6.Far          0.635     4.815     0.131         0.030     -0.022      0.023 
 A7.Near         0.775     4.415    -0.038         0.025     -0.019      0.022 
 A7.Far          0.892     4.155    -0.337        -0.016     -0.004      0.013 
 A8.Near         0.713     2.740    -2.796        -0.063      0.014      0.006 
 A8.Far          0.573     2.146    -2.628        -0.126      0.034      0.003 
 A9.Near         0.178     0.628     0.606        -0.121      0.034      0.001 
 A9.Far          0.040     0.135     0.713        -0.025      0.007      0.000 
 3A              0.000    -0.000    -0.000        -0.000      0.000      0.000 
 A4             -0.003     2.048    -1.396        -0.021      0.004      0.018 
 A10.Near       -0.239     1.815    -1.942        -0.028      0.003      0.005 
 A10.Far        -0.330     1.395    -1.958        -0.078      0.008     -0.004 
 A11            -0.361     1.023    -1.490        -0.087      0.005     -0.006 
 4A             -0.425     0.051    -0.000        -0.110     -0.001     -0.002 
 A12.Near       -0.336    -1.692     3.020        -0.104     -0.011      0.009 
 A12.Far        -0.010    -1.860     3.326        -0.054      0.012      0.028 
 5A              0.247    -1.749     3.279        -0.043      0.014      0.028 
 A13.Near        0.448    -1.663     3.232        -0.034      0.016      0.027 
 A13.Far         0.623    -1.583     2.895         0.014      0.020      0.040 
 A14             0.377    -1.268     2.064         0.033      0.019      0.030 
 A15             0.216    -0.983     1.492         0.033      0.018      0.029 
 A16.Near        0.129    -0.823     1.178         0.033      0.017      0.026 
 A16.Far         0.025    -0.454     1.005         0.007      0.003      0.005 
 A17             0.003    -0.002     1.022        -0.006      0.000      0.001 
 6A              0.000    -0.000    -0.000         0.000      0.000      0.000 
 A17             0.003    -0.002     1.022        -0.006      0.000      0.001 
 A18.Near        0.005     0.047     1.420        -0.013      0.000      0.001 
 A18.Far         0.004     1.081     1.094        -0.154      0.001      0.001 
 A19             0.000     1.480     0.124        -0.159      0.001      0.001 
 A20            -0.005     2.167    -1.543        -0.159      0.001      0.001 
 7A             -0.011     2.908    -3.334        -0.154      0.001      0.000 
 A21            -0.016     3.648    -5.033        -0.140      0.001      0.000 
 A22            -0.021     4.335    -6.500        -0.140      0.001      0.000 
 A23.Near       -0.026     5.019    -7.838        -0.114      0.001      0.000 
 A23.Far        -0.025     5.200    -7.513         0.125      0.001      0.000 
 8A             -0.000     0.000    -5.283         0.165      0.001      0.000 
 A11            -0.361     1.023    -1.490        -0.087      0.005     -0.006 
 A24.Near       -0.160     1.311    -1.240        -0.075      0.003     -0.019 
 A24.Far        -0.210     1.185    -1.019        -0.008     -0.005     -0.078 
 A25.Near       -1.520     0.226    -1.092         0.012     -0.012     -0.095 
 A25.Far        -1.646     0.033    -1.109         0.015     -0.012     -0.094 
 A26.Near       -1.840    -1.104    -1.108         0.015     -0.020     -0.090 
 A26.Far        -1.951    -1.293    -1.113         0.009     -0.025     -0.083 
 A27.Near       -2.965    -2.194    -1.202         0.003     -0.042     -0.058 
 A27.Far        -3.011    -2.385    -0.998        -0.020     -0.041     -0.002 
 A28.Near       -2.931    -2.296    -0.621        -0.017     -0.042      0.015 
 A28.Far        -2.841    -2.230    -0.495        -0.023     -0.038      0.040 
 9A             -1.769    -1.312    -0.000        -0.015     -0.016      0.066 
 A29.Near       -0.226     0.198     0.002        -0.003      0.004      0.051 
 A29.Far        -0.002     0.114    -0.000        -0.000      0.001      0.003 
 10A            -0.000    -0.000    -0.000         0.000      0.000     -0.000 
 A30.Near       -3.490    -1.717    -1.426         0.080      0.052     -0.196 
 A30.Far        -3.813    -2.357    -1.807         0.087      0.071     -0.164 
 A31.Near       -1.091    -7.473    -4.418         0.069      0.037     -0.081 
 A31.Far        -0.990    -7.548    -4.522         0.074      0.019     -0.061 
 A32.Near       -0.744    -7.463    -4.874         0.070     -0.000     -0.045 
 A32.Far        -0.609    -7.474    -4.874         0.074     -0.053     -0.025 
 11A             2.512    -6.226    -0.000         0.055     -0.071      0.078 
 12A             5.591    -0.000    -0.000         0.036      0.031      0.187 
 A33.Near        7.130     5.252    -0.531         0.027      0.002      0.267 
 A33.Far         7.214     6.020    -0.310        -0.006     -0.047      0.334 
 A34.Near        7.214     6.020    -0.310        -0.006     -0.047      0.334 
 A34.Far         7.248     7.042    -0.000        -0.043     -0.051      0.407 
 A35.Near        8.260    13.972     0.748        -0.058     -0.046      0.491 
 A35.Far         7.967    14.995     0.780        -0.063     -0.038      0.563 
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 13A            -0.465    25.495    -0.000        -0.098     -0.011      0.602 
 A36.Near       -8.068    35.166    -1.872        -0.122      0.007      0.459 
 A36.Far        -8.266    35.941    -1.975        -0.120      0.002      0.330 
 14A            -3.947    38.226    -0.000        -0.106     -0.017     -0.200 
 15A            -0.527    22.564    -0.000        -0.094     -0.028     -0.360 
 A37             2.894     4.516     3.169        -0.082     -0.051     -0.291 
 A38             3.294     2.740     3.483        -0.082     -0.051     -0.291 
 A39.Near        3.500     1.847     3.621        -0.082     -0.034     -0.278 
 A39.Far         3.508     1.040     3.396        -0.051      0.114     -0.212 
 A40             0.343     0.075     1.634        -0.010      0.046     -0.058 
 16A             0.000     0.000     1.141        -0.010      0.045     -0.057 
 A41            -0.005    -0.001     0.492         0.000     -0.001     -0.000 
 17A            -0.000    -0.000     0.000         0.000     -0.000     -0.000 
 18A            -0.493     4.085    -2.126         0.243      0.025     -0.005 
 A43.Near       -0.886     8.432    -3.084         0.342      0.027     -0.008 
 A43.Far        -0.929     9.633    -2.147         0.438      0.024     -0.011 
 A44.Near       -0.890     9.862    -0.619         0.422      0.024     -0.012 
 A44.Far        -0.907    10.645     0.062         0.101      0.019     -0.018 
 A45.Near       -1.117    10.681    -0.727        -0.096      0.014     -0.023 
 A45.Far        -1.208     9.901    -0.043        -0.426      0.008     -0.025 
 A46.Near       -1.295     9.673     1.502        -0.443      0.005     -0.025 
 A46.Far        -1.366     8.470     2.446        -0.339     -0.003     -0.024 
 A42.Near       -0.496     0.177    -0.029        -0.100     -0.049     -0.030 
 A42.Far        -0.172    -0.001    -0.053        -0.019     -0.025      0.001 
 19A             0.000    -0.000    -0.000        -0.000     -0.000      0.000 
 
Load : Dead Weight + Pressure 1 + Thermal 1                                       
               ***  Forces and Moments acting on Restraints  *** 
     ----- -------- ------------------------------------------------- 
 Point                  Forces(Newton)                        Moments(Newton-m) 
 Name           X          Y          Z             X          Y          Z 
 ---------  ---------- ---------- ----------    ---------- ---------- ---------- 
 1A               -429      1127     -2818        -1108       1216        834 
 2A                  0         0     -2227            0          0          0 
 3A                  1      -134     -1861        -1172        353          5 
 4A                  0         0      -268            0          0          0 
 5A                  0         0     -2732            0          0          0 
 6A                 64    -11455    -21367         1962        227        345 
 7A                  0         0     -8261            0          0          0 
 8A                 -6     10724         0            0          0          0 
 9A                  0         0      -798            0          0          0 
 10A             -1030      -270      -647          850        271      -1844 
 11A                 0         0     -1284            0          0          0 
 12A                 0      -188         0            0          0          0 
 12A                 0         0      -455            0          0          0 
 13A                 0         0      -896            0          0          0 
 14A                 0         0     -1050            0          0          0 
 15A                 0         0      -156            0          0          0 
 16A              6307      1264         0            0          0          0 
 17A             -4968      -999      3201         1684      -2723       -622 
 19A                63       -69     -6810         -751      -1795         38 
 
Load : Dead Weight + Pressure 1 + Thermal 1                                       
            ***  System Stresses (ASME Sec III Class 2 - 2001)  *** 
     ----- -------- ------------------------------------------------- 
           In-   Out 
Point     Plane Plane  Section  Stresses(KPa) 
Name       SIF   SIF   Modulus    Hoop    Longitu.  Principal  Code  Allow.   % 
--------- ----- -----  -------  --------  --------  -------- ------- ------  --- 
1A           1.00  1.00 92742.52      6015     18516     20913    30694 303656   10 
A1.Near      2.67  2.67 92742.52      6015     15607     18473    64866 303656   21 
A1.Far       2.67  2.67 92742.52      6015     18504     18872    32459 303656   10 
A2           1.00  1.00 92742.52      6015     20208     20534    24478 303656    8 
A3           1.00  1.00 92742.52      6015     24415     24668    93929 303656   30 
A4           5.46  5.46 92742.52      6015    118350    118393   132483 303656   43 
A5.Near      2.67  2.67 92742.52      6015      5245      7892    29472 303656    9 
A5.Far       2.67  2.67 92742.52      6015      5617      7430    17653 303656    5 
2A           1.00  1.00 92742.52      6015      8283      9112    13653 303656    4 
A6.Near      2.67  2.67 92742.52      6015     12801     13160    21615 303656    7 
A6.Far       2.67  2.67 92742.52      6015     13794     14033    18525 303656    6 
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A7.Near      2.67  2.67 92742.52      6015     16136     16322    30307 303656    9 
A7.Far       2.67  2.67 92742.52      6015     19399     19411    35754 303656   11 
A8.Near      2.67  2.67 92742.52      6015     26781     26788    19015 303656    6 
A8.Far       2.67  2.67 92742.52      6015     22173     22173    15801 303656    5 
A9.Near      2.67  2.67 92742.52      6015     31208     31208    21237 303656    6 
A9.Far       2.67  2.67 92742.52      6015     39677     39677    30853 303656   10 
3A           1.00  1.00 92742.52      6015     15238     15239    13175 303656    4 
A4           5.46  5.46 92742.52      6015     11835     13444    69985 303656   23 
A10.Near     2.67  2.67 92742.52      6015     14209     15473    48375 303656   15 
A10.Far      2.67  2.67 92742.52      6015     27079     27146    47758 303656   15 
A11          5.46  5.46 92742.52      6015     68711     68724    74931 303656   24 
4A           1.00  1.00 92742.52      6015      8233      8541    28929 303656    9 
A12.Near     2.67  2.67 92742.52      6015     29701     29734    29905 303656    9 
A12.Far      2.67  2.67 92742.52      6015      7846     13418    35225 303656   11 
5A           1.00  1.00 92742.52      6015      7594     13275    14429 303656    4 
A13.Near     2.67  2.67 92742.52      6015     10960     15370    32459 303656   10 
A13.Far      2.67  2.67 92742.52      6015     32814     32936    45850 303656   15 
A14          1.00  1.00 92742.52      6015      8565      9512    12694 303656    4 
A15          1.00  1.00 92742.52      6015      4118      7118    10349 303656    3 
A16.Near     2.67  2.67 92742.52      6015      6534      8112    23575 303656    7 
A16.Far      2.67  2.67 92742.52      6015     23411     23448    26913 303656    8 
A17          5.50  5.50 193338.45      6015     42447     42452    30594 303656   10 
6A           1.00  1.00 783412.31      6090      3270      6107    40403 303656   13 
A17          5.50  5.50 783412.31      6090     59555     59556   108887 303656   35 
A18.Near     2.73  2.73 783412.31      6090     47963     47963   100164 303656   32 
A18.Far      2.73  2.73 783412.31      6090     39193     39193    82477 303656   27 
A19          1.00  1.00 783412.31      6090      8316      8316    18595 303656    6 
A20          1.00  1.00 783412.31      6090      4128      6090    10985 303656    3 
7A           1.00  1.00 783412.31      6090      9848      9848    11238 303656    3 
A21          1.00  1.00 783412.31      6090     21555     21555    22945 303656    7 
A22          1.00  1.00 783412.31      6090     28767     28767    30157 303656    9 
A23.Near     2.73  2.73 783412.31      6090     85454     85454   115096 303656   37 
A23.Far      2.73  2.73 783412.31      6090     75435     75435   100844 303656   33 
8A           1.00  1.00 783412.31      6090      2828      6090     3125 303656    1 
A11          5.46  5.46 43517.50      4893     56091     56103    65135 303656   21 
A24.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     35855     35885    50676 303656   16 
A24.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     33092     33107    45880 303656   15 
A25.Near     2.34  2.34 34752.79      4893      6017      6317    17370 303656    5 
A25.Far      2.34  2.34 34752.79      4893      3844      5418    17639 303656    5 
A26.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     10815     10951    20703 303656    6 
A26.Far      2.34  2.34 34752.79      4893      9233      9918    22321 303656    7 
A27.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     28458     28603    40807 303656   13 
A27.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     23091     23989    40761 303656   13 
A28.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     17526     18762    32527 303656   10 
A28.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     24987     25017    28598 303656    9 
9A           1.00  1.00 34752.79      4893     11935     12021    15480 303656    5 
A29.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     19970     20010    23604 303656    7 
A29.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     18926     18979    23231 303656    7 
10A          1.00  1.00 34752.79      4893     66542     66692    91772 303656   30 
A30.Near     2.34  2.34 34752.79      4893      5534      8271    30125 303656    9 
A30.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     21366     21392    35874 303656   11 
A31.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     23506     23528    64307 303656   21 
A31.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     20639     21290    62454 303656   20 
A32.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     40689     40985    61392 303656   20 
A32.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     45692     45701    62325 303656   20 
11A          1.00  1.00 34752.79      4893     24390     24409    30647 303656   10 
12A          1.00  1.00 34752.79      4893     10674     10738    15398 303656    5 
A33.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     46669     46678    54564 303656   17 
A33.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     13245     18846    54077 303656   17 
A34.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     13245     18846    54077 303656   17 
A34.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     44716     44769    56780 303656   18 
A35.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     56470     56511    59396 303656   19 
A35.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     54463     54465    58212 303656   19 
13A          1.00  1.00 34752.79      4893     17314     17323    27085 303656    8 
A36.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     96180     96181    97518 303656   32 
A36.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     98808     98810   102914 303656   33 
14A          1.00  1.00 34752.79      4893     25578     25584    31867 303656   10 
15A          1.00  1.00 34752.79      4893      8532      8563    22346 303656    7 
A37          1.00  1.00 34752.79      4893     19102     19110    30121 303656    9 
A38          1.00  1.00 34752.79      4893     25539     25545    30627 303656   10 
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A39.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     68344     68346    69453 303656   22 
A39.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     51867     53425    70593 303656   23 
A40          1.00  1.00 34752.79      4893     43401     45273    51641 303656   17 
16A          1.00  1.00 34752.79      4893     60565     61891    67578 303656   22 
A41          1.00  1.00 34752.79      4893     23787     27179    32217 303656   10 
17A          1.00  1.00 34752.79      4893     32351     32354    33312 303656   10 
18A          1.00  1.00 34752.79      4893     28541     28544    30572 303656   10 
A43.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     60388     60389    67598 303656   22 
A43.Far      2.34  2.34 34752.79      4893      5050      5260     5749 303656    1 
A44.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     84631     84632    84032 303656   27 
A44.Far      2.34  2.34 34752.79      4893    145645    145649   147281 303656   48 
A45.Near     2.34  2.34 34752.79      4893    149080    149083   148407 303656   48 
A45.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     87182     87199    87166 303656   28 
A46.Near     2.34  2.34 34752.79      4893      4281      5804     9854 303656    3 
A46.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     64122     64123    64280 303656   21 
A42.Near     2.34  2.34 34752.79      4893     56135     56136    58318 303656   19 
A42.Far      2.34  2.34 34752.79      4893     54497     56747    79198 303656   26 
19A          1.00  1.00 34752.79      4893     53859     56135    59330 303656   19 
 
Load : Dead Weight + Pressure 1 + Thermal 1                                       
                            ***  System Maxima  *** 
     ----- -------- ------------------------------------------------- 
          Maximum X displacement = -8.266 mm at point A36.Far 
          Maximum Y displacement = 38.226 mm at point 14A 
          Maximum Z displacement = -7.838 mm at point A23.Near 
          Maximum X rotation = -0.443 degree at point A46.Near 
          Maximum Y rotation = 0.114 degree at point A39.Far 
          Maximum Z rotation = 0.602 degree at point 13A 
 
          Maximum X force = -4906 Newton at point 16A 
          Maximum Y force = 11455 Newton at point 6A 
          Maximum Z force = 21367 Newton at point 6A 
 
          Maximum X moment = 23998 Newton-m at point A23.Near 
          Maximum Y moment = 2885 Newton-m at point 17A 
          Maximum Z moment = 2055 Newton-m at point 10A 
 
          Maximum hoop stress = 6090 KPa at point 6A 
          Maximum longitudinal stress = 149080 KPa at point A45.Near 
          Maximum principal stress = 149083 KPa at point A45.Near 
          Maximum code stress = 148407 KPa at point A45.Near 
          Maximum stress ratio (code/allowable) = 0.49 at point A45.Near 
 
D.W. + Pres1 + Spec1 + Spec2 + Spec3                                              
                            ***  System Maxima  *** 
     ----- -------- ------------------------------------------------- 
          Maximum X displacement = 1.296 mm at point A13.Near 
          Maximum Y displacement = 1.341 mm at point A23.Far 
          Maximum Z displacement = -14.234 mm at point 8A 
 
          Maximum X rotation = -0.209 degree at point 7A 
          Maximum Y rotation = 0.084 degree at point A30.Far 
          Maximum Z rotation = 0.034 degree at point A12.Near 
 
          Maximum X force = -155 Newton at point 1A 
          Maximum Y force = 9056 Newton at point 6A 
          Maximum Z force = 19310 Newton at point 6A 
 
          Maximum X moment = 19484 Newton-m at point A23.Near 
          Maximum Y moment = -1452 Newton-m at point 1A 
          Maximum Z moment = 342 Newton-m at point A10.Near 
 
          Maximum hoop stress = 6090 KPa at point 6A 
          Maximum longitudinal stress = 100092 KPa at point A23.Near 
          Maximum principal stress = 100092 KPa at point A23.Near 
          Maximum code stress = 99222 KPa at point A23.Near 
          Maximum stress ratio (code/allowable) = 0.48 at point A23.Near 
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Load : Dead Weight + Pressure 2                                                   
                            ***  System Maxima  *** 
     ----- -------- ------------------------------------------------- 
          Maximum X displacement = 1.296 mm at point A13.Near 
          Maximum Y displacement = 1.341 mm at point A23.Far 
          Maximum Z displacement = -14.234 mm at point 8A 
 
          Maximum X rotation = -0.209 degree at point 7A 
          Maximum Y rotation = 0.084 degree at point A30.Far 
          Maximum Z rotation = 0.034 degree at point A12.Near 
 
          Maximum X force = -155 Newton at point 1A 
          Maximum Y force = 9056 Newton at point 6A 
          Maximum Z force = 19310 Newton at point 6A 
 
          Maximum X moment = 19484 Newton-m at point A23.Near 
          Maximum Y moment = -1452 Newton-m at point 1A 
          Maximum Z moment = 342 Newton-m at point A10.Near 
 
          Maximum hoop stress = 9135 KPa at point 6A 
          Maximum longitudinal stress = 101507 KPa at point A23.Near 
          Maximum principal stress = 101507 KPa at point A23.Near 
          Maximum code stress = 99771 KPa at point A23.Near 
          Maximum stress ratio (code/allowable) = 0.52 at point A23.Near 

 

 







































































































№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

4.1 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЛАГЕРИ И
ВАЛОВА ЛИНИЯ НА ГЕНЕРАТОРА И ВЪЗБУДИТЕЛЯ НА 6-ТИ ЕБ

4.1.1 Поготовка (обработка) на полумуфите.- т. 2.893.1 от ИП
4.1.1.1 Шабрене полумуфи  РГ

4.1.1.1.1 РГ - страна регулация dm2 86.54
4.1.1.1.2 РГ - страна възбудител dm2 30
4.1.1.1.3 РВ - страна генератора dm2 30

ОБЩО за т.4.1.1.1.:
4.1.1.2. Ремонт валова линия на турбогенератор (ТГ) -10

4.1.1.2.1 Разконтряне и разболтване болтове на полумуфи РНН3/РГ бр. 18
4.1.1.2.2 Раздалечаване ротори и замерване центровка РНН3/РГ бр. 1
4.1.1.2.3 Корекция центровка РНН3/РГ с лагери №9 и №10 бр. 4
4.1.1.2.4 Ревизия болтове на полумуфа РНН3/РГ бр. 18
4.1.1.2.5 Монтаж болтове на полумуфи РНН3/РГ бр. 18
4.1.1.2.6 Затягане болтове на полумуфи РНН3/РГ бр. 18
4.1.1.2.7 Замерване и корекция "коляно" РНН3/РГ бр. 1
4.1.1.2.8 Окончателно стягане и законтряне болтове на полумуфи РНН3/РГ и замерване "коляно" бр. 18
4.1.1.2.9 Демонтаж кожух на полумуфа ротор генератор (РГ) / ротор възбудител (РВ) бр. 1

4.1.1.2.10 Разконтряне и разболтване болтове на  полумуфа РГ/РВ бр. 12
4.1.1.2.11 Раздалечаване ротори и замерване центровка РГ/РВ бр. 1
4.1.1.2.12 Замерване аксиален бой на РГ - страна "Възбудител" бр. 1
4.1.1.2.13 Замерване центровка РГ/РВ бр. 1
4.1.1.2.14 Замерване аксиален бой РГ страна В след шабрене бр. 1
4.1.1.2.15 Прецентровка на РГ/РВ със столовете на  лагери №№11 и 12 и с рамата на възбудителя /4 пъти/ бр. 4
4.1.1.2.16 Замерване центровка РГ/РВ /4 пъти/ бр. 4
4.1.1.2.17 Замерване аксиален бой РВ бр. 1
4.1.1.2.18 Замерване аксиален бой РВ след шабрене бр. 1
4.1.1.2.19 Ревизия болтове и отвори на полумуфи РГ/РВ бр. 216
4.1.1.2.20 Окончателно замерване центровка РГ/РВ бр. 1
4.1.1.2.21 Монтаж пасболтове на полумуфа РГ/РВ и стягане бр. 12
4.1.1.2.22 Повдигане РВ и демонтаж лагер №11 ДП к-т 1
4.1.1.2.23 Замерване и корекция “коляно” РГ/РВ к-т 1
4.1.1.2.24 Повдигане РВ и демонтаж лагер №12 ДП к-т 1
4.1.1.2.25 Монтаж приспособление за замерване на “маятник” к-т 1
4.1.1.2.26 Замерване и корекция “маятник” к-т 1
4.1.1.2.27 Повдигане РВ, демонтаж приспособление за “маятник” и монтаж ДП на лагери №№11 и 12 к-т 1
4.1.1.2.28 Законтряне пасболтове на полумуфа РГ/РВ бр. 12

ОБЩО за т.4.1.1.2.:
4.1.1.3. Ремонт на радиални плъзгащи лагери на ТГ -10, и аксиален лагер (6SB13)

4.1.1.3.1 Ремонт на радиален плъгзащ лагер №11

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОК  6 ПРЕЗ 2014 г., ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

4.1 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЛАГЕРИ И
ВАЛОВА ЛИНИЯ НА ГЕНЕРАТОРА И ВЪЗБУДИТЕЛЯ НА 6-ТИ ЕБ

4.1.1.3.1.1 Демонтаж напорни и сливни тръбопроводи бр. 3
4.1.1.3.1.2 Разболтаване и демонтаж капак бр. 1
4.1.1.3.1.3 Ревизия капак бр. 1
4.1.1.3.1.4 Разконтряне, разболтване и демонтаж обойма ГП бр. 1
4.1.1.3.1.5 Разконтряне, разболтване и демонтаж лагер ГП бр. 1
4.1.1.3.1.6 Проверка прилягане разьом на лагер ГП по трасажна маса бр. 1
4.1.1.3.1.7 Проверка прилягане по калибър лагер ГП бр. 1
4.1.1.3.1.8 Проверка прилягане по сфера лагер ГП бр. 1
4.1.1.3.1.9 Проверка прилягане на капак по трасажна маса бр. 1

4.1.1.3.1.10 Оживяване РГ бр. 1
4.1.1.3.1.11 Демонтаж лагер ДП бр. 1
4.1.1.3.1.12 Демонтаж обойма ДП бр. 1
4.1.1.3.1.13 Проверка прилягане по калибър лагер ДП бр. 1
4.1.1.3.1.14 Проверка прилягане по сфера лагер ДП бр. 1
4.1.1.3.1.15 Проверка прилягане лагер ГП към ДП бр. 1
4.1.1.3.1.16 Проверка прилягане капак към стол бр. 1
4.1.1.3.1.17 Монтаж обойма и лагер ДП, замерване СМХ и отцентроване бр. 1
4.1.1.3.1.18 Замерване и корекция ГМХ бр. 1
4.1.1.3.1.19 Замерване и корекция НСФ (хлабина) бр. 1
4.1.1.3.1.20 Замерване и корекция натяг по капак (хлабина) бр. 1
4.1.1.3.1.21 Монтаж лагер ГП, стягане и законтряне бр. 1
4.1.1.3.1.22 Монтаж обойма ГП, стягане и закнотряне бр. 1
4.1.1.3.1.23 Монтаж капак и стягане бр. 1
4.1.1.3.1.24 Ревизия крепежа на капака и тръбопроводите к-т 1
4.1.1.3.1.25 Изрязване гарнитури к-т 1
4.1.1.3.1.26 Монтаж напорни и сливни тръбопроводи бр. 2

Общо за радиален плъзгащ лагер №11:
4.1.1.3.2 Ремонт на радиален плъзгащ лагер №12

4.1.1.3.2.1 Демонтаж напорни и сливни тръбопроводи бр. 2
4.1.1.3.2.2 Разболтаване и демонтаж капак бр. 1
4.1.1.3.2.3 Ревизия капак бр. 1
4.1.1.3.2.4 Разконтряне, разболтване и демонтаж лагер ГП бр. 1
4.1.1.3.2.5 Проверка прилягане разьом на лагер ГП по трасажна маса бр. 1
4.1.1.3.2.6 Проверка прилягане по калибър лагер ГП бр. 1
4.1.1.3.2.7 Проверка прилягане по сфера лагер ГП бр. 1
4.1.1.3.2.8 Проверка прилягане на капак по трасажна маса бр. 1
4.1.1.3.2.9 Оживяване РВ бр. 1

4.1.1.3.2.10 Демонтаж лагер ДП бр. 1
4.1.1.3.2.11 Проверка прилягане по калибър лагер ДП бр. 1
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

4.1 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЛАГЕРИ И
ВАЛОВА ЛИНИЯ НА ГЕНЕРАТОРА И ВЪЗБУДИТЕЛЯ НА 6-ТИ ЕБ

4.1.1.3.2.12 Проверка прилягане лагер ГП към ДП бр. 1
4.1.1.3.2.13 Проверка прилягане капак към стол бр. 1
4.1.1.3.2.14 Монтаж лагер ДП, замерване СМХ и отцентроване бр. 1
4.1.1.3.2.15 Замерване и корекция ГМХ бр. 1
4.1.1.3.2.16 Замерване и корекция НСФ (хлабина) бр. 1
4.1.1.3.2.17 Монтаж лагер ГП, стягане и законтряне бр. 1
4.1.1.3.2.18 Монтаж капак и стягане бр. 1
4.1.1.3.2.19 Ревизия крепежа на капака и тръбопроводите к-т 1
4.1.1.3.2.20 Изрязване гарнитури к-т 1
4.1.1.3.2.21 Монтаж напорни и сливни тръбопроводи бр. 2

Общо за радиален плъзгащ лагер №12:
4.1.1.3.3 Специални работи по лагерите на възбудителя

4.1.1.3.3.1 Прилягане горна половина на лагер по калибър (шабровка)
4.1.1.3.3.1 Лагер №11 dm2 16,5
4.1.1.3.3.2 Лагер №12 dm2 5,5

Общо за т.4.1.1.3.3:
4.1.1.3.4 Прилягане долна половина на лагер по калибър (шабровка)

4.1.1.3.4.1 Лагер №11 dm2 17,3
4.1.1.3.4.2 Лагер №12 dm2 13,75

Общо за т.4.1.1.3.4:
4.1.1.3.5 Прилягане горна половина на лагер по сфера (шабровка)

4.1.1.3.5.1 Лагер №11 dm2 6,8
4.1.1.3.5.2 Лагер №12 dm2 16,5

Общо за т.4.1.1.3.5.:
4.1.1.3.6 Прилягане долна половина на лагер по сфера (шабровка)

4.1.1.3.6.1 Лагер №11 dm2 6,8
4.1.1.3.6.2 Лагер №12 dm2 16,5

Общо за т.4.1.1.3.6.:
4.1.1.3.7 Прилягане на разьом на лагер горна половина по трасажна маса

4.1.1.3.7.1 Лагер №11 dm2 4,2
4.1.1.3.7.2 Лагер №12 dm2 6,5

Общо за т.4.1.1.3.7.:
4.1.1.3.8 Прилягане по разьом на лагер горна половина към долна половина

4.1.1.3.8.1 Лагер №11 dm2 3,8
4.1.1.3.8.2 Лагер №12 dm2 6

Общо за т.4.1.1.3.8:
4.1.1.3.9 Прилягане на разьом на обойма горна половина по трасажна маса

4.1.1.3.9.1 Обойма на лагер №11 dm2 2,8
Общо за т.4.1.1.3.9.:
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
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4.1 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЛАГЕРИ И
ВАЛОВА ЛИНИЯ НА ГЕНЕРАТОРА И ВЪЗБУДИТЕЛЯ НА 6-ТИ ЕБ

4.1.1.3.10 Прилягане на разьом на обойма горна половина към долна половина
4.1.1.3.10.1 Обойма на лагер №11 dm2 2,8

Общо за т.4.1.1.3.10.:
4.1.1.3.11 Прилягане капак на лагер по трасажна маса

4.1.1.3.11.1 Лагер №11 dm2 28
4.1.1.3.11.2 Лагер №12 dm2 29

Общо за т.4.1.1.3.11:
4.1.1.3.12 Прилягане капак на лагер към стол

4.1.1.3.12.1 Лагер №11 dm2 28
4.1.1.3.12.2 Лагер №12 dm2 29

Общо за т.4.1.1.3.12.:
ОБЩО за т.4.1.1.3.:
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

4.2 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на т. 2.053 от ИП за 6-ти ЕБ

4.2.1.1. Изпълнение на т.2.053 от ИП за 6-ти блок (Проектиране доставка и монтаж на нови генератори и спомагателни 
системи на 5 и 6 блок)

4.2.1.1.1 Изработка на план за организация на дейностите при демонтаж и монтаж на турбогенератор тип ТВВ-1000 (т.2.053 от ИП) ч.ч

4.2.1.1.2
Изработване на железопътна платформа за вътрешен транспорт на едрогабаритни товари - 500т. в съответствие с чертежi 
№Чертежи ТП-0.00.00.00., ТП-2.00.00.00.лист 1 и 2, Приложение 13  (т.2.053 от ИП) (Окончателния проект  ще бъде 
предоставен на потенциалните изпълнители след 30.09.2013г.)

бр. 2

ОБЩО за точка 4.2.1.1.1÷2:
4.2.1.1.3. Основен ремонт (ОP) на турбогенератор тип ТВВ-1000-4У3 (10GQ) - подмяна на статор 

4.2.1.1.3.1. Демонтаж на междинни капаци на уплътняващи лагери
4.2.1.1.3.1.1 Демонтаж на сегментите и уплътняващия шнур бр. 2
4.2.1.1.3.1.2 Демонтаж на междинни капаци бр. 2
4.2.1.1.3.1.3 Събиране и прибиране (съхраняване) на крепежните елементи. бр. 4

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.1.:
4.2.1.1.3.2 Демонтаж на уплътняващи лагери

4.2.1.1.3.2.1 Демонтаж на двете половини на корпуса на уплътняващия лагер бр. 2
4.2.1.1.3.2.2 Проверка на радиалната и аксиалната центровка на корпуса на уплътняващия лагер бр. 8
4.2.1.1.3.2.3 Демонтаж на двете половини на корпуса на уплътняващия лагер бр. 2
4.2.1.1.3.2.4 Проверка радиалните хлабини на уплътняващия лагер по шийката на вала бр. 2
4.2.1.1.3.2.5 Демонтаж на уплътняващия лагер бр. 1
4.2.1.1.3.2.6 Събиране и съхраняване на крепежните елементи. часа 20

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.2.:
4.2.1.1.3.3. Демонтаж маслоуловителите на капаците на генератора

4.2.1.1.3.3.1 Проверка радиалните хлабини на маслоуловителя по вала бр. 8
4.2.1.1.3.3.2 Демонтаж двете половини на маслоуловителя бр. 4
4.2.1.1.3.3.3 Събиране и съхраняване на крепежните елементи. ч/ч 5
4.2.1.1.3.3.4 Демонтаж предпазния щит на полумуфите РГ-РВ бр. 2
4.2.1.1.3.3.5 Демонтаж маслоуловителите на 10-ти лагер, замерване и центровка бр. 2

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.3.:
4.2.1.1.3.4. Демонтаж капаците на генератора

4.2.1.1.3.4.1 Разболтване капаците от корпуса на генератора бр. 4
4.2.1.1.3.4.2 Отблъскване на капаците от корпуса на генератора. бр. 4
4.2.1.1.3.4.3 Разболтване на капаците по разьом. бр. 2
4.2.1.1.3.4.4 Монтаж на приспособлението за изваждане на капака. бр. 2
4.2.1.1.3.4.5 Демонтаж на капак - горна половина. бр. 2
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4.2.1.1.3.4.6 Монтаж на приспособленията за завъртане на 180° на капак - долна половина. бр. 2
4.2.1.1.3.4.7 Завъртане на капак - долна половина - на 180°. бр. 2
4.2.1.1.3.4.8 Монтаж на приспособленията за вдигане на капака. бр. 2
4.2.1.1.3.4.9 Демонтаж на капак - долна половина. бр. 2

4.2.1.1.3.4.10 Демонтаж на приспособленията за завъртане на 180° на капак - долна половина. бр. 2
4.2.1.1.3.4.11 Събиране и съхраняване на крепежните елементи. ч/ч 10

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.4.:
4.2.1.1.3.5. Демонтаж на сегментите, затварящи въздушната междина ротор-статор

4.2.1.1.3.5.1 Демонтаж на осигурителните шплентове. бр. 32
4.2.1.1.3.5.2 Демонтаж на сегментите бр. 2
4.2.1.1.3.5.3 Замерване на въздушна междина “ротор-статор”. бр. 8
4.2.1.1.3.5.4 Събиране и съхраняване на крепежните елементи. ч/ч 4

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.5.:
4.2.1.1.3.6. Демонтаж на газоохладителите

4.2.1.1.3.6.1 Демонтаж на линията за обезвъздушаване на охладителя. бр. 4
4.2.1.1.3.6.2 Демонтаж на връзката по вода на охладителя. бр. 4
4.2.1.1.3.6.3 Демонтаж на връзката на охладителя към корпуса. бр. 4
4.2.1.1.3.6.4 Изваждане на газоохладителя. бр. 4
4.2.1.1.3.6.5 Събиране и съхраняване на крепежните елементи. ч/ч 8

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.6.:
4.2.1.1.3.7. Разшиноване на генератора

4.2.1.1.3.7.1 Демонтаж на предпазните кожуси. бр. 2
4.2.1.1.3.7.2 Демонтаж на гъвкавите връзки от изводите на фазите и от шинопровода. бр. 12
4.2.1.1.3.7.3 Демонтаж на предпазните капаци на изводите на звездата бр. 2
4.2.1.1.3.7.4 Демонтаж на електрическите връзки на звездата. бр. 10
4.2.1.1.3.7.5 Събиране и прибиране на шините и крепежните елементи. ч/ч 10

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.7:
4.2.1.1.3.8. Подготовка и изваждане ротора на генератора

4.2.1.1.3.8.1 Монтаж на приспособлението за повдигане ротора на генератора - страна възбудител бр. 1
4.2.1.1.3.8.2 Повдигане ротора на генератора - страна възбудител и застопоряване винта на приспособлението бр. 1
4.2.1.1.3.8.3 Разболтване стола на 10-ти лагер бр. 1
4.2.1.1.3.8.4 Демонтаж стола на 10-ти лагер бр. 1
4.2.1.1.3.8.5 Монтаж коритото за движение на малката количка в статора на генератора бр. 1
4.2.1.1.3.8.6 Монтаж на малката и голямата количка на ротора на генератора бр. 2
4.2.1.1.3.8.7 Монтаж на релсов път за движение на количката, укрепване бр. 1
4.2.1.1.3.8.8 Демонтаж парапета на площадката срещу ротора на генератора бр. 1
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4.2.1.1.3.8.9 Повдигане ротора на генератора - страна възбудител, освобождаване на приспособлението за повдигане на ротора, спускане 
ротара на релсовия път бр. 1

4.2.1.1.3.8.10 Демонтаж на приспособлението за повдигане на ротора бр. 1
4.2.1.1.3.8.11 Монтаж на приспособлението за изтегляне на ротора на генератора на мястото на 12-ти стол бр. 1
4.2.1.1.3.8.12 Повдигане на ротора на генератора - страна ЦНН-3 - за изваждане на 9-ти лагер бр. 1
4.2.1.1.3.8.13 Изтегляне на ротора на генератора към 12-ти лагер на около 1 метър бр. 1
4.2.1.1.3.8.14 Монтаж на демонтажен фланец към ротора на генератора - страна ЦНН-3 бр. 1
4.2.1.1.3.8.15 Изтегляне на ротора на генератора до релсовия път бр. 1
4.2.1.1.3.8.16 Демонтаж на приспособлението за изтегляне на ротора от статора бр. 1
4.2.1.1.3.8.17 Монтаж и укрепване на алуминиевите клинове върху каналната част на ротора (под сапаните) ч/ч 20
4.2.1.1.3.8.18 Сапаниране ротора на генератора и центроване в хоризонтално положение бр. 2
4.2.1.1.3.8.19 Демонтаж на парапета на площадката кота 15 ч/ч 2
4.2.1.1.3.8.20 Повдигане на ротора и изваждане от статора. Монтаж на ротора върху стойката бр. 1
4.2.1.1.3.8.21 Снемане на сапаните от ротора . Снемане на алуминиевите клинове от ротора бр. 1
4.2.1.1.3.8.22 Демонтаж на демонтажните фланци - страна ЦНН-3 и страна възбудител бр. 2
4.2.1.1.3.8.23 Демонтаж на малка и голяма колички от ротора бр. 2
4.2.1.1.3.8.24 Изваждане на коритото от статора на генератора бр. 1
4.2.1.1.3.8.25 Възстановяване на парапета на площадката кота 15 бр. 1
4.2.1.1.3.8.26 Демонтаж на релсов път бр. 1

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.8:
4.2.1.1.3.9. Подмяна на статора  и демонтаж на статорната намотка   

4.2.1.1.3.9.1 Провеждане на необходимите геодезични замервания бр. 1
4.2.1.1.3.9.2 Демонтаж на статорната намотка
4.2.1.1.3.9.3 Демонтаж текстолитово закритие и рейки на страна "Възбудител", токови и напреженови  трансформатори и др. к-т 1
4.2.1.1.3.9.4 Демонтаж проходните изолатори на звездата. к-т 1
4.2.1.1.3.9.5 Демонтаж изолационните кутии на звездата . к-т 1
4.2.1.1.3.9.6 Демонтаж на електрическите изводи на звездата. к-т 1
4.2.1.1.3.9.7 Демонтаж проходните изолатори на фазите. к-т 1
4.2.1.1.3.9.8 Демонтаж изолационните кутии на фазите . к-т 1
4.2.1.1.3.9.9 Демонтаж на електрическите изводи на фазите. к-т 1

4.2.1.1.3.9.10 Демонтаж  на водоподводите от челните части. бр. 4
4.2.1.1.3.9.11 Разфланцване на тръбната разводка по водород ( 16 бр. фланци ) бр. 1
4.2.1.1.3.9.12 Разболтване и демонтаж на крайна част, горна половина, страна "Турбина" бр. 1
4.2.1.1.3.9.13 Разболтване и демонтаж на крайна част, горна половина, страна "Възбудител" бр. 1

4.2.1.1.3.9.14 Транспортиране на горни половини на крайни части,  страна "Възбудител"и страна "Турбина"до място за съхранение. бр. 2
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4.2.1.1.3.9.15 Демонтаж на изолационни кутии бр. 120
4.2.1.1.3.9.16 Разбиване на замазка и демонтаж второпластови шлангове от колектори и глави на стержените. ч/ч 20
4.2.1.1.3.9.17 Демонтиране колекторите страна "Възбудител" и страна "Турбина" к-т 2
4.2.1.1.3.9.18 Разпояване главите на намотката к-т 1
4.2.1.1.3.9.19 Разклинване на статорната намотка бр. 1
4.2.1.1.3.9.20 Демонтаж на центриращите пръстени страна "Възбудител" и страна "Турбина" ч/ч 4
4.2.1.1.3.9.21 Демонтаж на стержени бр. 120
4.2.1.1.3.9.22 Подреждане на извадените стержени и подготовка за транспорт бр. 120
4.2.1.1.3.9.23 Демонтаж крайни части, електрически изводи, рейки , титанови прожини, конзоли и др. к-т 1
4.2.1.1.3.9.24 Транспортиране  и съхранение на демонтираните стержени бр. 120
4.2.1.1.3.9.25 Почистване на статорния пакет. бр. 1
4.2.1.1.3.9.26 Демонтаж статорния пакет бр. 1
4.2.1.1.3.9.27 Разболтване и демонтаж на крайна част, долна половина, страна "Турбина" бр. 1
4.2.1.1.3.9.28 Разболтване и демонтаж на крайна част, долна половина, страна "Възбудител" бр. 1
4.2.1.1.3.9.29 Транспортиране на горни половини на крайни части, страна "Турбина"и "Възбудител"до място за съхранение. ч/ч 5
4.2.1.1.3.9.30 Провеждане на спомагателни дейности
4.2.1.1.3.9.31 Отстраняване на кабинките на дежурните от кота 0.00 бр. 1
4.2.1.1.3.9.32 Почистване и извозване на материали и оборудванеот кота 0.00 бр. 1
4.2.1.1.3.9.33 Демонтиране на антисеизмични укрепвания за осигуряване хода на крановете к-т 1
4.2.1.1.3.9.34 Изпитания на крановете с претоварване бр. 2
4.2.1.1.3.9.35 Закупуване на сапани с необходимата товароподемност к-т 1
4.2.1.1.3.9.36 Изработване на приспособления за дооборудване на гредата и др. к-т 1
4.2.1.1.3.9.37 Изготвяне на необходимата документация по законите на Република България к-т 1
4.2.1.1.3.9.38 Демонтаж на стария статор
4.2.1.1.3.9.39 Разболтване на статора от опорните лапи бр. 1
4.2.1.1.3.9.40 Разкачване на електрическите връзки от статора к-т 1
4.2.1.1.3.9.41 Оглед и ревизия на гредата за демонтаж на статора. ч/ч 5
4.2.1.1.3.9.42 Провеждане на необходимите изпитания с гредата и новозакупените сапани. ч/ч 10
4.2.1.1.3.9.43 Транспортиране на гредата и сапаните от място за съхранение до кота 0 МЗ ч/ч 5
4.2.1.1.3.9.44 Сапаниране на греда за демонтаж на статора бр. 1
4.2.1.1.3.9.45 Сапаниране на статора бр. 1
4.2.1.1.3.9.46 Демонтаж и транспортиране на статора от кота 15.00 на кота 0.00 до транспортното средство бр. 1
4.2.1.1.3.9.47 Разсапаниране на статора и укрепване на същия върху транспортното средство. бр. 1
4.2.1.1.3.9.48 Заключителни дейности. Прибиране и транспортиране на оборудването ч/ч 20
4.2.1.1.3.9.49 Монтаж на новия статор
4.2.1.1.3.9.50 Разтоварване и транспортиране на крайните части до кота 15.00 бр. 4
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4.2.1.1.3.9.51 Монтиране и напасване  на долните половини на крайните части. бр. 2
4.2.1.1.3.9.52 Сапаниране на новия статор бр. 1
4.2.1.1.3.9.53 Повдигане и транспортиране на статора от кота 0.00 до технологичното място на кота 15.00 бр. 1
4.2.1.1.3.9.54 Поставяне статора на място бр. 1
4.2.1.1.3.9.55 Прогонване плитите и петите на новия статор к-т 1
4.2.1.1.3.9.56 Провеждане на необходимите геодезични замери по центровката на статора бр. 1
4.2.1.1.3.9.57 Центроване на статора по оста на валовата линия - радиално и аксиално бр. 2
4.2.1.1.3.9.58 Заболтване на статора към фундаментните лапи бр. 1
4.2.1.1.3.9.59 Разсапаниране на статора бр. 1
4.2.1.1.3.9.60 Транспортиране на гредата до кота 0.00, демонтиране от крановете и извозване до мястото за съхранение бр. 1
4.2.1.1.3.9.61 Монтиране и напасване на  горните половини на крайните части. бр. 2
4.2.1.1.3.9.62 Заболтване на крайните части към статора бр. 4
4.2.1.1.3.9.63 монтаж проходните изолатори на звездата. к-т 1
4.2.1.1.3.9.64 монтаж изолационните кутии на звездата . к-т 1
4.2.1.1.3.9.65 монтаж на електрическите изводи на звездата. к-т 1
4.2.1.1.3.9.66 монтаж проходните изолатори на фазите. к-т 1
4.2.1.1.3.9.67 монтаж изолационните кутии на фазите . к-т 1
4.2.1.1.3.9.68 монтаж на електрическите изводи на фазите. к-т 1
4.2.1.1.3.9.69 монтаж  на водоподводите от челните части. бр. 4
4.2.1.1.3.9.70 корекция на тръбна разводка и зафланцване на фланцои  по водород ( 16 бр. фланци ) бр. 1
4.2.1.1.3.9.71 Опресовка на статора без ротор. ч/ч 30
4.2.1.1.3.9.72 Подготовка на статора за опресовка ( монтаж на челни капаци и временни заглужки ) к-т 1
4.2.1.1.3.9.73 Корекция и възстановяване на връзките на тръбопроводите к-т 1
4.2.1.1.3.9.74 Опресовка на статора по азот бр. 1
4.2.1.1.3.9.75 Демонтаж на капаци и временни заглушки к-т 1
4.2.1.1.3.9.76 Подвързване на електрическите връзки на новия статор по Проект бр. 1
4.2.1.1.3.9.77 Проект за подвързване на новия статор към стария токопровод. бр. 1
4.2.1.1.3.9.78 Проект за укрепване на статора върху "лодка". Изработване на приспособления бр. 1

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.9:   
4.2.1.1.3.10. Работи по новомонтирания статор 

4.2.1.1.3.10.1 Външен оглед на статора - стоманата, челните части и изводите бр. 1
4.2.1.1.3.10.2 Почистване на статора, продухване със сгъстен въздух бр. 1
4.2.1.1.3.10.3 Програма с необходимите изпитания на новия статор и ротор преди въвеждане в експлоатация. бр. 1
4.2.1.1.3.10.4 Изпитания на новия статор и ротор заложени от производителя преди въвеждане в експлоатация. бр. 1
4.2.1.1.3.10.5 Демонтаж на измерителния трасформатор бр. 2
4.2.1.1.3.10.6 Монтаж на приспособлението за придържане на стержена бр. 6
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4.2.1.1.3.10.7 Демонтаж на проходния изолатор бр. 6
4.2.1.1.3.10.8 Почистване на проходния изолатор, демонтаж на старите уплътнения бр. 6
4.2.1.1.3.10.9 Монтаж на новите уплътнения , монтаж на проходния изолатор бр. 6

4.2.1.1.3.10.10 Демонтаж на приспособлението за придържане на стержена бр. 6
4.2.1.1.3.10.11 Отстраняване на старата замазка между корпуса и изолатора бр. 6
4.2.1.1.3.10.12 Полагане на нова замазка бр. 6
4.2.1.1.3.10.13 Монтаж на измерителния трансформатор бр. 2

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.10.:
4.2.1.1.3.11. Ревизия на капаците на генератора

4.2.1.1.3.11.1 Кантоване на капака в хоризонтално положение бр. 4
4.2.1.1.3.11.2 Почистване на повърхнините на прилягане бр. 4
4.2.1.1.3.11.3 Оглед на капака и заваръчните шевове бр. 4
4.2.1.1.3.11.4 Проверка и възстановяване на Rизол на дифузора бр. 4
4.2.1.1.3.11.5 Изправяне на капака във вертикално положение бр. 4

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.11.:
4.2.1.1.3.12. Ремонт на ротора

4.2.1.1.3.12.1 Оглед на ротора за видими дефекти бр. 1
4.2.1.1.3.12.2 Подготовка на ротора за ел. изпитания бр. 1
4.2.1.1.3.12.3 Проверка проходимостта на вентилационните канали на ротора
4.2.1.1.3.12.4 Подготовка и разполагане на приспособленията. Нареждане на тапите на вентилационните канали и на челните части бр. 1
4.2.1.1.3.12.5 Проверка проходимостта на вентилационните канали и челните части бр. 1
4.2.1.1.3.12.6 Изваждане на тапите прибиране на приспосбленията бр. 1

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.12.:
4.2.1.1.3.13 Проверка ротора на газова плътност, монтаж на приспособлението, изпитание, демонтаж на приспособлението бр. 1

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.13:
4.2.1.1.3.14 Демонтаж на вентилаторите от ротора - при необходимост

4.2.1.1.3.14.1 Навиване на индукционната намотка, подвързване по ел. захранване и вода бр. 2
4.2.1.1.3.14.2 Монтаж на приспособлението за изтегляне на вентилатора бр. 2
4.2.1.1.3.14.3 Нагряване на вентилатора и демонтаж на ротора бр. 2
4.2.1.1.3.14.4 Развиване на индукционната намотка, отсъединяване по ел. захранване и вода бр. 2
4.2.1.1.3.14.5 Демонтаж на приспособлението за изтегляне на вентилатора бр. 2

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.14:
4.2.1.1.3.15 Демонтаж на бандажните пръстени - при необходимост

4.2.1.1.3.15.1 Навиване на индукционната намотка върху гайката, подвързване по ел. захранване и вода бр. 2
4.2.1.1.3.15.2 Нагряване на гайката и развиване от бандажния пръстен бр. 2
4.2.1.1.3.15.3 Развиване на индукционната намотка, отсъединяване по ел. захранване и вода бр. 2
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4.2.1.1.3.15.4 Навиване на индукционната намотка върху бандажния пръстен, подвързване по ел. захранване и вода бр. 2
4.2.1.1.3.15.5 Монтаж на приспособлението за изтегляне на бандажния пръстен бр. 2
4.2.1.1.3.15.6 Нагряване на бандажния пръстен и изтегляне бр. 2
4.2.1.1.3.15.7 Демонтаж на приспособлението за изтегляне на бандажния пръстен бр. 2
4.2.1.1.3.15.8 Развиване на индукционната намотка, отсъединяване по ел. захранване и вода бр. 2

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.15.:

4.2.1.1.3.16 Почистване на бандажните пръстени, гайките и вентилаторите за цветна дефектоскопия и металография - ако се 
демонтират!

4.2.1.1.3.16.1 Снемане на лаково покритие и шлайфане на външните повърхнини на гайката и бандажния пръстен бр. 4
4.2.1.1.3.16.2 Зачистване на дефектите от електрокорозия бр. 4
4.2.1.1.3.16.3 Почистване на вентилатора за цветна дефектоскопия бр. 2
4.2.1.1.3.16.4 Покриване на бандажните пръстени и гайката с лак. Изпичане на лака. бр. 4

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.16.:
4.2.1.1.3.17 Демонтаж на демпферната намотка и подбандажната изолация. Ревизия на челните части.

4.2.1.1.3.17.1 Разклинване на демпферната намотка бр. 2
4.2.1.1.3.17.2 Ревизия на клиновете бр. 2
4.2.1.1.3.17.3 Демонтаж на демпферната намотка. бр. 2
4.2.1.1.3.17.4 Демонтаж на подбандажната изолация бр. 2
4.2.1.1.3.17.5 Оглед, почистване, укрепване и честичен ремонт на изолацията на челните части бр. 2

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.17:
4.2.1.1.3.18 Ревизия на токоподвода

4.2.1.1.3.18.1 Разклинване на канала бр. 4
4.2.1.1.3.18.2 Отсъединяване на връзката между намотката и токоподвода бр. 4
4.2.1.1.3.18.3 Оглед, ревизия, почистване на пластините на гъвкавите шини бр. 4
4.2.1.1.3.18.4 Проверка за плътност на уплътненията на тоководящите болтове бр. 4
4.2.1.1.3.18.5 Демонтаж на тоководящите болтове, подмяна на уплътненията, монтаж. бр. 12
4.2.1.1.3.18.6 Проверка за плътност на уплътненията на тоководящите болтове след подмяната на уплътненията бр. 4
4.2.1.1.3.18.7 Възстановяване на връзката между намотката и токоподвода. бр. 4
4.2.1.1.3.18.8 Пасване на изолационните кутии в канала на токоподвода бр. 4
4.2.1.1.3.18.9 Заклинване на канала, осъществяване на необходимия натиск бр. 4

4.2.1.1.3.18.10 Посребряване на контактните повърхнини на гъвкавите връзки ч.ч. ≈ 35
ОБЩО по т.4.2.1.1.3.18:

4.2.1.1.3.19 Монтаж на подбандажната изолация и демпферната намотка
4.2.1.1.3.19.1 Почистване на сегментите на подбандажната изолация, проверка за дефекти бр. 2
4.2.1.1.3.19.2 Почистване на сегментите на демпферната намотка, проверка за дефекти бр. 2
4.2.1.1.3.19.3 Продухване на челната част бр. 2
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4.2.1.1.3.19.4 Монтаж на сегментите на подбандажната изолация бр. 2
4.2.1.1.3.19.5 Монтаж на сегментите на  демпферната намотка бр. 2
4.2.1.1.3.19.6 Заклинване на демпферната намотка с необходимата плътност бр. 2

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.19:
4.2.1.1.3.12.20 Монтаж на бандажни пръстени и гайки бр. 4
4.2.1.1.3.12.21 Монтаж на вентилаторите бр. 2

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.20-21.:
4.2.1.1.3.22. Проверка и ремонт на контактната връзка РГ-РВ

4.2.1.1.3.22.1 Почистване и оглед на контактните повърхнини на РГ бр. 2
4.2.1.1.3.22.2 Проверка по претир, изправяне на контактните повърхнини на РГ бр. 2
4.2.1.1.3.22.3 Почистване и оглед на контактните повърхнини на тоководящите клинове бр. 4
4.2.1.1.3.22.4 Проверка по претир, изправяне на контактните повърхнини на тоководящите клинове бр. 4

4.2.1.1.3.22.5 Проверка, прилягане и пасване на контактните повърхнини на тоководящите клинове към контактните повърхнини на РГ бр. 2

4.2.1.1.3.22.6 Посребряване на контактните повърхнини на РГ ч.ч. ≈ 35
ОБЩО по т.4.2.1.1.3.22.:

4.2.1.1.3.23. Лакиране ротора на генератора бр. 1
4.2.1.1.3.24. Шлайфане на шийките на уплътняващи лагери бр. 2
4.2.1.1.3.25. Ремонт на газоохладителите

4.2.1.1.3.25.1 Демонтаж на камерите на охладителите бр. 8
4.2.1.1.3.25.2 Почистване на камерите, грундиране бр. 8
4.2.1.1.3.25.3 Почистване на тръбните даски, грундиране бр. 8
4.2.1.1.3.25.4 Почистване тръбочките на охладителя, шомполиране, измиване с вода бр. 4
4.2.1.1.3.25.5 Подготовка на нови гумени уплътнения за камерите на охладителите бр. 8
4.2.1.1.3.25.6 Монтаж камерите на охладителите бр. 8
4.2.1.1.3.25.7 Подмяна на гумените лайсни за направляване на газа бр. 16

4.2.1.1.3.25.8 Проверка охладителя на плътност, монтаж на приспособлението, заплъване с вода, опресовка, дрениране, демонтаж на 
приспособлението бр. 4

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.25.:
4.2.1.1.3.26. Ремонт на уплътняващи лагери 

4.2.1.1.3.26.1 Почистване на сегментите, междинните капаци, корпусите на уплътняващия лагер, отстраняване на уплътняващите пасти ч/ч 30

4.2.1.1.3.26.2 Ревизия на крепежа на уплътняващия лагер ч/ч 20
4.2.1.1.3.26.3 Проверка състоянието на бабитовите повърхности на уплътняващия лагер, опресняване бр. 2
4.2.1.1.3.26.4 Контролна "сборка" на уплътняващия лагер. Измерване на хлабините бр. 2
4.2.1.1.3.26.5 Корекция на хлабините на уплътняващия лагер - при необходимост бр. 2
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4.2.1.1.3.26.6 Проверка, корекция и ремонт на маслоуловителя - при необходимост бр. 2

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.26.:
4.2.1.1.3.27. Сглобяване на генератора
4.2.1.1.3.27.1 Подготовка и вкарване на ротора на генератора
4.2.1.1.3.27.2 Монтаж коритото в статора бр. 1
4.2.1.1.3.27.3 Монтаж присопособлението за изтегляне на ротора бр. 1
4.2.1.1.3.27.4 Монтаж и укрепване на релсовия път бр. 1
4.2.1.1.3.27.5 Монтаж на демонтажните фланци на ротора на генератора бр. 2
4.2.1.1.3.27.6 Монтаж количките на ротора на генератора бр. 2
4.2.1.1.3.27.7 Монтаж алуминиевите клинове върху ротора на генератора, укрепване. ч/ч 16
4.2.1.1.3.27.8 Демонтаж парапета на площадката бр. 1
4.2.1.1.3.27.9 Повдигане на ротора и вкарване в статора, докато количките се долепят до коритото и релсовия път бр. 1

4.2.1.1.3.27.10 Сваляне на сапаните и алуминиевите клинове от РГ бр. 1
4.2.1.1.3.27.11 Изтегляне на ротора в статора до края на коритото бр. 1
4.2.1.1.3.27.12 Демонтаж на приспособлението за изтегляне на ротора бр. 1
4.2.1.1.3.27.13 Повдигане на ротора - страна ЦНН3 и изтегляне към РНН3 бр. 1
4.2.1.1.3.27.14 Демонтаж на демонтажен фланец бр. 1
4.2.1.1.3.27.15 Повдигане ротора и изтегляне до нормално положение бр. 1
4.2.1.1.3.27.16 Монтаж на приспособлението за повдигане на ротора - страна възбудител бр. 1
4.2.1.1.3.27.17 Повдигане на ротора - страна възбудител, застопоряване винта на съпротивлението бр. 1
4.2.1.1.3.27.18 Демонтаж количките от ротора бр. 2
4.2.1.1.3.27.19 Изваждане коритото от статора бр. 1
4.2.1.1.3.27.20 Демонтаж релсов път бр. 1
4.2.1.1.3.27.21 Повдигане и почистване стола на 10-ти лагер бр. 1
4.2.1.1.3.27.22 Почистване на фундамента под 10-ти лагер и изолационните подложки бр. 1
4.2.1.1.3.27.23 Монтаж стола на 10-ти лагер бр. 1
4.2.1.1.3.27.24 Повдигане на ротора и освобождаване винта на приспособлението за повдигане страна възбудител бр. 1
4.2.1.1.3.27.25 Демонтаж на приспособлението за повдигане на ротора страна възбудител бр. 1
4.2.1.1.3.27.26 Възстановяване парапета на площадката бр. 1

ОБЩО: по т.4.2.1.1.3.27.:
4.2.1.1.3.28 Измерване въздушната междина ротор-статор бр. 8
4.2.1.1.3.29 Монтаж сегментите, затварящи въздушната междина ротор-статор, центровка, зашплентване бр. 2
4.2.1.1.3.30 Монтаж на газоохладителите на генератора бр. 4

ОБЩО: по т.4.2.1.1.3.28,29,30.:
4.2.1.1.3.31 Монтаж капаците на генератора

4.2.1.1.3.31.1 Ревизия крепежа на капаците на генератора к-т 4
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4.2.1.1.3.31.2 Почистване канала за гуменото уплътнение на корпуса на статора и залепване на ново уплътнение бр. 4
4.2.1.1.3.31.3 Монтаж на приспособлението за завъртане на капак - долна половина - на 180° бр. 2
4.2.1.1.3.31.4 Монтаж на капак - долна половина и захващане към приспосолението бр. 2
4.2.1.1.3.31.5 Завъртане на капак - долна половина - на 180°. бр. 2
4.2.1.1.3.31.6 Демонтаж на приспособлението за завъртане на 180° на капак - долна половина. бр. 2
4.2.1.1.3.31.7 Монтаж на капак - горна половина бр. 2
4.2.1.1.3.31.8 Заболтване и стягане на капаците по разьом бр. 2
4.2.1.1.3.31.9 Монтаж на болтовете и стягане на капаците към корпуса на генератора к-т 4

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.31.:
4.2.1.1.3.32 Монтаж маслоуловителите на капаците на генератора 

4.2.1.1.3.32.1 Монтаж на двете половини на маслоуловителя бр. 4
4.2.1.1.3.32.2 Стягане крепежа на маслоуловителя, центровка, проверка Rизолац. (страна "Възбудител") к-т 2
4.2.1.1.3.32.3 Ревизия маслоуловителя на 10-ти лагер бр. 2
4.2.1.1.3.32.4 Монтаж и центровка на маслоуловителя на 10-ти лагер бр. 2
4.2.1.1.3.32.5 Монтаж предпазния щит на полумуфите на РГ-РВ бр. 2

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.32.:
4.2.1.1.3.33 Монтаж на уплътняващи лагери

4.2.1.1.3.33.1 Монтаж на долна и горна половина на корпуса на уплътняващия лагер бр. 4

4.2.1.1.3.33.2 Стягане корпуса на уплътняващия лагер към капака, радиална и аксиална центровка, проверка Rизолац. (страна "Възбудител") бр. 4

4.2.1.1.3.33.3 Монтаж на уплътняващи лагери, проверка на хлабини бр. 2
ОБЩО по т.4.2.1.1.3.33:

4.2.1.1.3.34 Монтаж на междинни капаци на уплътняващия лагер
4.2.1.1.3.34.1 Монтаж корпусите на междинните капаци, стягане, центровка бр. 4
4.2.1.1.3.34.2 Монтаж на уплътнението и сегмента, притягане бр. 4

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.34:
4.2.1.1.3.35 Проверка на генератора за газоплътност, отстраняване на пропуски

4.2.1.1.3.35.1 Търсене и отстраняване на пропуски по статора и генератора и газо-маслената система бр. 1
4.2.1.1.3.35.2 Проверка и засичане на газоплътността на статора бр. 1

ОБЩО по т.4.2.1.1.3.35:
4.2.1.1.3.36 Ошиноване на генератора

4.2.1.1.3.36.1 Ревизия на крепежа на съединителните шини к-т 3
4.2.1.1.3.36.2 Монтаж ел. връзки на звездата к-т 8
4.2.1.1.3.36.3 Монтаж предпазните капаци на изводите на звездата к-т 2
4.2.1.1.3.36.4 Монтаж на гъвкавите връзки от изводите на изолаторите до шинопровода, законтряне к-т 12
4.2.1.1.3.36.5 Монтаж предпазните кожуси на изводите на фазите к-т 2
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Общо по т.4.2.1.1.3.36:
ОБЩО за т.4.2.1.1.:

4.2.1.2. Основен ремонт (ОP) на възбудителен генератор тип БВД-4600-1500-АУ3 (10GE) - подмяна на ротор и модернизация статор
4.2.1.2.1. Разглобяване на възбудителя

4.2.1.2.1.1 Демонтаж капаците на възбудителя и въртящия се изправител ч/ч 50
4.2.1.2.1.2 Демонтаж маслоуловителя на 11-ти лагер и замерване, центровка бр. 1
4.2.1.2.1.3 Демонтаж маслоуловителя на 12-ти лагер и замерване, центровка бр. 1

ОБЩО по т.4.2.1.2.1.:
4.2.1.2.2. Демонтаж и ремонт на охладителите на възбудителя

4.2.1.2.2.1 Демонтаж на вертикалните охладители (разкачване по вода и от корпуса, и изваждане бр. 4
4.2.1.2.2.2 Демонтаж на хоризонталните охладители (разкачване по вода и от корпуса, и изваждане бр. 2
4.2.1.2.2.3 Ремонт и опресовка на охладителите на възбудителя бр. 6

ОБЩО по т.4.2.1.2.2.:
4.2.1.2.3. Демонтаж горна половина на магнитната система

4.2.1.2.3.1 Разкачване на ел. връзки между горна и долна половина бр. 2
4.2.1.2.3.2 Разболтване на горна половина на магнитната система бр. 1
4.2.1.2.3.3 Демонтаж горна половина на магнитната система бр. 1

ОБЩО по т.4.2.1.2.3.:
4.2.1.2.4. Демонтаж ротора на възбудителя

4.2.1.2.4.1 Изтласкване ротора към 12-ти лагер и демонтаж тоководящите клинове бр. 1
4.2.1.2.4.2 Демонтаж ротора на възбудителя и поставяне върху стойката бр. 1
4.2.1.2.4.3 Демонтаж на лагерен стол №11 и замерване на подложките бр. 1
4.2.1.2.4.4 Демонтаж на лагерен стол №12 и замерване на подложките бр. 1
4.2.1.2.4.5 Разболтване и демонтаж на долна половина на магнитната система. Замерване на подложките. бр. 1
4.2.1.2.4.6 Разболтване и демонтаж на рамата бр. 1

ОБЩО: по т.4.2.1.2.4.:
4.2.1.2.5. Подмяна магнитната система на статора на възбудителя

4.2.1.2.5.1 Подготовка за демонтаж на старата магнитна система к-т 1
4.2.1.2.5.2 Демонтаж на сарата магнитна система к-т 1
4.2.1.2.5.3 Подготовка за монтаж на новата магнитна система к-т 1
4.2.1.2.5.4 Монтаж на новата магнитна система к-т 1
4.2.1.2.5.5 Напасване отворите на новата магнитна система към рамата к-т 1
4.2.1.2.5.6 Монтаж на новия ротор бр. 1
4.2.1.2.5.7 Райбероване на отворите на ротор възбудител ротор генератор. ч/ч 200
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

4.2 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на т. 2.053 от ИП за 6-ти ЕБ
4.2.1.2.5.8 Куплиране на двата ротора. ч/ч 50

ОБЩО: по т.4.2.1.2.5.:
4.2.1.2.6. Ревизия ня  възбудителя и детайлите към него

4.2.1.2.6.1 Почистване подложки, лагерни столове и капаци на лагери ч/ч 30
4.2.1.2.6.2 Продухване ротора на възбудителя с въздух, почистване със спирт ( при необходимост ) бр. 1
4.2.1.2.6.3 Продухване на магнитната система с въздух, почистване със спирт ( при необходимост ) бр. 1
4.2.1.2.6.4 Лакиране ротора и статора на възбудителя ( при необходимост ) бр. 2
4.2.1.2.6.5 Почистване капаците на възбудителя и въртящия изправител ч/ч 14
4.2.1.2.6.6 Проверка и ревизия резбовите отвори на рамата и магнитната система  ( при необходимост ) ч/ч 25

4.2.1.2.6.7 Проверка контактните връзки между намотката на ротора и изправителя. Разболтване, почистване, възстановяване - при 
необходимост (по експертна оценка съгласно резултатите от измерването. ) ч/ч 20

4.2.1.2.6.8 Шлайфане лагерните шийки на ротора  ( при необходимост ) бр. 2
4.2.1.2.6.9 Почистване и оглед на контактните повърхнини на РВ  ( при необходимост ) бр. 2

4.2.1.2.6.10 Проверка по притир, изправяне на контактните повърхнини на РВ-при необходимост (по експертна оценка съгласно 
резултатите от измерването. ) бр. 2

4.2.1.2.6.11 Почистване и оглед на контактните повърхнини на тоководящите клинове бр. 2
4.2.1.2.6.12 Проверка по притир, изправяне на контактните повърхнини на тоководящите клинове ( при необходимост ) бр. 2

4.2.1.2.6.13 Проверка, прилягане и пасване на контактните повърхнини на тоководящите клинове към контактните повърхнини  на РВ бр. 2

4.2.1.2.6.14 Проверка, почистване и ремонт на тоководящите връзки към контактните пръстени във вала - при необходимост (по 
експертна оценка съгласно резултатите от измерването на Rиз. ) ч/ч ≈ 63

4.2.1.2.6.15 Посребряване на контактните повърхнини на РВ ( при необходимост ) ч/ч ≈ 28
ОБЩО по т.4.2.1.2.6.:

4.2.1.2.7. Прилягане на рамата и столовете на възбудителя
4.2.1.2.7.1 Прилягане на възбудителя към плитата - при необходимост ч/ч ≈ 21
4.2.1.2.7.2 Прилягане на 11-ти и 12-ти стол  по трасажна  маса дм2 2
4.2.1.2.7.3 Прилягане на 11-ти и 12-ти стол  към рамата дм2 2

ОБЩО по т.4.2.1.2.7.:
4.2.1.2.8. Монтаж на възбудителя

4.2.1.2.8.1 Монтаж фундаментната рама на възбудителя на място бр. 1
4.2.1.2.8.2 Монтаж подложки и лагерен стол  №11. Замерване на Rизол. бр. 1
4.2.1.2.8.3 Монтаж подложки и лагерен стол  №12. Замерване на Rизол. бр. 1
4.2.1.2.8.4 Монтаж долна половина на магнитната система и заболтване бр. 1

ОБЩО по т.4.2.1.2.8.:
4.2.1.2.9. Монтаж на новия ротора на възбудителя
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

4.2 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на т. 2.053 от ИП за 6-ти ЕБ
4.2.1.2.9.1 Монтаж ротора на възбудителя върху лагерите бр. 1
4.2.1.2.9.2 Замерване и центровка на аксиалното положение на ротора спрямо лагерите и статора бр. 1
4.2.1.2.9.3 Корекция и центровка РВ-РГ с рама и столове бр. 1

ОБЩО по т.4.2.1.2.9.:
4.2.1.2.10. Замерване и корекция на въздушната междина ротор-статор на възбудителя

4.2.1.2.10.1 Повдигане ротора на възбудителя и поставяне на пластелина. Спускане ротора на лагери бр. 1
4.2.1.2.10.2 Монтаж горна половина на магнитната система и стягане бр. 1
4.2.1.2.10.3 Демонтаж горна половина на магнитната система и измерване на пластелина бр. 1
4.2.1.2.10.4 Повдигане на РВ и измерване на пластелина бр. 1

4.2.1.2.10.5 Корекция на въздушната междина. Разболтване и повдигане долна половина на магнитната система. Монтаж или демонтаж 
на подложки. Преместване на долна половина на магнитната система. Стягане към рамата бр. 1

4.2.1.2.10.6 Монтаж ротора на възбудителя бр. 1

4.2.1.2.10.7 Монтаж горна половина на магнитната система. Стягане към долна половина. Подвързване на ел. връзки на намотката бр. 1

4.2.1.2.10.8 Притягане контактните клинове бр. 2
ОБЩО по т.4.2.1.2.10.:

4.2.1.2.11. Монтаж въздухоохладителите на възбудителя
4.2.1.2.11.1 Монтаж на  новите хоризонталните охладители . бр. 2
4.2.1.2.11.2 Корекция на тръбната разводка за подсъединяване по вода на новите хоризонтални охладители. Подвързване по вода. бр. 2
4.2.1.2.11.3 Монтаж на вертикалните охладители. Подвързване по вода. бр. 4

ОБЩО: по т.4.2.1.2.11.:
4.2.1.2.12. Монтаж на датчиците и капаците на възбудителя

4.2.1.2.12.1 Изработка и монтаж стойки за датчиците на възбудителя бр. 10
4.2.1.2.12.2 Проверка и центровка датчици КИУ и ДТИ на въртящия изправител бр. 10
4.2.1.2.12.3 Окабеляване на датчици КИУ,  монтаж и запояване на нови разьоми бр. 4
4.2.1.2.12.4 Окабеляване на датчици ДТИ,  монтаж и запояване на нови разьоми бр. 6
4.2.1.2.12.5 Снемане размери за нови капаци на възбудителя и въртящия изправител бр. 12
4.2.1.2.12.6 Изработка на нови капаци на възбудителя и въртящия изправител бр. 12
4.2.1.2.12.7 Монтаж капаците на възбудителя и въртящия изправител бр. 12

ОБЩО: по т.4.2.1.2.12.:
4.2.2.3. Допълнителни дейности при ремонта на 10GQ и 10GE

4.2.2.3.1 Ревизия на вентили Dy25; Py16  – при необходимост бр. 18
4.2.2.3.2 Ревизия на вентили Dy50; Py16 – при необходимост бр. 7
4.2.2.3.3 Изработване на уплътняващи лагери за турбогенератора бр. 2
4.2.2.3.4 Почистване на ремонтната площадка ч/ч ≈ 14
4.2.2.3.5 Заключителни работи ч/ч 10
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№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количе-
ство

4.2 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на т. 2.053 от ИП за 6-ти ЕБ
4.2.2.3.6 Участие в развъртане на валовата линия
4.2.2.3.7 Оглед на съоръженията при развъртането. ч/ч ≈ 4
4.2.2.3.8 Посребряване на демпферната намотка ( при необходимост ) бр. 1

4.2.2.3.9 Дейности по подобряване охлаждането на въртящия изправител и подмяна порцелановите водоподводи с метални ч.ч 5000

4.2.2.3.10 Подмяна на дренажни вентили  под турбогенератора и към УЖ
4.2.2.3.10.1 Демонтаж на вентил DN15 чрез изрязване от тръба Ø21мм. бр. 25
4.2.2.3.10.2 Монтаж на нов вентил DN15 чрез заварка от двете страни към тръба Ø21мм. бр. 25
4.2.2.3.10.3 Демонтаж на вентил DN25 чрез изрязване от тръба Ø33мм. бр. 5
4.2.2.3.10.4 Монтаж на нов вентил DN25 чрез заварка от двете страни към тръба Ø33мм. бр. 5
4.2.2.3.10.5 Демонтаж на вентил DN50 чрез изрязване от тръба Ø57мм. бр. 7
4.2.2.3.10.6 Монтаж на нов вентил DN50 чрез заварка от двете страни към тръба Ø57мм. бр. 7
4.2.2.3.10.7 Претрасиране на тръбопровод  Ø21мм. (При необходимост и снети размери по място) м 20
4.2.2.3.10.8 Претрасиране на тръбопровод  Ø33мм. (При необходимост и снети размери по място) м 10
4.2.2.3.10.9 Претрасиране на тръбопровод  Ø57мм. (При необходимост и снети размери по място) м 10

4.2.2.3.11 Подмяна фланците изходящи от генератора с фланци затворен тип
4.2.2.3.11.1 Снемане на размерите по място и изработка на чертежи ч/ч 30
4.2.2.3.11.2 Изработка на фланци бр. 16
4.2.2.3.11.3 Демонтаж чрез срязване на стари фланци от тръбопровод  Ø57мм. бр. 14
4.2.2.3.11.4 Демонтаж чрез срязване на стари фланци от тръбопровод  Ø38мм. бр. 2
4.2.2.3.11.5 Монтаж чрез заварка на нови фланци към тръбопровод Ø57мм. бр. 14
4.2.2.3.11.6 Монтаж чрез заварка на нови фланци към тръбопровод Ø38мм. бр. 2
4.2.2.3.11.7 Извършване на контрол на заваръчните шевове (Визуален - 100%, Капилярен - 100%) бр. 16
4.2.2.3.11.8 Подмяна уплътнение  и сглобяване на фланцевите връзки бр. 16

ОБЩО за т. 4.2.2.3:

4.2.2.4. Реконструкция по водородни и азотни линии към генератор 10GQ, във връзка с корегиращи мерки за подобряване 
на безопасността

4.2.2.4.1 Демонтаж на вентил чрез срязвяне от тръбопровод  Ø57 бр. 2
4.2.2.4.2 Трасиране и изгграждане на тръбопровод Ø57 м 60
4.2.2.4.3 Монтаж на вентили чрез заваряване от двете страни на тръбопровод Ø57 бр. 2
4.2.2.4.4 Врязвяне на вентил към тръбопровод  Ø57 бр. 1
4.2.2.4.5 Трасиране и изгграждане на тръбопровод Ø57 м 30

ОБЩО за точка 4.2.2.4:
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M3nbJlHeHHe na peMOHTHH H eJleKTpOMOHTa)KHH AeHHocTH no OCHOBHO H 

cnOM3r3TeJlHO 060pYAB3He H CHCTeMH H3 SlApeHH eHeprHHHH 6JlOKOBe 5 H 6 
no spesre H/JlJlH CBbp33HH C nJl3HOBHTe rOAHlllHH peMoHTH npes 2014 rOAHH3 

HaCTOHUlOTO TeXHH<JeCKO 3a,UaHHe CbAbpiKa rrs.nno ormcaune aa ofiexra na
 
nops-ncara H TeXHH<JeCKa cneuadnncaunn CbrJlaCHO 3aKOHa aa ofimecrnemrre nopu-uca.
 

1. Ilpensrer H3 ,UeHHOCTTa 
1.1. )leH.HOCTH no H3BbplliBaHe aa nnannpaaare peMOHTHH pa60TH, CbmaCHO 

lIbJlfOCpOYHH51: rparpu«. 

1.2. )leH.HOCTH, cnspaaan C H3MeHeHHe B npoexra.
 

HaH-3HaYHMHTe LleHHocTH OTTa3H rpyna ca:
 

- Hsrpaxnanc na LlOrrbJlHHTeJlHI1 KOHCTpyKUHH, CHCTeMI1 11 KOMrrOHeHTH yyaCTBaWH B
 

JlOrHKaTa sa ynpasneane H BI13yaJlI13I1paHe na 11HepopMaUI10HHH51: rrOTOK sa 'rexyunrre
 

napaverpn 11 CbCT051:HHe na peaKTopHaTa 11 Typ611HHaTa YCTaHoBKa;
 

- TIoLlM51Ha aa MOH06JlOKOBH KOHCTpYKTI1BHI1 eJleMeHTH C Bb3BpaTHo-rrOCTbrraTeJlHO 

Lleepop MHpy eMo npeofipaayaaae na rexymoro CbCT051:HHe aa KOMrrOHeHTH OT peaxropaara 

yCTaHoBKa H TeXHOJlOrHYHHTe CI1CTeMH sa yrrpaaneane aa Typ6I1HaTa B LlHcKpeTH3HpaH 

rrOTeHUI1aJleH HHepopMaUHoHeH CI1rHaJl; 

- TIOJlM51:Ha aaxpaaaaum H ynpaanasanra Ta6Jla C I13TeKbJl pecypc na eKCITIrOaTaUH51:, 

MOpaJlHO OCTapeJ1l1 H ornazntann OT cepaiino rrpoH3BoLlCTBO eJleMeHTI1; 

- Hsrrsnaeaae Ha TeXHI1yeCKI1 pemeHI151:. 

1.3.)leHHocTH, OTHaC51:mH ce LlO yzn.nacaeaae cpoxa na eKCrrJlOaTaUH51 aa 6JIOKOBe 5 11 6 H 

o6mOCTaHUI10HHOTO o6opyztaaae. 

HaH-3HaYHMHTe LleHHocTH OT Ta3H rpyrra ca: 

- 3aM51:Ha CbeLlI1HI1TeJlHI1Te KyTI1I1 C H3TeKbJl pecypc aa xnanamrre OT CHCTeMI1Te sa 
aBTOMaTI1YHO perynnpaae aa TeXHOJlOrHYHI1Te rrporrecn B xopnyca 3a cneunanaa BOLlOOYHCTKa; 

1
 



- OOllM~Ha Ha rrpH60pH 3a BH3YaITH 3aUH~ Ha TeKYlUHTe CTOHHOCTH Ha TeXHOnOrH4HH 
napasrerpn na KOMrrOHeHTH OT peaxropaara yCTaHoBKa H TeXHOnOr W-IHHTe CHCTeMH sa 

ynpasnenne na Typ6HHaTa; 

- Ilosnurasaae eKCITJlOaTaUHOHHaTa Halle)KllHOCT H crenen na 3alUHTa na Me)KllHHHHTe 
npucsezmaenaa na Cl1fHaITH sa ynpasneaae ua peaxropaara yCTaHoBKa. 

1.4. ,L{eHHocTH no npnseacnane na KCK B CbOTBeTCTBHe C H3HCKBaHH~Ta aa nocnensama 
MHCH~ OSART. 

HaH-3HatIHMH OT T5fX ca: 

- OOBI1IlIaBaHe excnnoarauaoaaara aazrexczmocr H crenen na samara na Ka6enH 11 
Ka6enHH npHcbe llHHeHH~ Ha eneKTpHtIeCKH yrrpaBn~eMI1Te apMaTypH y tIaCTBalUH B CHCTeMH 
Ba)KHH sa 6e30rracHocrra; 

Ilo noopasane aa eKcrrnoaTaUHOHHOTO CbCT051HHe aa aBTOHOMHH npnfiopa aa PK; 

- Iloztofipxaaae na eKcrrnOaTaUI10HHOTO CbCTO~HHe na ofiopyztsane OT C-Ma UI1I1CPK; 

- OO,l106p~BaHe Ha eKcrrnoa TauHOHHOTO CbCTO~Hl1e Ha rrpo6ooT6opHO Tpace 3a 
pazraauaonen KOHTpon;
 

- OOllM51Ha na KOp0311paITI1 MeTaIT0pbKaBI1 H utyuepn.
 

- Ilpasesoiaxe B excnnoaraunonen BH,Il CHCTeMH aa KOM yHHKaUHH .
 
1.5. ,L{eHHocTH no HHBeCTHUI10HHa nporpaxa
 
HaH-3HatII1MH OT T~X ca:
 
- MOHTa)K na C60PKI1 OAkV, 6nOGHH C TeXHOnOfHGHO HaHMeHOBaHHe 5,6DP20, 5,60Q20,
 

5,60120; 
- OO,llM~Ha aa Ka6enHH 'rpacera aa xafierm sa KOHTpon na MeXaHHGHH BenHGHHH na Tf H 

TOO ; 
- MO,llepHH3aUH~ TeXHonOfHtIHaTa CHrHaITH3aUH~ na .5no4HH~ lUl1T sa ynpaaneaae 

scnencraae 3aM~HaTa Ha YHHqmuHpaH KOMrrneKC TeXHHGeCKH cpencrna I II KOHTyp C 
KOMrrIOTbpHa HH<popMaUHoHHo-ynpaBn~BalUa CHCTeMa "Ovation"; 

- OOllM~Ha na nanenn HM(N) 03,04 , y-racraaum B anapaitnara samara na peaxropa - CbC 
CeH3MHtIHO KBaITl1qmUHpaHH; 

- OO)lM~Ha na aaxpaasania xafierm na MexaHmMH OT C.5 BbB api.axa C nonnuranane 
GYBCTBI1TenHocrra na peneiunrre 3alUHTH. 

Hacr OT 06eMa ,IleHHOCTH rro ooopynsane na CKY H EO xacae ofiopynsaue OT 
06lll.0CTaHUHoHHH o6eKTH na EO 2 KOHTO ce narrsnnxsar H3BbH rparpnxa na orr na 
eueprofinoxoaere. 

1.6. ,L{ocTaBKa na Heo6xo,llHMHTe MaTepHaITH H KOHcyMaTHBH sa H3BbpiliBaHe aa 
,IleHHOCTHTe ca 3anbn)KeHHe aa Hsrrsmnrrenx 

2. 06eM na 113BbpUlBaHaTa yc.nyra 
)l.onycKa ce KaHnllllaTcTBaHe, KaKTO aa 1.\eJIIIH 06eM, 'raica II aa 060c06eHII 

nosnuaa, KaKTO cnensa: 

>- PeMOHTHH lleHHOCTH sa rrozizrspxcaae Hane)K)lHOCTTa na ooopyzraane aa uex 

"Enexr po otiopynsaue" (EO) sa FlfP 2014 na 6noK 5, 6noK 6 H 06mo CTaHUHOHHH o6eKTH, 

HlleHTI1<pHUHpaHI1 B TIpIIJIOJKeHlle 1 - 060c06eHa n03111.\IIH NQ5. 

>- PeMoHTHH ,IleHHOCTH aa nozurspxane Ha)le)K,IlHOCrra aa ofiopyzieane na uex 

" CHcTeMH sa KOHTpon H ynpasneaae" (CKY) sa IlfP 20] 4 na 6nOK 5, 6nOK 6 H 0611.1o 

CTaHUHOHHH o6eKTH, 'HlleHTHqmUHpaHI1 B TIp"JIOJKeH"e II - Ofiocofiena nosnuna NQ6. 

TIp"JIOJKeH"e I - 060c06eHa n0311UIIH NQ5 cszrspaca: 
>- TIp"JIOJKeHlle N!! 1 .1 - 06eM lleHHocTH na uex "Enexrpo ofiopyzieane" (EO) sa orr 

20] 4 na na 6nOK 5, KOMrrneKT C23 6po~ npl1nO)KeHI1~ TeXHI1"leCKI1 11 3HCKBaHH~ ; 

>- TIpllJIOJKeHlIe NQ I. 2 - 06eM ,IleHHOCTH na uex "Enexrpoooopynsaue" (EO) aa Ilf'P 
20] 4 na 6noK 6, KOMrrneKT C 18 6po~ npancouenaa TeXHl1tIeCKI1 H3HCKBaHI1~ ; 
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~ llpHJ10JKeHHe N!! 1.3 - 06eM neHHOCTl1 na uex "EJIeKTpo ofiopynsane" (EO) sa IllP 
2014 ua 06ruo CTaHU110HHl1 06eKTl1, KOMrrJIeKT C 27 6po51 rrpl1JIo)J(eHl15I TeXHl1yeCKl1 11311CKBaHl151; 

llpHJ10JKeHHe II - Ofiocofieua n03HUHR N!!6 Cb,lJ,bpJKa: 

~ llpHJlOJKeHUe N!! 11.1 - 06eM neHHOCTl1 na cexrop " T eXHOJIOn r4Hl1 113MepBaHH51 11 

aBToMaTHKa" (TI1A) sa Ilf'P 2014 na 6JIOK 5, KOMrrJIeKT C 2 6po51 rrpl1JIo)J(eHH51 TeXHHyeCKH 

11311CKBaHl151; 

>- "pUJlOJKeHUe N!! IL2 - 06eM neriaocra na cexrop "TeXHOJIOmYHl1 113MepBaHl151 H 

aBTOMaTl1Ka" (TI1A) sa Ilf'P 2014 ua 6JIOK 6; 

~ Flpunoacenne N!! 11.3 - 06eM neHHocTH na ceKTOp " T eXHOJIOr WIHH 113MepBaHH51 H 

aBToMaTHKa" (TMA) aa IllP 20 14 ua Ofiuio CTaHUHOHHl1 06eKTl1, KOMrrJIeKT C 1 6pOH 

rrpanoacenne TeXHl1yeCKl1 H3HCKBaHH5I; 

~ "pHJ10JKeHife N!! 11.4 - 06eM ,lJ,eHHOCTl1 na cexrop " Y rrpaBJI51Baml1 HH<popMaUHOHHl1 

Cl1CTeMH" (YMC) aa IllP 2014 ua 6JIOK 5; 

~ llpUJ10JKeHUe N!! 11.5 - 06eM neHHocTH na cexrop "Ynpasnasanm HH<popMaUHoHHH 

cHcTeMH" (YMC) sa IllP 2014 na 6JIOK 6; 

~ llpUJ10JKeHUe N!! 11.6 - 06eM neHHOCTl1 ua cetcrop " Ynpasnxaaum l1HepopMaU110HHH 

cHcTeMH" (YMe) sa IllP 2014 na Ofiuto CTaHU110HHH 06eKTH; 

~ Flpnnozeenne N!! 11.7 - 06eM neHHOCTH na cexrop "CHcTeMH sa ynpaaneuae 11 

saunrra H Pa,UHaUHoHeH xonrporr" (CY3 11 PK) sa Ilf'P 2014 ua 6JIOK 5, KOMrrJIeKT C 5 6po51 

rrpl1JIo)J(eHl151 TeXHl1yeCKH 11311CKBaHH51; 

'y llpHJ10JKeHHe N!! 11.8 - 06eM neHHOCTI1 Ha cexrop "Cl1CTeMl1 sa ynpasneaae 11 

aannrr a H Pa,Ul1aU110HeH KOHTpOJI" (CY3 H PK) sa IllP 2014 na 6JIOK 6; 

>- llpHJlOJKeUHe N!! 11.9 - 06eM neHHOCTl1 na cexrop " C l1CTeMH sa ynpasnenae 11 

saunrr a 11 Pa,Ul1allHOHeH KOHTpOJI" (CY3 H PK) sa IllP 2014 aa Ofiuio CTaHllHOHHH 06eKTl1. 

3. OpraHH3aUHR na pafiorara 

3.1. I1u8eCTlnOp 

3.1.1. MHBeCTl1TOpCKH epyHKUHl1 rro OTHOllleHHe na rtpuesrane H TeXHHyeCKH KOHTpOJI 

OT crpana na Bb3JIo)J(HTeJI51 rro TeMl1Te OT PeMoHTHa nporpava me ce ynpaxotxnar OT 

orrpeneneaare JIHua OT Hanpaaneune "PeMoHT", E O -2 . 

3.1.2. MHBecTHTopCKH epyHKUHH no OTHOllleHHe na npaesraae, KOHTpOJI H KOOpnHHaUH51 

na pafiorara, na TeMl1Te OT MO, me ynpaxassa Ynpaanenne " 11" , TeXHH1.JeCKH KOHTpOJI OT 

crpana na EO-2, sa csnurre TeMH, me ce ynpaxoraaa OT CbOTBeTHOTO 3BeHO 385fBHTeJI. 

3.2.llJIaH aa InnbJ1HeHHe na yCJ1y1'aTa
 

Ilepnozrsr sa H3rrbJIHeHl1e na neHHOCTl1Te / ycnyrnre e:
 

• 3a 5-TH OJIOK: 40 xaneunapnn neHOHOml151. 

• 3a 6-TU OJIOK: 45 xanennapnn neHOHOml151 . 

• 3a o6mo6JIoYHOTO ofiopynsaae H oriopyzrsaae OT CHCTeMH na 5-Tl1 11 6-Tl1 xzrpemr 

eueprniiun 6JIOKOBe, neofim.psano C nepnornrre aa nJIaHOBl1Te rozmunm peMoHTH - C xpaiina 

.nar a aa 113rrbJIHeHl1e 30.03.2015 1'O,lJ,UHa. 

OOC01.JeHaTa npozrsnxorrennocr sa H3nbJIHeHHe na neanocnrre e o6ma 

rrpOnbJI)J(HTeJIHOCT (apesierpaene) na OJIaI-IOB Tozunuen PeMoHT, K051TO BKJIIO"4Ba H nepnona OT 

speve, neorixonavo sa npnsexnane ofiopyrmanero B "cryzteno CbCT05IHHe" H nycxosnre 

ortepauaa na 6JIOKa. 

"AEU K03JlonYH" EA n Cl1 sanaaea npasoro sa rrpOM51Ha na ofiiuara npOnbJI)J(l1TerrHOCT 

3a 113nbJIHeHHe Ha Bb3JIO)J(eHl1Te neHHocTH B 3aBHCHMOCT OT Bb3Hl1KHaJll1 06CT051TeJICTBa H 

paapeurena 385fBKa OTU,L{Y (HTEEUM, rJI .6, '!JI.126 H 129). 
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3.3. Y CJIOBHH aa H3nbJIHeHHe na ycnyrara/pafiorara 
L!.oCTaBKaTa aa MaTepHarm H KOHCYMaTHBH, KaKTO H yCJIyfHTe rro H3fOTB~He na 

pa60THa nOKyMeHTaUH51 ce H3rrbJIH~BaT MHHHMyM 30 KaJIeHaapHH aHH npena onpertenenara 

Hal:J:aJIHa zrara sa aano-rsaae H3rrbJmeHHeTO na CbOTBeTHaTa neHHOCT. 

Pa60TaTa ce H3nbJIH~Ba rro speve na rrJIaHOB rornnucn peMOHT (Ilf'P) na 5,6 eaeprnea 

6JIOK H H3BeneHH sa pexrotrr (H3KJUolfeHo H ofiesonaceno ofiopynsaae H ztp.) CbOTBeTHHTe 

TeXHOJIOmlfHH CHCTeMH H ofiopynsane. 113KJUolfeHHe ce ztonycxa sa neHHocTH, sa KOHTO H5lMa 

pernaxrenran, TeXHOJIOnIlfHH HnH npyrn OfpaHHl:J:eHH~ sa H3rrbJIHeHHe B nepaozra na Ilf'P. 
Pa60TaTa rro oouio CTaHUHOHHH 06eKTH ce H3rrbnH~Ba CJIen ocnrypena TeXHOJIOfHlfHH 

ycnosna H H3BeneHH sa pexonr (H3KJIfOlreHO H ofiesonaceao 060py,UBaHe) csorsernare 

TeXHOJIOfHlfHH CHCTeMH H (HnH) KOMrrOHeHTH. 

3.3.1. YCJIOBHH It )leHHOCTIt, KOHTO 'rpafiaa na ce H3nbJIHHT OT AEU: 
- Ilpoaeacnane na BXOLl5lm KOHTpOJI aa ,UOCTaBeHO 060py,UBaHe, pe3epBHH KOMrrOHeHTH, 

MaTepHarrH H zrp. CJIen npensaparemro YBe,UoM5£BaHe 01' crpana aa I13rrbnHHTen51 (nocras-mxa). 

- Ocarypxaaae aa TeXHHlfeCKaTa nOKYMeHTaUH~, rro K05lTO me ce H3BbpwBaT 
peMOHTHHTe H MOHTmKHH ,UeHHocTH. 

- I13,UaBaHe Ha pa60THH H OfHeBH Hap51,UH H ,UorrycKaHe ,UO pa60Ta Ha rrepCOHaITa Ha 

113rn.nn Hrens. 

- 06e30rraC~BaHe (rrpeBKJIfOl:J:BaHH~ , H30JIHpaHe, ztpennpaae H np.) na H3BeneHHTe B 

peMOHT TeXHOJIOfHl:J:HH CHCTeMH H CbOpb)l(eHH51. 

- Ilposepxa H csrnacysane na nporparaa sa OCHfyp5£BaHe na KalfeCTBOTO (IlOK) H 

rrJIaHOBe sa KOHTpon na KalfeCTBOTO (llKK) B 06eM, rrOCOl:J:eH B cnncsxa na neHHOCTHTe, 

CbCTaBJUlBam lfaCT 01' TeXHHtleCKOTO 3a,UaHHe. 

- Ilposepxa H ct.rnacysane na TeXHOJIOnIH sa MOHTa)l( (sasapssane). 

- Ope,UOCTaB5lHe na neofixomrvara TeXHHlfeCKa H npocxrna nOKYMeHTaUH~sa 

Bb3nO)l(eHH ,UeHHocTH, KOHTO H3HCKBaT raxasa rro pena sa npeztasane na BXO,UHH ,UaHHH B AEL( 

K03JIo,UyH. 
- Hsm.puraane na TeXHHlJeCKH KOHTpOJI H He3aBHCHM KOHTpOJI na KalfeCTBOTO rro apeve 

na H3rrbnHeHHe na neHHOCTHTe. 

- Ilposepxa H ct.rnacyaane 06eMa, ¢opMaTa H Cbnbp)l(aHHeTO na OTlfeTHHTe ,UOKyMeHTH 

sa Bb3JlO)l(eHHTe ,UeHHOCTH. 

- Ilposepxa H pemCTpHpaHe na OTlfeTHH ,UOKYMeHTH sa H3BbpweHHTe neHHOCTH . 

- <DyHKUHOHaITHH H3rrHTBaHH~ H BbBe)K,UaHe B pado ra aa 060py,UBaHeTO H 

TeXHOJIOrHl:J:HHTe CHCTeMH. 

- Oueaxa na rrbJIHOTaTa H KalJeCTBOTO aa H3BbpweHaTa pafiora H npaevane aa 

21d i HOCTHTe - CbmaCHO Bb3JIO)KeHH5£ 06eM. 

3.3.2. Y CJIOBitH aa nocrt,n aa nepconana na H3nbJIHliTeJIH 
CbfJIaCHO liEf( [(11.HH. 0]8 - I [lIcmfJ,1'fillWi no ravecmeo; PUr,()I1W ua «uuauu 

0!J.'(lJ llrJW ! UlI npu ctonoven ()()<' ()(Wp . 

3.3.3. Y CJIOBHH sa pa3perneHlte aa pafiora 

I13ITbJIHHTellil.T e nnb)l(eH zta rrO,UfOTBH H npeztcraan B L!.HpeKUH51 "E H K" 

He06xonHMHTe nOKYMeHTH aa O¢OpM5lHe aa Ilpcroxon sa fOTOBHOCT sa H3ITbJIHeHHe na 

neHHocTHTe. 

3.3.4. Y CJIOBItH aa H3nOJI3BaHe na ItHcTpyMeHTH It npltcnOC06JIeHItH, c06cTBeHocT 

na "AEU: K03JIOaYH" EA,ll. 
L!.eHHocTHTe ce H3IlbJIH5lBaT C HHcTpyMeHTH H npncnocoonenna, c06cTBeHocT na 

I13IlbJlHHTeJI5l. 

TIPH neotixortavocr 01' H3Il0JI3BaHe aa HHcTpyMeHTH H IlpHCrrOco6JIeHH5l, c06CTBeHocT 

na " A EL( K03nonYH" EAL!., csunrre ce IlpenOCTaB~T CJIe,U O¢OpM5lHe na .llBycTpaHeH npOTOKOJI 

sa npenaaane/npneaane. 
3.3.5. He06xoaltMOCT OT aOCTaBKa aa MaTepHaJIIt H CTOKIt, KOItTO IQe 6baaT 

BJIOJKeHIt npn 1t3nbJIHeHHe na n.eHHocTHTe 

L!.ocTaBemITe MaTepHaITH - raona, Ka6eJIH H CbenHHHTeJIHH KYTHH KOHTO me 6bnaT 

BJIafaHH 01' Hsrrsnmrrena rrpH H3rrbJIHeHHe aa nerinocrare, Tp5l6Ba na ca npesmaana BXOLl5lm 

KOHTpOJl CbrJIaCHO H3HCKBaHHna aa ./JO/I.Kll.I1K 112 " J I II CII/P'\ 'h"I /W l n o Ka WCn WOIJ/O sa 
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npoeexcoau ttu e. 'O( )J1 11/ J.,·0I"I1/ W ,1 I/£J oocmaeenume suunepuuuu. CJ1W(Ul/iU II ,,:o ,\IIUtel,Jl1yflC/{( (1I 

li1()e. IW I (,' AEL( Kin .ioovi: ". 
3.3.6. Heo6xoll.HMOCT OT crraanaae na 6e30nacHocT H oxpaHa na TpYAa H 

nonrrspacane na eKCnJIOaTallHoHHHSl pen 
H31TbnmITemiT e ):{nb)KeH ):{a I13r0TBH H crraasa crropaayveuae C AEU sa 6e30naCHOCT H 

oxpaaa aa rpyna H nozurspxane na eKCnJIOaTaUHOHHH5I pen npn H3BbpUIBaHe na pa60THTe, 

H3nbJIHHTellilT e ):{JIb)KeH aerrpexscrraro zta nozizn.paca pen H YHCTOTa, KaKTO npn 

H3nbJIHeHHe na BC5IKa OT Bb3JIO)KeHHTe ):{eHHOCTH. Ilpes UeJIH5I nepnon na H3BbpUlBaHe aa 

Bb3JIO)KeHaTa ):{eHHOCT, H3nbnHHTeJI5I e ):{JIb)KeH npaBI1JIHO zta CbXpaH5{Ba H saunrrasa, KaKTO 

TeXHOnOrHYHHTe Ha):{nHCH, 3HaUI1 H Ta6eJIKI1, raea H nOCT05lHHHTe orpazcztenas, napanera, 

nJIOmanKH, 3amHTHH CbOpb)KeHH51 H np. H3nbJIHYlTeJJ5IT e LlJlb)KeH npa H3fTbJIHeHHe na 

):{eHHOCTHTe, zta He nospeacna csceztao 060py):{BaHe, eneKTpOCbOpb)KeHH5I, CTpOHTeJIHH 

KOHCTPYKUHH H ztp, 
IIpH .KOHCTaTHpaHa nospena, napyurenns na npaaunara no 6e30naCHOCT npn paoora, 

HHCTPYKUHH sa eKCnJIOaTaUH5I H np. ce CbCTaB5I nsycrpanea KOHCTaTHBeH rrpOTOKOJI H ce 

rrpcnnpaesrar CbOTBeTHHTe neHCTBH51 sa Bb3CTaHOB5IBaHe aa aanecenare OT Harrsrnorrena utern . 

CJIen OKOHyaTeJIHOTO H3nbJIHeHHe na ):{eHHOCTHTe ce H3BbpWBa OCHOBHO fTOYHCTBaHe H 

Bb3CTaHOB5IBaHe eKCnJIOaTaUHOHHH5I BHn. 

3.4. KpJlTepHH aa rrpnesiane aa pafio'rara 
3.4.1. Ilpa H3BbpwBaHe na neHHOCTI1Te, I13nbJIHHTeJI5IT Tp5l6Ba CTpHKTHO zta cnassa 

YTBbp):{eHH51 (-Te) rparpa« (-UH) sa H3nbJIHeHI1e aa ):{eHHocrra H nporpaxnrre H/HnH nJIaHOBeTe 

no .KayeCTBO, 

3.4.2. Ilpn H3BbpwBaHe na ):{eHHocTHTe, H3nbJIHHTellilT Tp5l6Ba zra cnaasa 

H3HC.KBaHH51Ta (YCJIOBH5ITa), fTOCOyeHH B CbOTBeTHHTe peMoHTHH TeXHOJIor}fH, rrporpava, 

npouezrypn H np . HopMaTHBHO-TeXHJ-iYeCKH L(OKYMeHTH sa H3nbJIHeHHe na neiiaocrra, sa KoeTO 

ce H3BbpwBaT HHcneKUHH H nposepxa OT onpenenernrre npenCTaBHTeJIH na EIl-2 

3.4.3. I13nbJJHHTeJI5IT e nJIb)KeH csoeapeaeano na yBenOMH onpezrenemrre 

npenCTaBHTeJIH OT Ell-2 sa H3nbJJHeHHe rra OTneJIHHTe erana sa H3BbpwBaHe KOHTpOJJ na 

KaqeCTBOTO. KpHTepHHTe sa KOHTpOJI H rtpnesrane na H3nbJJHeHHTe neHHOCT}f ca : 

- ycneurao nposenen BXOD:5lm KOHTpOJI na nOCTaBeHHTe MaTepHaJIH;
 

- H3nbJIHeHHe aa ):{eHHocTHTe B rrsnen 06eM, csrnacno cnHCbUHTe B npHJIO)KeHH5ITa;
 

- cnaasane na YCJJOB}f5lTa sa H3nbJJHeHI1e aa neHHocTHTe;
 

- npezraztena na Bb3JIO)KHTeJI5I H perHcTpHpaHa OTqeTHa nO.KYMeHTaUwL
 

3.4.4. KOHTpOJIbT na KaqeCTBOTO npn H3rrbJIHeHHe na neitnocrra, OTneJIHHTe erann H 

pa60TH, noconean B rinana aa KOHTpon aa KaqeCTBOTO me ce OCbmeCTB5IBa ct.rnacno 

}f3HC.KBaHH51Ta na: 

- Hapcooa ...Vit J om J/'I cenmesieptt I 0; e. sa mexunnecxu I1pO£W .7{f If 1I0p.lWJl1Il(m ](1 

/.:(Jumpo,l u npuesunte ua (!.'II!/{mpo .1I01111l0 ,}{C1li1 me' patmmu (JIB, (i p , 78 om _ (){J t: j, 
- "Hucmpytcuu» no I{(/'WCl1l (W, 0P<'WIlI1111{WI 1/ h'U1I11I/m ':l npu HOI/ I/ W ,')fC tta oooPY0 (J(/lfe 

1/ IIlp1,6onpOfI()()U. IId.,'V!! 3U ()Y·.OA~J1K25 

- ,. H,ICIIlPY 1,:lfWI no IW'I l;Cn1fjO. i'hl1 'i'd ll I!IWe 11 1 f1j )o({Cpl.:U W ' !10 1llfU! rJ/c !1UW H /I h'U1lmpCFI 

IW 1-:(/'/{! Cf}/(WJ1W 11!J1I 1I36lJp UUWlle Oe l llIOC111I1, c a u p sa u u C P .HOJ/n Ul /I I «on 'm p .'WI ! UlI, cucm estu If 

«nsmoueumu ",. t,,)..I\'I~ 30.0.\ '.OKl1I\~ 31 
3.4.5. 2leHHocTHTe no npczrasaac aa pa60THaTa nOKyMeHTaUH5I ce Cql1TaT npl1KJUOQeHH 

CJJen npernen H npaevaae OT crpaaa aa AEU " K 03JIOn yH" 6e3 3a6eJIe)KKH. T03H eran ce 

npnena na CneUHaJIH3l1paH TeXHl1yeCKH CbBeT (CTC), aa KoeTO ce Oq,OPM51 Ilporoxon. KbM 

CJIenBamH51 eran ce npexraaasa CJIen yrrrspxnasane na llpOTOKOJIa 

4. ,I(oKYMeHTallJlSl 
4.1. ,I(oKYMeHTH npencraseua OT IhnbJIHJlTeJISI 

Flporpava sa peaJIH3aUH51 na 06eKTa na noprorxara, K051TO zra BKJIlOqBa 

omzoeopnocmume, opzanusauuonnume U enexmpomonmaucnu patiomu sa 6CRKa eona 
oeunocm om npUJIO:JKeHtlRma c uen ocueypseane ua xauecmeeno U3nMHeHue na ell. 
MOHma:JICHUme patiomu. 
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- )],OKyMeHTH, nors'spsctaaaura KB8JIHcPHKaUH5ITa na rrepcouana na xannuna'nrre sa 
asrrsnaenae aa lleHHOCTHTe rrOC04eHH B npHnO)KeHH5I I H II. 

- )],oK)'MeHTH, norm.pzcztasaum KBaJIHcPHKaUH5ITa H aTeCTaUH5lTa na 3aBap4HUHTe; 

- Cnacsx C HMeHaTa aa 3aBap4HuHTe H nH'-IHHTe KneHMa; 

- Crnrct,x Cbnbp)Kar.u onacanne aa npncnocofineaaa, HHcTpyMeHTH, H3rrHTBaTenHH H 

H3MepBaTenHH cpencraa, aaaaps-raa TeXHHKa, CrreUHaJIHH HHcTpYMeHTH H cpezicrsa, 

rpancnoprna H ztpyru - sa noxassane HaJIH4fleTO aa MaTepHaJIHO-TeXHH4ecKH ycnOBH5! H 

cpencrsa, H TeXHH4eCKa Bb3MO)KHOCT aa H3BbpuIBaHe na neiinocrwre 
)],oKyMeHTHTe na 6bllaT npencrasean aa eran nonoop rro 1l0K)'MeHTH B npoueziypara aa 

06r.ueCTBeHa rropi.sxa. 

4.1.2. Ilpenu H3nbJIHeHHe na KOHKpeTHHTe lleHHocTH na CbOTBeTeH enepraea finox 

HnH 06r.u06n04eH 06eKT lf3nbJIHHTeJIRT rrpeaocrasa na "AEIJ. K03nollYH" EM: 

- Ilporpava/oaa :aa ocnrypsaaae aa KaY:eCTBOTO H nnarroae 3a KOHTpon na 

Kay:eCTBOTO; 

Ilporpava sa 6e30rraCHOCT H 311paBe; 

- CrrHCbK aa JIHUaTa OT YI3rrbnHHTem!, onpeneneaa zta pa60T5l:T KaTO OTrOBopHH 

PbKOBOllHTenH, H3rrbnHHTenH H ':!JJeHOBe na 6pHrauaTa rro pa60THH H orneaa napana; 

- t(pyrH 1l0KyMeHTH, norm.paczrasaura rorosnocrra aa 3arr01.J:BaHe H3rrbnHeHHeTO aa 

lleHHocrra H TaKHBa, YllOCTOBep5IBar.uH H3HCKBaHaTa KBaJIHcPHKaUH5! (sa KOHKpeTHaTa neHHocT) 

na nepconana OT Hsrn.naarena B CbOTBeTCTBHe c f1.I) K. KJl. yt H.02 ~ . 

4.1.3. ITo upesre H3 uarn.nnenae aa )],oroBopa, YI3rrbnHHTemIT H3rOTB5I H npezicraaa 

rrpHJJO)KHMHTe KbM BC5IKa KOHKpeTHa lleHHocT OTy:eTHH nOK)'MeHTH, npenaaparenao yKaJaHH B 

nOK HnH nKK: 

- DpoTOKOJJH 01' H3rrHTBaHe (H3MepBaHe); 

- AKTOBe sa H3BbpweHa pariora; 

- AKTOBe sa 3aBbpllleH MOHTa)K; 

- AKTOBe H nporoxona rro npeve na CTpOHTenCTBOTO; 

- AKTOBe aa CKpHTH pa60TH ; 

- AKTOBe sa rOTOBHOCT aa 060pYllBaHe/TPb60rrpOBollH sa H3rrHTBaHe cnen MOHTa)K; 

- AKTOBe 3a 3aBbpweHH 3aBapb4HH pa60TH; 

- AKTOBe 3a 1.J:HCTOTa; 

- )],eKnapaUHH sa CbOTBeTCTBHe na BnO)KeHHTe MaTepHaJIH H KOHcyMaTHBH csrnacno 

lleHCTBaiUHTe Hape1l6H sa Cbr.ueCTBeHHTe H3HCKBaHH5I B Penytinnxa Esnrapaa; 
- Pa60THH -reprezca (eK3eKYTHBH.l1) .11 CXeM.l1; 

- t(pyrH OT1.J:eTH.l1 1l0KYMeHTH, H3.l1CKBaH.l1 01' xapaxrepa na H3BbpwBaHaTa neHHocT H 

1l0KYMeHTH csrnacno crreU.l1cPHY:HHTe H3HCKBaHIDf aa ·'AEIJ. Kosnonya'' EM· 

Cr.npoaoznrrernrara TeXHHlfeCKa 1l0KyMeHTaUH5I KbM HOBOnOCTaBeHOTO 060pYllBaHe 

(KoMrrOHeHT.l1), K05.l.TO e na 0PHfHHaJIHH5.I. e3.l1K na npOH3BOnHTen5I lla ci.zrspaca H sasepea 

neramrsnpaa npesozt na 6bJJrapCKH e3.l1K. 

4.2 Ilpenauane na eK3eKYTHBHH qepTelKH H aKTyaJIH3HpaH npoeicr 
Do BpeMe na MOHTa)KHH .11 CTpOHTenHH lleHHOCTH e Bb3MO)KHO lla Bb3HHKHaT 

HeCbiUeCTBeHH H3MeHeHH5I B 01l06peHH5I npoexr. YI3MeHemUITa ce 1l0K)'MeHT.l1paT, ct.rnacno 

Y:n . 8 OT HAPE)l.liA NQ 3 OT 31.07.2003 r. (H3M. )],8. Dp.29 01' 07.04.2006r.) aa CbCTaB5IHe na 

aKTOBe H nporoxona rro aperae na crpoarencrsoro . 1..J:epTe)K.l1Te ce HapK4.aT "eK3eKYT.l1B", 

MapKHpaT ce C 4epBeHO MaCTHno na MeCTaTa, npersprtena H3MeHeHHe H cnen rrpHKnIOY:BaHe na 

pariorara ce npezraaar aa "AELJ: Koanozryrr'' EA)], . 
DpoeKTHHTe CXeM.l1 ce aKTyaJI.l13HpaT C ornezt BHaC~IHe na H3MeHeHH5.l.Ta OT MOHTa)Ka H 

crponrencraoro. AKTYaJIH3HpaHHTe cxesm ce rrpeaaztauar C nopenea HOMep aa pezraxuas H 

ce npeziaaar na "AEIJ. K03JJOnYH" EM. 

4.3. )l.OKYMeHTH, npencrasean OT AEQ 
4.3.1. "AEIJ. K03nollYH" ce aazn.nxcaaa .aa rrpenocrasa aa opraaasauaara 

asrn.mraren He06xollHMHTe 1l0KyMeHTH caspaana C asm.naeane na zteiinocrra, KaTO 

BXonHH naHltH. 
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4.4. OTqeTHH LloKYMeHTH 
KOHKpeTHHHT o6eM oTqeTHH LlOKyMeHTH, YKa3aHH B T. 4.1.3, KOHTO J;bnbJIHHTeJUIT 

TpH6Ba na rronrorsn na 6bLle onacaa B nporpazorre sa ocarypasaae na KaqeCTBOTO H 

n JIaHOBeTe aa KOHTpOJI aa KaLJeCTBOTO. 
113nbJIHHTellil.T OepOPMH .uoKyMeHTH sa H3nbJIHeHHe na Bb3JIO)KeHHTe .ueHHocTH 

CbfJIaCHO yCTaHOBeHHH pezt B " A E U K03JIO.uyH" EA,IJ: H H3HCKBaHHHTa na 30, JYOK H/( -/O 
'·I!ncmpy J.:1fw 1 no savccmeo. [Ipeecmnmeno mexnunectco (}(jC'I.' ~)f( '(im l(, 1/ pe.llOl lnI f/{i 

tconcm pvxu ut: U «osmouetunu om mexu o.'IOr'IJ I/JIU cu 'mestu IW Eil -; ". 
IlbJIHHHT KOMnneKT OTLJeTHa .uOKyMeHTallHH, csrnacysana no YTBbp.ueHHH B EIl-2 pen, 

cnensa n a ce rrpencrasn sa OKOHLJaTeJIHa nposepxa H perucrpapaae B OT.ueJI "I10.urOTOBKa H 
KOHTpon KaqeCTBOTO na peMOHTa" (IlKKP), CeKTOp " IlJIaHHpaHe H xoopzmnauna" (IlK) KbM 

Hanpaaneune " PeMOHT", He no-icscno OT 3 LleHOHOrn;HH CJIe.u sam.pursane aa paoorara. 

Ilpneaaaero na nsm.puienara paoora ce noxyvearnpa C )J,ByCTpaHHH npOTOKOJIH 
(np HJ10 1Ke HIl t: .~ I OT JO.OY.OK .HK.40) , nozmncann 01' OTroBopHoTO nnue no nor osopa, 

npe.uCTaBHTeJI na cexrop "OP)J,", Psxoeomrrens na CbOTBeTHHH uex H 01' ynbJIHOMOllleHOTO 
rnrue 01' opraanaauaxra I1311bnHHTen . 

)J,BycTpaHHHHT 11pOTOKon zta 6b)le KOMnneKTOBaH C OTLJeTHH .uOK)'MeHTH. 113roTBHHeTO 

aa .uBYCTpaHHHTe npOTOKOJIH e aazrsrrsceaae na opraamamorra H3nbJIHHTen. 

4.5. Pen aa BJIH3aHe B CHJla na )lOKyMeHTHTe 
113roTBeHHTe 01' 113nbnHHTenH .uoKyMeHTH (ITOK H IlKK, rexnonorna, rrporpavn sa 

arecrauax na TeXHOJlOrHH no saaapxaane, pa60THH LJepTe)KH H np.) ce 11pe.ucTaBHT sa rrposepsa 

H 110TBbp)Kll,aBaHe npHJIO)KHMOCTTa HM 01' crpaua na " A EU K03JIo.uyW" EA)J,. 
OTLJeTHHTe .uoKyMeHTH 01' 113nbJIHHTeJIH ce CLJHTaT sa OKOHqaTenHO rrpezianena cnen 

npoBepKa H csrnacysaae 01' EIT-2, H peracrpnpaue B cexrop " ITK " na Hanpaanenne "PeMoHT". 

5. OCHrypHBaHe aa KaqeCTBOTO 

5.1. 06rn;H H3HCKBaHHH 
5.1.1. 11311bJIHHTenHT na nparescasa ceprnrpnuapana CHCTeMa sa yrrpaanenne Ha 

KaqeCTBOTO CbrJIaCHO ISO 9001:2008 . 

M 311bJlHHTellil.T na H3rOTBH Ilporpaxa sa oCHrypHBaHe ua KaqeCTBOTO (ITOK) sa 
.ueHHocTHTe no IlpHnO)KeHHe N2III H Ilnanose aa KOHTpOJI na KaLJeCTBOTO (IlKK) sa BCHLJKH 

OCTaHaJIH .ueHHocTH 01' 06xBaTa na HaCTOHllleTO TexHHLJecKo aaztanne KaTO crsere 

H3HCKBaHHHTa na.. 

- TeXHHqeCKOTO aanaane H .uor OBopa; 
- c06cTBeHaTa CH Cl1CTeMa sa ynpaanenne na KaqeCTBOTO. 

- .upyrH CTaH.uapTH H HopMaTHBHl1 .uOK)'MeHTJ1, KOHTO l1MaT OTHoweHHe KbM 06eMa 

neiinocr» B 06XBaTa na T3 . 
Ilporpavara sa OK H I1JIaHOBeTe sa KOHTpOJI na KaLJeCTBOTO n a 6b.uaT H3rOTBeHH C 

epopMaT H Cb.ubp)KaHHe YKa3aHH 01' Bb3JIO)KHTeJIH. 

I10K H IlKK rrortneacar na npernen H csrnacysaae 01' Bb3JIO)Kl1Tellil. 11 ca 

11pe.u11oCTaBKa sa craprnpaae na .ueHHOCTJ1Te 110 norcsopa. 

5.2. .n:oKYMeHTa~HH aa BJIOiKeflHTe MaTepHaJIH H 060pYLlBaHe 
5.2.1. I13nbnHH TeJlHT e .uJlb)KeH zta npencrasa ceprarpmcarn aa H3n0J13BaHHTe 

MaTepHaJIH, BKJJloqHTenHO H sa nxoztsm KOHTpOJI, npena anaraaero HM npa H311bJlHeHHe na 
)leHHOcTHTe. I13nbJlHHTeJlHT Lta npencraan ceprarpaxara/nexnapauna sa CbOTBeTCTBHe 11 
LtOKyMeHTalll1HTa, J13HCKBaHa 01' napezfirrre aa ctanecrsesn H3HCKBaHH.sI. 

5.2.2 . M311b'JIHHTeWIT .ua rrpencraan CbOTBeTHaTa pa60THa noxyaearauns (npa 
H3fOTBHHe aa pa60THaTa ztoxyraearauaa sa H3pa60TBaHe na ofiopynsane, Bb3eJI HJIH enevear 01' 

cr.opsaceane), BKJIlOLJHTeJIHO 11pecMHTaHHH. )J,oKyMeHTHTe ce npenasar Ha xaprnea HOCHTen B 

e.uHH eK3eM11JlHp na OpHrHHaJIHHH e3HK H e.uHH exaexmnsp aa 6bJIrapCKH e3HK ( sasepeno 
xorme), J1 Ha MarHHTeH HOCHTeJl B OpJ1rHHaJIHH5f rpopraar na H3rOTBHHe. 

5.2.3. I13roTBeHaTa pa60THa ztoxysseirr anaa ce rrpaexa 01' rrepcoxarra na AEU, xpea 
CneUHaJIH3HpaH TeXHHLJeCKH CbBeT (CTC) . Ilpaenaaero 01' crpana na AEU He OCB060)K.uaBa 
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paapatior-mxa OT OTrOBopHOCT, a cnyxca cauo sa onpenensne na uenect.ofipasnocr ,11 

npHeMnl1BOCT na npeztcraseaare peWeHH5J. 

5.3. KBaJTH4>HKall.HH aa nepcoaana na H3nbJIHlt1'eJIH 
I13nbnHHTemIT Tp~6Ba na pasnonara C nepCOH3.J1 C neofixonavara KBaJIl1(!)HKaUli~ aa 

H3nbnHeHHe Ha ne}iHocTliTe, npezmet Ha HaCTO~U.lOTO saztaane KaKTO cnezraa: 

- Ksanmpnunpaa nepCOH3.J1 CbC CbOTBeTHHTe KB3.J1HepliKaUl10HHli rpynH no TeXHHKa na 

6e30naCHOCT; 
- OepCOHaJI, npnrcacaaaiu CBHneTeJJCTBa sa li3Bb pUIBaHe ua 3aBap'h'-IHli pafioru no 

li3liCKBaHH~Ta ua "Hapezttia N27/ 11.10.2002 r. sa yCJlOBHHa li pezta aa npHno6HBaHe Ha 

npasocnocooaocr no 3aBap5JBaHe" li "yztocr onepeua e sa H3BbpWBaHe na 3aBapbQHH pa60HI B 

AEU". OpH OTCbCTBHe na ynocrosepeuae, Hsrrsrnurrenar opraaaanpa li arecrnpa aaaap-nnm 

no npenaapirrenno csrnacysana C"AEU K03nonYH" nporpava. 

5.4. JI3HcKBaHltH sa onur H pecypcno ofieane-raaane na JI3nbJIHlt1'eJTH 
I13nbnHHTenSIT na nprrrexcasa ornrr B H3nbnHeHlieTO na enexrpopejaoarua H MOHTa)KHH 

neHHocTli no e.nexrpo l1 KI10 o6opynsane H .aa npeztcraaa pediepeuuan aa li3BbpweHli 'raxnsa 
npes nocneznurre 3 ITpH/ rOnl1HH. 

EP05IT ua KBaJ1HepHUHpaHH5I nepCOHaJ1 na oca rypssa epopMlipaHe ua 6pliranl1/rpyrm sa 
nonzn.pacane ua TpHcMeHeH pe)KHM na patiora, BKnIOQliTeJIHO H sa naparrernro H3BbpwBaHe na 
ne}iHocTH. 

6. KOH1'pOJI 01' crpana na AEU 
6.1. HHCneKll.HH It npoaeprca ua nJIOIU.all.Ka1'a 

" A EU K03JJOny}i" EA)]" rrpn He06xonl1MOCT, HMa ITpaBO zta nposesxna OJl.HTH na 

cncreraara no KaQeCTBO Ha Kannnnarare (O.n:HT OT aropa crpaua) npH cnasnaue H3liCKBaHl1~Ta 

ua I JOJ].OK!IK n.J9 lln cmpyxu u» /10 susecmeu. Of ,'aIl1l111l/UR 1/ np()(,'(!,1coaue na O()lIf/1 ua 
m.xuut u o/J<'l/II/I JaJ( lIl1 / 0()Ul1I o m r)l1w{)a c"'pal/a, . Kaazurzrarure Tp~6Ba ITliCMeHO na rapatrrnpar 

csrnacnero Cl1 CTOBa ycnosae. 
"AEU Koanonyii" EA)], liMa ITpaBO na H3BbpWBa nucnexuan H nposepxa na 

ne}iHocTHTe, H3BbpWBaHl1 Hd nnoutanxara. Kanzntnartrre Tp~6Ba nncveno na rapanrnpar 

csrnacnero en C TOBa ycncsne l1 na raparrrapar OClirYP~BaHe na nccrr.rr no ITepCOHaJ1, 
ncnemeaaa, csopioxeaas, l1HCTpYMeHTH 1'1 nOKyMeHTH, H3ITon3BaHH OT I13ITbnHHTen5J li HerOBH 

nOnl13UbnHHTenH. 

7. Ilpanarane na H3HCKBaHHH1'a KbM nOLlH3nbJIHHTeJIlt ua OCHOBHHH H3nbJIHltTeJI 
BCHQKH li3liCKBaHliSI, ITOCTaBeHH ITo-rope B TOBa TeXHHQeCKO sanaane TpSI6Ba na 6bnaT 

H3nbnH~BaHli H OT BCHQKH eBeHTy3.J1HH noztasrrsnaarena na OCHOBHliSI H3ITbJIHHTen ITO 

noroBopa, B 3aBliCHMOCT OT lleHHocTHTe, KOHTO me H3ITbnH~BaT . 

OCHOBHH~T asrn.mnrren no ztoroaopa HOCli orrosopuocr sa KOHTpOJJ na KaQeCTBOTO Ha 
paoorara ira ITOnH3ITbnHHTenHTe. OPl1 H3ITon3BaHe na nonasrrsnmrrenn ce Ha3HaQaBa naue aa 
KOHTpOJI aa KaLJeCTBOTO (cynepnaiiaop) OT crpana na OCHOBHH~ narrsnmrren. 

flpHnO)KeHH5I : 

IIpltJToJICeHHe I - 06eM neHHocTH ua uex "Enexrpo otiopyzmane" (EO) aa Ilf'P 2014 na 

6noK 5, finox 6 H 06llJ,0 CTaHUliOHHli o6eKTH; 060c06eHa nmauns Xl! 5 

IIpltJToJICeHHe II - 06eM neHHocTH na uex "Cncrexor sa KOHTpon H ynpaaneuae" (CKY) 

aa Ilf'P 2014 ua 6JIOK 5, 6nOK 6 li Oouio CTaHUHOHHH o6eKTH; 060c06eHa n03Hll.HH Xl! 6 

IIpHJIoJICeHlte III - CITHCbK ua neiinocnrre liMamli orrronreaae KbM CHcTeMHTe sa 

6e30ITaCHOCT 

Frraaen Hm«Cllep En 2; ..~ ...~Q.
/ /5IHLJ O5IHKOB/ 
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Обем дейност за  2014г. Приложение №4

№ ВИД ДЕЙНОСТ
I.1 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
I.  Подмяна на сборки 0.4kV, блочни с технологично наименование 5DP20, 

5DQ20, 5DT20
II.  Подмяна табла за управление на помпи, задвижки и вентилатори с 

технологични наименования 5JU02W04 и 5JU03W04, 
 в ДГС ( 5GV, 5GW, 5GX)

III.  Подмяна на съединителни кутии с технологични наименования 
5UV49,51S01,S02

IV. Подмяна управляващи контролни панели (УКП) с технологични наименования  
5UV07S02,S03,S07,S08,S12,S13;5UV21,22,23S03;5UV41,42,43S05   

V.  Подобряване експлоатационото състояние на несистемни панели за 
пожарогасене с технологични наименования 5HZ11,12,16,17

VI.  Подмяна управляващи контролни панели (УКП) на задвижки от системата за 
пожарогасене в АО с технологични наименования 5UJ11,12,13S12,13,24

VII. Подмяна Aварийни кнопки на помпи и арматури
VIII. Подмяна на пакетни ключове ПВ2-10 и ПВ3-10 за превключване на шинки 

управление, захранване и сигнализация в килия 4 на секции 5BA, 5BB, 5BC, 
5BD, 5BK, 5BY

IX. Подмяна на прекъсвачи на секции 5СС и 5СD
X. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 

междинните присъединения в Апаратно отделение (АО)
XI. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 

междинните присъединения в Машинна зала (МЗ)
XII. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 

междинните присъединения  в ДГС с технологични 
наименования 5QD15D01 - PK ; 5QD35D01 - PK 

XIII. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 
междинните присъединения в Контролирана зона (КЗ)

XIV. Привеждане на осветителна инсталация и контактна мрежа в експлоатационен 
вид с цел осигуряване безопасни условия на работа в помещения на 
Реакторно отделение, Eлектро Техническа Етажерка, Машинна зала и 
Централна помпена станция (АО;ЕТУ;МЗ.;ДГС;ЦПС-3)

XV. Дейности по привеждане на КСК в съответствие с изискванията на мисия 
OSART

XVI. Омазване на кабели с огнезащитно покритие и уплътняване на кабелни 
проходки в помещения от системите за безопасност и системи важни за 
безопасността

XVII. Основен ремонт на нагреватели oт система за доизгаряне на водород 
5TS14,15

XVIII. Привеждане в експлоатационен вид и демонтаж  изведени от експоатация 
табла и преходни кутии  в AO, МЗ, ЦПС3 и ЕТУ

XIX. Подмяна табла с амортизирана апаратура за охлаждане на трансформатори 
ВТ05 и ВТ06 

XX. Подобраване експлоатационото състояние на ел. табла за охлаждане на 
трансформатори  5ВТ01 и  5ВТ02

XXI. Подобраване експлоатационото състояние на промклемници на 
трансформатори 5ВТ01 и  5ВТ02

XXII. Подобраване експлоатационото състояние на шкаф  управление РПН-5ВТ01, 
РПН-5ВТ02, РПН-5ВТ05

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕХ “ЕЛЕКТРО ОБОРУДВАНЕ” (ЕО)
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Обем дейност за  2014г. Приложение №4

№ ВИД ДЕЙНОСТ

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕХ “ЕЛЕКТРО ОБОРУДВАНЕ” (ЕО)

XXIII. Подмяна табла за управление на вентилатори  в трансформатори 5ТВ1 и 5ТВ2 
с технологични наименования 5UW01D01, 5UW01D04, 5UW02D01, 5UW02D04

XXIV. Направа имитатори на прекъсвачи 6 kV 
XXV. Подмяна кнопки управление на вентилатори и помпи в Дизел Генераторни 

Станции (ДГС 5 GV(W, X))
XXVI. Изпълнение на проект за изграждане на ново резервно захранване на 

отговорни потребители, необходими при ПГР на 5 ЕБ т. 2.086 ИП
I.2 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)
I. Подмяна на сборки 0.4kV, блочни с технологично наименование 6DP20, 

6DQ20, 6DT20
II. Подмяна табла за управление на помпи, задвижки и вентилатори с 

технологични наименования 6JU01W04 и 6JU03W04  в ДГС ( 6GV, 6GW, 6GX)
III.  Подмяна управляващи контролни панели (УКП) с технологични наименования 

6UV07S02,S03,S07,S08,S12,S13; 6UV21,22,23S03;6UV41,42,43S05
IV. Подобряване експлоатационото състояние на несистемни панели за 

пожарогасене с технологични наименования 6HZ11,16A 
V. Подмяна управляващи контролни панели (УКП) на задвижки от системата за 

пожарогасене в АО с технологични наименования  6UJ11,12,13S12,13,24
VI. Подмяна Aварийни кнопки на помпи и арматури
VII. Подмяна на пакетни ключове ПВ2-10 и ПВ3-10 за превключване на шинки 

управление, захранване и сигнализация в килия 4  на секции 6BA, 6BB, 6BC, 
6BD, 6BK, 6BY

VIII. Подмяна на прекъсвачи на секции 6СС и 6СD
IX. Подмяна ел. табло захранващо съоръжения за студопроизводство с 

технологично наименование 6DB11 
X. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 

междинните присъединения в МЗ
XI. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 

междинните присъединения в АО
XII. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 

междинните присъединения в КЗ
XIII. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 

междинните присъединения в ЦПС4 
XIV. Привеждане на осветителна инсталация и контактна мрежа в експлоатационен 

вид с цел осигуряване безопасни условия на работа в помещения на 
Реакторно отделение, Eлектро Техническа Етажерка, Машинна зала и 
Централна помпена станция  
(РО;ЭТУ;М.З.;ДГС;ЦПС-4)

XV. Дейности по привеждане на КСК в съответствие с изискванията на мисия 
OSART

XVI. Омазване на кабели с огнезащитно покритие и уплътняване на кабелни 
проходки в помещения от системите за безопасност и системи важни за 
безопасността

XVII. Привеждане в експлоатационен вид и демонтаж  изведени от експоатация 
табла и преходни кутии  в AO, МЗ, ЦПС4 и ЕТУ

XVIII. Основен ремонт на нагреватели oт система за доизгаряне на водород 
6TS14,15

XIX. Подобраване експлоатационото състояние на ел. табла за охлаждане на 
трансформатори 6ВТ01 и  6ВТ02
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Обем дейност за  2014г. Приложение №4

№ ВИД ДЕЙНОСТ

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕХ “ЕЛЕКТРО ОБОРУДВАНЕ” (ЕО)

XX. Подобраване еексплоатационото състояние на промклемници на 
трансформатори 6ВТ01 и  6ВТ02

XXI. Подобраване експлоатационото състояние на шкаф  управление с 
технологично наименование РПН-6ВТ01, РПН-6ВТ02, РПН-6ВТ07,РПН-6ВТ08,

XXII. Изпълнение на проект за изграждане на ново резервно захранване на 
отговорни потребители, необходими при ПГР на 6 ЕБ т. 2.086 ИП

XXIII. Направа имитатори на прекъсвачи 
I.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОБЩОСТАНЦИОННИ ОБЕКТИ

(ОСО)
I.  Подмяна на съединителни кутии  в ОСК с технологични наименования 

30UJ02S01,S02,S03,S04
II.  Подмяна управляващи контролни панели (УКП) с технологични наименования  

30UJ01S01,S02,S03,S04
III. Подмяна Aварийни кнопки на помпи и арматури
IV. Подмяна на пакетни ключове ПВ2-10 и ПВ3-10 за превключване на шинки 

управление, захранване и сигнализация в килия 4 на секции BЕ, BF, BG, BH
V. Подмяна въздушни пускатели /ПВ/ участващи в схемата за управление на 

осветление в ОСК, ХВО, СК3 (Специализиран корпус 3), ТРС, НМС, ББ, НЯ, 
ПС, КПП-6

VI. Подмяна въздушни пускатели /ПВ/ в участващи в схемата за управление на 
осветление в КЗ (Контролирана зона) на СК-3

VII. Осигуряване захранване на преносими инструменти в помещение Б117/1Г в 
СК3 

VIII. Подмяна на захранващо табло  с технолигично наименование 0UV40J51 в 
помещение ШДК201, контролно-пропусквателен пункт 6( КПП-6 )

IX. Подмяна силови ел.табла  с технологични наименования DR81R01,02,03,04,05 
в  Електро Ремонтен Цех (ЕРЦ)

X. Подмяна ел.табло захранващо осветление  Електро Ремонтен Цех (ЕРЦ)с 
технологично наименование 0FZ11B06 

XI. Подмяна ел.табло ел.табло захранващо осветление вентилационна тръба на 
СК3 с технологично наименование FZ61B01 

XII. Подмяна ел.табло  захранващо осветление в СК3 с технологично 
наименование FS11R01 

XIII. Подмяна ел.табло захранващо осветление в СК3 с технологично 
наименование FS11R05 

XIV. Подмяна ел.табла захранващо осветление в СК3 с технологични 
наименования FS11R02 и FS11R03 

XV. Подмяна ел.табло захранващо осветление в СК3 с технологично 
наименование FS11R04 

XVI. Осигуряване захранване на пещи в  Електро Ремонтен Цех (ЕРЦ)
XVII. Подмяна ел.табло осигуряващо захранване на съоръжения за 

студопроизводство с технологично наименование 0UV40J06 в ЕРЦ
XVIII. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 

междинните присъединения в СК3
XIX. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 

междинните присъединения с технологични наименования  0ZP21D01 - PK ; 
0ZP22D01 - PK ;  0ZP23D01 - PK в ОСК 

XX. Дейности по привеждане на КСК в съответствие с изискванията на мисия 
OSART
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Обем дейност за  2014г. Приложение №4

№ ВИД ДЕЙНОСТ

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕХ “ЕЛЕКТРО ОБОРУДВАНЕ” (ЕО)

XXI. Привеждане на осветителна инсталация и контактна мрежа в експлоатационен 
вид с цел осигуряване безопасни условия на работа в помещения на ОСК, СК-
3, ХВО, ИЛК

XXII. Омазване на кабели с огнезащитно покритие и уплътняване на кабелни 
проходки в помещения от системите за безопасност и системи важни за 
безопасността

XXIII. Подмяна ел.табло захранващо осветление в СК3 с технологично 
наименование FS11R в пом.С507/2Л

XXIV. Подмяна ел.табла за захранване на асансьори и пералня с технологични 
наименования 0UQ01E09,10 и 0XW04D02 в СББ

XXV. Привеждане в експлоатационен вид , подмяна и демонтаж анулирани 
разклонителни и преходни кутии

XXVI. Осигуряване на резервно захранване за изправителите EQ60, EQ61 в ОСК  
т.2.964  ИП

XXVII. Изпълнение на ТР №4351 Административна компютърна мрежа, 
електрозахранване на сървърно помещение
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

І.

1 Монтаж на табло с размери до 2м² /Доставката на таблото е 
задължение на Възложителя/ бр 3

2

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, 
IP 68 AD70

м 20

3 Доставка и монтаж PVC щуцер AD70 осигурен с гайка за захващане 
на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 3

4
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила 150 мм² с кабелно 
ухо /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение 
на Изпълнителя/

бр 9

5 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 50мм²  дължина до 2м бр 3

6
Изработка дребна желязна конструкция за монтаж на табло с
грундиране и боядисване / Доставката на материалите е задължение
на Изпълнителя/

кг 100

7 Полагане по готово трасе кабел СВТн 4Х150мм² /Доставката на 
кабела е задължение на Възложителя/ м 320

8
Демонтаж прекъсвач NS250 с извършване на всички съпътстващи 
операции - отсъединяване, демонтаж касета и демонтаж шинни 
връзки

бр 3

9 Подготвителни работи за монтаж на прекъсвач NS400 бр 3

10 Монтаж прекъсвач NS400 /Доставката  е задължение на 
Възложителя/ бр 3

11

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата /Преди боядисването същите се почистват 
от съществуващите надписи, номерации и налични стикери. 
Доставката на боята е задължение на Изпълнителя/

м² 0.5

12 Направа надписи до 20 символа с височина на буквите до 40мм бр 1

13
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 6

14 Разкапачване и закапачване на кабелно трасе м 150

15
Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки двустранно до
100мм със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на
материалите е задължение на изпълнителя/

бр 6

ІІ.

1 Разбиване на противопожарна преграда между шкаф и кабелен 
канал м2 2

2 Демонтаж табло с размери до 2м² без запазване за по нататъшна 
употреба бр 2

3 Демонтаж уреди за управление и сигнализация без запазване за по 
нататъшна употреба бр 120

4 Демонтаж релета без запазване за по-нататъшна употреба бр 32

5 Демонтаж носач с клеморед L=40см без запазване за по-нататъшна 
употреба бр 24

Обособена позиция 5 Приложение № I.1

 Подмяна на сборки 0.4kV, блочни с технологично наименование 
5DP20, 5DQ20, 5DT20

 Подмяна табла за управление на помпи, задвижки и вентилатори с 
технологични наименования 5JU02W04 и 5JU03W04, 

 в ДГС ( 5GV, 5GW, 5GX)

Обем дейности на цех Р-ЕО за ПГР-2014, 5ЕБ

КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

6 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² със запазване маркировката
на жилата бр 500

7
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 80

8
Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение 
на Изпълнителя/

бр 500

9 Монтаж на табло с размери до 2м² /Доставката на таблото е 
задължение на Възложителя/ бр 2

10 Присъединяване към съществуващ антисеизмичен контур бр 2
11 Отсъединяване от съществуващ антисеизмичен контур бр 2

12 Оформяне кабелна проходка с р-ри 600х600 и подреждане на 
кабели бр 2

13 Блажно боядисване по метал, включително подготовка на основата м² 6

14 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 200

ІІІ.

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 4

2 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 160

3 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 4

4 Доставка и монтаж (на тръба) табло  съгласно изискванията на 
Приложение № 1.1 бр 4

5 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена 
окраска  ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр 4

6
Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 1,5мм2  с 
кабелна обувка. /Доставката на кабелните обувки и марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 160

7

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, 
IP 68 AD21.2/ 

м 6

8 Доставка и монтаж PVC щуцер AD21.2 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 8

9 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 40

ІV.  

1 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 480
2 Демонтаж на щуцери със запазване за по-нататъшна употреба бр 24

3 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 24

4 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 12

5 Доставка и монтаж (на тръба) табло съгласно изискванията на 
Приложение № 1.2 бр 12

6 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена 
окраска  ПВВА2 10мм²  дължина до 1м. бр 24

7
Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 1,5мм2  с 
кабелна обувка. /Доставката на кабелните обувки и марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 480

8 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 80

 Подмяна на съединителни кутии с технологични наименования 
5UV49,51S01,S02

Подмяна управляващи контролни панели (УКП) 
с технологични наименования  

5UV07S02,S03,S07,S08,S12,S13;5UV21,22,23S03;5UV41,42,43S05   
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

V.

1 Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм² със запазване маркировката
на жилата бр 1600

2
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с
притегателен винт /Доставката на материалите и марките за
маркиране на жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 1600

3
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 150

4 Изолиране на изведени в резерв жила 2,5мм² посредством капи бр 150

5 Демонтаж уреди за управление и сигнализация без запазване за по 
нататъшна употреба бр 4

6 Блажно боядисване по метал, включително подготовка на основата м² 8

7 Доставка и монтаж на DIN шина м 30
8 Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 1600

9 Доставка и монтаж на носачи за табелки за надписи на клеми SchT
5S 8x40 в комплект със защитно стъкло STR 5S бр 32

10 Доставка и монтаж на маркировка за клеми последователно
вертикални с номера от 1 до 100 DEK 5 бр 1600

11 Доставка и монтаж на ограничители за клемореди за еврошина WDU-
2,5 бр 32

12 Демонтаж носачи за клемореди с 300 броя клеми без запазване за
по нататъшна употреба бр 16

13 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 
100/40мм м 10

14 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 
80/80мм м 6

15 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 
60/40мм м 20

VІ.

1 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 360
2 Демонтаж на щуцери без запазване за по-нататъшна употреба бр 36

3 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 30

4 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 9

5 Доставка и монтаж (на тръба) табло съгласно изискванията на 
Приложение № 1.3 бр 10

6 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена 
окраска  ПВВА2 10мм²  дължина до 1м. бр 30

7
Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 1,5мм2  с 
кабелна обувка. /Доставката на кабелните обувки и марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 360

8

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, 
IP 68 AD15.8/ 

м 5

9

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, 
IP 68 AD21.2/ 

м 5

Подобряване експлоатационното състояние на несистемни панели за 
пожарогасене с технологични наименования 5HZ11,12,16,17

   Подмяна управляващи контролни панели (УКП) на задвижки от 
системата за пожарогасене в АО с технологични наименования 

5UJ11,12,13S12,13,24
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

10

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, 
IP 68 AD28.5/ 

м 5

11
Доставка и монтаж на пластични връзки(щуцери) отговарящи на 
стандарт EN60423 и DIN40430,степен на защита IP55,RQG1-M с 
метрична резба както следва AD15.8

бр 10

12
Доставка и монтаж на пластични връзки(щуцери) отговарящи на 
стандарт EN60423 и DIN40430,степен на защита IP55,RQG1-M с 
метрична резба както следва AD21.2

бр 10

13
Доставка и монтаж на пластични връзки(щуцери) отговарящи на 
стандарт EN60423 и DIN40430,степен на защита IP55,RQG1-M с 
метрична резба както следва AD28.5

бр 10

14 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 80

VІІ.
1 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 100
2 Демонтаж на аварийна кнопка бр 50

3

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, 
IP 68 AD15.8/ 

м 150

4 Доставка и монтаж на аварийна кнопка тип:EL1-B102;тип 
контакт:NO;степен на защита:IP 44; бр 50

5
Направа и монтаж на планки от  ламарина 2мм за закрепване на 
аварийна кнопка с приблизителни размери 66х66мм
(Според габаритите на аварийната кнопка)

бр 50

6

Направа и монтаж на П-образни планки от  ламарина 2мм за 
дистанциране от стена (метална колона) с приблизителни размери 
30х30 мм 
(Според габаритите на аварийната кнопка)

бр 20

7 Изграждане на кабелно трасе от поцинкована тръба 1/2" /Доставката
на материалите е задължение на Изпълнителя/ м 20

8
Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение 
на Изпълнителя/

бр 100

9
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 50

VІІІ.

1 Направа отвори Ф 20мм, в ламарина δ= 2мм (зависи от оста на
избрания пакетен превключвател) бр 8

2 Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм² бр 416

3 Демонтаж на пакетен ключ без запазване за по нататъшна употреба бр 32

4 Доставка и монтаж превключвател двуполюсен съгласно 
изискванията на Приложение № 1.4 бр 18

5 Доставка и монтаж превключвател триполюсен съгласно 
изискванията на Приложение № 1.4 бр 18

6
Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 2,5мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/

бр 416

7 Оформяне на кабелен сноп от съществуващи проводници ПВА1
2.5мм², 10 броя жила, L=1.5м бр 16

ІX. Подмяна на прекъсвачи на секции 5СС и 5СD

Подмяна на пакетни ключове ПВ2-10 и ПВ3-10 за превключване на 
шинки управление, захранване и сигнализация в килия 4 на секции 

5BA, 5BB, 5BC, 5BD, 5BK, 5BY

Подмяна Aварийни кнопки на помпи и арматури
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

1

Демонтаж прекъсвач триполюсен изваждаем тип на касета за 
номинално напрежение 660V, номинален ток 630А с извършване на 
всички съпътстващи операции - отсъединяване, демонтаж касета и 
демонтаж шинни връзки

бр 6

2

Подготвителни работи за монтаж на прекъсвач NS800 съгласно  
Приложение №1.5 (чертеж №02-6150, лист 6-9  )  /Доставката на 
материалите за изработка на стоманена рамка, дистанционни 
гребени от стъклотекстолит , предпазни прегради е задължение на 
Изпълнителя/

бр 6

3 Монтаж прекъсвач NS800  съгласно  Приложение №1.5 (чертеж 
№02-6150, лист 4-9  ) бр 6

4
Преработка врата на отсек на КРУ съгласно  Приложение №1.5 
(чертеж №02-6150, лист 3)   
/с цел изрязване на отвор за прекъсвач /

бр 6

5

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата /Преди боядисването същите се почистват 
от съществуващите надписи, номерации и налични стикери. 
Доставката на боята е задължение на Изпълнителя/

м² 6

6 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВА2 16мм²  дължина до 1м бр. 6

7 Направа надписи до 20 символа с височина на буквите до 40мм бр 6

X.

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 10

2 Отсъединяване кабелни жила 4 мм² бр 11
3 Отсъединяване кабелни жила 6 мм² бр 26
4 Отсъединяване кабелни жила 10 мм² бр 12
5 Отсъединяване кабелни жила 16 мм² бр 12
6 Отсъединяване кабелни жила 35 мм² бр 21

7 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 17

8 Демонтаж носачи с 5 броя клеми без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 9

9 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 3

10 Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 40/4 /без
запазване за по-нататъшна употреба/ бр 3

11 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.6 бр 9

12 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.7 бр 1

13
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 4мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 9

14
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 14

15
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 10мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 5

1. Подмяна преходни кутии с технологични наименования 5UV06D01 - PK; 
5UV06D02 - PK; 5UV06D03- PK ; 5UV06D04 - PK;  5UV09D02- PK ; 5UV10D04 - PK; 

5UV12D01 - PK;  5UV34D01- PK ; 5TL47D01 – PK; 5UV43D01- PK  

Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 
междинните присъединения в Апаратно отделение (АО)
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

16
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 11

17
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 21

18
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
биметални Al-Cu 6мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 12

19
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 10мм²
с биметални Al-Cu 10мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 4

20
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм²
с биметални Al-Cu 16мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 6

21 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 6мм²  дължина до 0.5м. бр 10

22

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  28.5мм

м 4

23

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  34.5мм

м 3

24
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 20

25 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 70

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 3

2 Отсъединяване кабелни жила 4 мм² бр 2
3 Отсъединяване кабелни жила 6 мм² бр 14
4 Отсъединяване кабелни жила 16 мм² бр 8

5 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 6

6 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за
по-нататъшна употреба/ м 4

7 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.8 бр 3

8
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 5

9
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 8

2. Подмяна преходни кутии с технологични наименования  5UV33D01 - PK  ; 
5UV55D01 - PK  ;  5UV55D02 - PK
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

10
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
биметални Al-Cu 6мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 11

11 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 6мм²  дължина до 0.5м. бр 3

12

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  34.5мм

м 6

13
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 6

14 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 30

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 4

2 Отсъединяване кабелни жила 6 мм² бр 3
3 Отсъединяване кабелни жила 10 мм² бр 9
4 Отсъединяване кабелни жила 16 мм² бр 1
5 Отсъединяване кабелни жила 35 мм² бр 19

6 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 9

7 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 6

8 Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 40/4 /без
запазване за по-нататъшна употреба/ бр 6

9 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.9 бр 4

10
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 3

11
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 10мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 9

12
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 1

13
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 19

14 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр 4

15

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  34.5мм

м 12

16
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 8

3. Подмяна преходни кутии с технологични наименования 5UV09D01 - PK  ; 
5UV09D08- PK  ; 5UV11D01 - PK  ; 5UV11D02 - PK 
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

17 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 40

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 2

2 Отсъединяване кабелни жила 4 мм² бр 8
3 Отсъединяване кабелни жила 6 мм² бр 8

4 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 2

5 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.10 бр 2

6
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 4мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 8

7
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 4

8
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
биметални Al-Cu 6мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 4

9 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 6мм²  дължина до 0.5м. бр 2

10
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 4

11 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 20

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 14

2 Отсъединяване кабелни жила 6 мм² бр 3
3 Отсъединяване кабелни жила 10 мм² бр 10
4 Отсъединяване кабелни жила 16 мм² бр 30
5 Отсъединяване кабелни жила 25 мм² бр 35
6 Отсъединяване кабелни жила 35 мм² бр 26

7 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за
по-нататъшна употреба/ м 20

8 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 29

9 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 30

10 Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 30/3 /без
запазване за по-нататъшна употреба/ бр 3

11 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.11 бр 14

12
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 3

13
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 10мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 10

14
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 29

5. Подмяна преходни кутии с технологични наименования  5UV07D01 - PK; 
5UV07D02 - PK; 5UV07D05 - PK; 5UV07D07 - PK; 5UV07D08 - PK; 5UV09D03 - PK; 

5UV09D05 - PK; 5UV09D06 - PK; 5UV09D07 – PK; 5UV09D09 - PK  ; 5UV09D10 - 
PK; 5UV10D05 - PK; 5UV10D06 - PK; 5UV26D01 - PK    

4. Подмяна преходни кутии с технологични наименования 5UV42D02 - PK  ; 
5UV47D01 - PK  

8



№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

15
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 25мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 4

16
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 26

17
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм²
с биметални Al-Cu 16мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 1

18
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 25мм²
с биметални Al-Cu 25мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 31

19 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр 14

20

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  34.5мм

м 2

21

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  38.5мм

м 5

22

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  42.5мм

м 17

23

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  48.5мм

м 2

24
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 28

25 Боядисване с блажна боя включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 1

26 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 100

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 4

2 Отсъединяване кабелни жила 16 мм² бр 4
3 Отсъединяване кабелни жила 25 мм² бр 24

6. Подмяна преходни кутии с технологични наименования  5UV07D03 - PK; 
5UV07D04 - PK; 5UV07D06 - PK; 5UV07D09 – PK
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4
4 Отсъединяване кабелни жила 35 мм² бр 4

5 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за
по-нататъшна употреба/ м 14

6 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 14

7 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 18

8 Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 30/3 /без
запазване за по-нататъшна употреба/ бр 9

9 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр. 1

10 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.12 бр 4

11
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 4

12
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 25мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 12

13
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 25мм²
с биметални Al-Cu 25мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 12

14
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм²
с биметални Al-Cu 35мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 4

15 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 10мм²  дължина до 1м. бр 4

16

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  42.5мм

м 14

17
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 8

18 Боядисване с блажна боя включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 0.50

19 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 40

XІ.

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 3

2 Отсъединяване кабелни жила 2.5 мм² бр 18
3 Отсъединяване кабелни жила 4 мм² бр 14

4 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за
по-нататъшна употреба/ м 4

5 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 3

6 Демонтаж носачи с 6 броя клеми без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 2

7 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 3

1. Подмяна преходни кутии с технологични наименования 5QD03 - PK ; 5QD04 
- PK ; 5SN10D01 - PK 

Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 
междинните присъединения в Машинна зала (МЗ)
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

8 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.13 бр 3

9
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 2.5мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 18

10
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 4мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 14

11

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  21.2мм

м 1

12

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  28.5мм

м 3

13 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 6мм²  дължина до 0.5м. бр 3

14
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 7

15 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 30

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 3

2 Отсъединяване кабелни жила 50 мм² бр 5
3 Отсъединяване кабелни жила 95 мм² бр 12
4 Отсъединяване кабелни жила 120 мм² бр 3
5 Отсъединяване кабелни жила 150 мм² бр 12

6 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за
по-нататъшна употреба/ м 6

7 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 12

8 Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 80/8 /без
запазване за по-нататъшна употреба/ бр 11

9 Отсъединяване от заземителен контур бр 3

10 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.14 бр 3

11
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 50мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 5

12
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 95мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 12

13
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до
120мм² с биметални Al-Cu 120мм² кабелни обувки /Доставка на
материалите е задължение на Изпълнителя/

бр 3

2. Подмяна преходни кутии с технологични наименования 5QD01 - PK ; 5QD02 
- PK ; 5SС82D01 - PK  
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

14
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до
150мм² с биметални Al-Cu 150мм² кабелни обувки /Доставка на
материалите е задължение на Изпълнителя/

бр 12

15

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  42.5мм

м 3

16

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  48.5мм

м 2

17

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  70мм

м 2

18 Зачистване на занулителна шина до блясък м2 0.20
19 Присъединяване към заземителен контур бр 3

20
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 9

21 Боядисване с блажна боя включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 1

22 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 40

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 3

2 Отсъединяване кабелни жила 2.5 мм² бр 28
3 Отсъединяване кабелни жила 16 мм² бр 2
4 Отсъединяване кабелни жила 25 мм² бр 1
5 Отсъединяване кабелни жила 35 мм² бр 6
6 Отсъединяване кабелни жила 50 мм² бр 4
7 Отсъединяване кабелни жила 70 мм² бр 3

8 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за
по-нататъшна употреба/ м 5

9 Демонтаж носачи с 20 броя клеми без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 2

10 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 6

11 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 6

12 Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 40/4 /без
запазване за по-нататъшна употреба/ бр 6

13 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.15 бр 3

3. Подмяна преходни кутии с технологични наименования 5UL10D03 - PK ; 
5UV68D21 - PK ; 5VB81D01 - PK
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

14
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 2.5мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 28

15
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 1

16
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 25мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 1

17
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 3

18
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 50мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 3

19
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм²
с биметални Al-Cu 16мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 1

20
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм²
с биметални Al-Cu 35мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 3

21
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 50мм²
с биметални Al-Cu 50мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 1

22
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 70мм²
с биметални Al-Cu 70мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 3

23

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  21.2мм

м 4

24

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  42.5мм

м 2

25

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  60мм

м 2

26 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 6мм²  дължина до 0.5м. бр 2

27 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 16мм²  дължина до 0.5м. бр 1

28
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 8

29 Боядисване с блажна боя включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 0.50
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

30 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 30

XІІ.

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 2

2 Отсъединяване кабелни жила 4 мм² бр 44

3 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 2

4 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за
по-нататъшна употреба/ м 2

5 Демонтаж носачи с 5 броя клеми без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 1

6 Демонтаж носачи с 12 броя клеми без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 1

7 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.16 бр 2

8
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 4мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 44

9 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 6мм²  дължина до 0.5м. бр 2

10

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  21.2мм

м 2

11
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 5

12 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 20

XІІІ.

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 2

2 Отсъединяване кабелни жила 16 мм² бр 8
3 Отсъединяване кабелни жила 35 мм² бр 4
4 Отсъединяване кабелни жила 50 мм² бр 4

5 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за
по-нататъшна употреба/ м 3

6 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 2

7 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.17 бр 2

8
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 50мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 4

Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 
междинните присъединения  в ДГС с технологични наименования 

5QD15D01 - PK ; 5QD35D01 - PK 

Повишаване експлоатационната надеждност 
и степен на защита на междинните присъединения в Контролирана 

зона (КЗ)
1. Подмяна преходни кутии с технологични наименования 5TL10D02 - PK  ; 

5UE40D01 - PK  
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

9
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 4

10
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм²
с биметални Al-Cu 16мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 8

11 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 6мм²  дължина до 0.5м. бр 2

12

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  34.5мм

м 2

13

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  48.5мм. 

м 2

14
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 4

15 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 20

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 2

2 Отсъединяване кабелни жила 4 мм² бр 8
3 Отсъединяване кабелни жила 6 мм² бр 8

4 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за
по-нататъшна употреба/ м 2

5 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 5

6 Демонтаж тръбно кабелно трасе без запазване за по нататъшна 
употреба м 5

7 Изолиране изведени в резерв кабели чрез поставяне на капа 35/13 бр 3

8 Демонтаж на метална конструкция без запазване за по-нататъшна
употреба кг 20

9 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 2

10 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 20

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 11

3 Отсъединяване кабелни жила 16 мм² бр 20
4 Отсъединяване кабелни жила 35 мм² бр 20
5 Отсъединяване кабелни жила 50 мм² бр 24
6 Отсъединяване кабелни жила 75 мм² бр 16

3. Подмяна преходни кутии с технологични наименования 5TB10D01 - PK  ; 
5TB10D02- PK  ; 5TB10D03 - PK  ; 5TB10D04 - PK  ; 5TB30D01- PK  ; 5TB30D02 - 

PK  ; 5TB30D03- PK  ; 5TB30D04 - PK  5TQ34D01- PK ; 5TL10D01 - PK  ; 5TL10D03-
PK  

2. Демонтаж преходни кутии изведени от експлоатация с технологични 
наименования 5UM00E15; 5UM00E06
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4
7 Отсъединяване кабелни жила 95 мм² бр 4
8 Отсъединяване кабелни жила 120 мм² бр 4

9 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за
по-нататъшна употреба/ м 14

10 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 18

11 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 44

12 Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 40/4 /без
запазване за по-нататъшна употреба/ бр 44

13 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.18 бр 11

14
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 20

15
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 12

16
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 50мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 12

17
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 95мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 4

18
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм²
с биметални Al-Cu 35мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 8

19
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 50мм²
с биметални Al-Cu 50мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 12

20
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 75мм²
с биметални Al-Cu 75мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 16

21
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до
120мм² с биметални Al-Cu 120мм² кабелни обувки /Доставка на
материалите е задължение на Изпълнителя/

бр 4

22 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 6мм²  дължина до 0.5м. бр 11

23

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  28.5мм

м 3

24

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  34.5мм

м 2
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

25

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  48.5мм. 

м 9

26

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, 
IP 68 AD54.5

м 2

27
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 22

28 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 80

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 3

2 Отсъединяване кабелни жила 75 мм² бр 10
3 Отсъединяване кабелни жила 120 мм² бр 30

4 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за
по-нататъшна употреба/ м 14

5 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 10

6 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 12

7 Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 40/4 /без
запазване за по-нататъшна употреба/ бр 12

8 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.19 бр 3

9
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 75мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 10

10
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до
120мм² с биметални Al-Cu 120мм² кабелни обувки /Доставка на
материалите е задължение на Изпълнителя/

бр 30

11 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 16мм²  дължина до 0.5м. бр 3

12

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  48.5мм. 

м 14

13
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 10

14 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 30

5. Подмяна преходни кутии с технологични наименования  5TВ20D01- PK  ;  
5TВ20D02 - PK  ; 5TВ20D03 - PK  ; 5TВ20D04 - PK  ; 5TВ20D05 - PK  

4. Подмяна преходни кутии с технологични наименования 5TG11D01 - PK  ; 
5TG12D01 - PK  ; 5TG13D01- PK
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 5

2 Отсъединяване кабелни жила 4 мм² бр 40

3 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за
по-нататъшна употреба/ м 5

4 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 5

5 Демонтаж носачи с 4 броя клеми без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 5

6 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията на 
Приложение №1.20 бр 5

7
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 4мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 40

8 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 6мм²  дължина до 0.5м. бр 5

9

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, 
IP 66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив 
на UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  21.2мм

м 7

10
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 10

11 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 10

XІV.

1 Демонтаж на осветителни тела без запазване за по-нататъшна 
употреба бр 176

2 Демонтаж ключ осветление без запазване за по-нататъшна употреба бр 106

3 Демонтаж контакт открита инсталация без запазване за по 
нататъшна употреба бр 56

4 Демонтаж разклонителна кутия ПКОМ без запазване за по 
нататъшна употреба бр 30

5 Демонтаж на метална конструкция без запазване за по-нататъшна
употреба кг 35

6 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 303

7 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел без запазване за
по-нататъшна употреба м 495

8 Демонтаж щуцери без запазване за по-нататъшна употреба бр 582

9

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, 
IP 68 AD15.8/ 

м 90

10

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, 
IP 68 AD21.2/ 

м 425

Привеждане на осветителна инсталация и контактна мрежа в 
експлоатационен вид с цел осигуряване безопасни условия на работа 
в помещения на Реакторно отделение, Eлектро Техническа Етажерка, 

Машинна зала и Централна помпена станция  
(РО;ЭТУ;М.З.;ДГС;ЦПС-3)
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

11

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, 
IP 68 AD34.5/ 

м 80

12

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, 
IP 68 AD42.5/ 

м 40

13 Доставка и монтаж PVC щуцер AD15.8 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 60

14 Доставка и монтаж PVC щуцер AD21.2 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 396

15 Доставка и монтаж PVC щуцер AD34.5 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 78

16 Доставка и монтаж PVC щуцер AD42,5 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 48

17
Изграждане кабелно трасе  от РVС канал 20/20мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли /Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/

м 125

18 Доставка и полагане открито по бетон кабел СВТн 3х2.5 мм2 м 125

19 Доставка и полагане кабел СВВн/А 3х1,5мм2 по готово PVC кабелно
трасе 

м 178

20 Доставка и монтаж ключ осветление тип ПКОМ - 16А/ 220V схема 1 бр 86

21 Доставка и монтаж ключ осветление 220V/25А открита инсталация, 
схема 1 бр 20

22 Доставка и монтаж контакт 220V16А открита инсталация бр 44

23 Доставка и монтаж контакт трифазен 380V/25А открита инсталация бр 12

24 Доставка и монтаж на разклонителна кутия тип ПКОМ  с размери 
80/80мм бр 30

25 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 48

26
Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение 
на Изпълнителя/

бр 48

27 Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм² бр 692

28
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2.5 мм² с
притегателен винт /Доставката на материалите и марките за
маркиране на жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 692

29 Демонтаж пускател въздушен - ПВ25А без запазване за по 
нататъшна употреба бр 4

30 Доставка и монтаж на стена на ПВ 25А 380V (бобина 220V)  бр 4
31 Отсъединяване кабелни жила до 10мм² бр 44

32
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 10 мм² с
притегателен винт /Доставката на материалите и марките за
маркиране на жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 44
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33

Доставка и монтаж на осветителни тела 2х18W, бяла дневна 
светлина с размери L=60мм; Ф=26мм - IP65, Тяло и 
светлоразсейвател от поликарбонат. Светлоразсейвателя да се 
прикрепва към тялото посредством панти ,а не клипсове, фасунги от 
поликарбонат, Електрическа схема ЕПРА захранващо напрежение 
240V АС;DС-(EN60928;EN60929; EN60924; EN60925;600-3-2; 
EN61547; EN55015;EN55022), уплътнения полиуретанов пенопласт с 
дълъг живот, рефлектор- да се монтира към основният корпус без 
инструменти (чрез завъртане на езичето на 90º), боядисан с боя с 
голямо електрическо съпротивление, превключващ предпазител-
локализиращ дефектиралата лампа с цел осигуряване гладка и 
постоянна работа на цялата осветителна система, максимална 
температура- на вътрешната повърхност на корпуса 100º, темп. 
класТ4(135º) 

бр 28

34 Доставка и монтаж на осветителни тела 2х36 W- взривозащитени  – 
IР65: бр 24

35

Доставка и монтаж на промишлено осветително тяло 400W; Корпус 
от алуминий; Монтажна кутия свързана към корпуса изработена от 
високоустойчив полимер; Отражател от чист анодизиран алуминий 
99.85% с полирана огледална повърхност; Фасунга порцеланова, 
защитена срещу самоотвиване цокъл Е40; Защитно стъкло закалено,
закрепва се към отражателя със скоби от неръждаема стомана; 
Защитна решетка от поцинкована стоманена тел; /Доставката на 
материалите е задължение на изпълнителя/

бр 6

36

Доставка и монтаж на осветителни тела 2х58 W: Осветително тяло 
открита шина с противопрашна фасунга 2Х58 W – IР40: Тяло и капак-
бондирана студено валцована стомана .Боядисани с бяла епоксидно-
полиестерна боя с прахово нанасяне. Капакът да се монтира на 
тялото с перчати гайки.
Фасунги- от поликарбонат, монтирани на тялото с предпазна скоба, 
комплектовани с меки гайки за осигуряване на ефективно 
уплътнение.
Електрическа схема- конвенционален баласт (EN60920/921) и 
стартер.
Стартерите да се подменят без демонтаж на предпазният капак и да 
са монтирани от двете страни на тялото.
Уплътнения-полиуретанова смола между тялото и капака,гума между
фасунгите и осв. тяло.
Максимална температура- на вътрешната повърхност на корпуса 
90º, темп. класТ4(135º).
Луминисцентни лампи-2 броя 58W бяла дневна светлина с размери 
L=1500мм; Ф=26мм 
Присъединителни размери – D=800мм
Допълнителни аксесоари – Метален рефлектор  със странични 
капаци от поликарбонат

бр 26
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37

Доставка и монтаж на осветителни тела 2х36 W- открита шина с 
противопрашна фасунга  – IР40: Тяло и капак- бондирана студено 
валцована стомана .Боядисани с бяла епоксидно-полиестерна боя с 
прахово нанасяне. Капакът да се монтира на тялото с перчати гайки.
Фасунги- от поликарбонат, монтирани на тялото с предпазна скоба, 
комплектовани с меки гайки за осигуряване на ефективно 
уплътнение.
Електрическа схема- конвенционален баласт (EN60920/921) и 
стартер.
Стартерите да се подменят без демонтаж на предпазният капак и да 
са монтирани от двете страни на тялото.
Уплътнения-полиуретанова смола между тялото и капака,гума между
фасунгите и осв. тяло.
Максимална температура- на вътрешната повърхност на корпуса 
90º, темп. класТ4(135º).
Луминесцентни лампи-2 броя 36W бяла дневна светлина с размери 
L=120мм; Ф=26мм 
Присъединителни размери – D=800мм 

бр 98

38 Уплътняване кабелни входове и изходи със силикон HILTI - черен - 
Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя бр 18

39 Изолиране на изведени в резерв жила посредством капи бр 160

40
Доставка и монтаж на кабелна разклонителна кутия за външен 
монтаж на стена устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи с 
размери 85/85мм 

бр 12

41 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 85

XV.

1 Почистване кабелни лавици от отпадъци кг 560

2 Изолиране изведени в резерв кабели с диаметър до 30мм 
посредством капи бр 1595

3 Изолиране изведени в резерв кабели с диаметър от 30мм до 60мм 
посредством капи бр 745

4 Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките 
за маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 2340

5 Демонтаж тръбно кабелно трасе без запазване за по нататъшна 
употреба м 895

6

Демонтаж кабел със средно тегло 1кг/м чрез изрязване. /Дейността 
има за цел да се демонтират изведените в резерв кабели чрез 
придърпване по кабелните лавици и смъкване в кабелните шахти по 
трасето и последващо подреждане на кабелите в експлоатация/ 

м 3000

7 Уплътняване кабелни входове и изходи със силикон HILTI - черен - 
Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя бр 426

8 Изграждане кабелно трасе от поцинкована тръба ¾" /Доставката на
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 440

9 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 245

10 Претрасиране на кабел по кабелни лавици и укрепване м 1180

11 Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 100/100мм  
комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 140

12
Изграждане метално кабелно трасе  канал 500/200мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на 
материалите е задължение на Изпълнителя/

м 100

Дейности по привеждане на КСК в съответствие с изискванията на 
мисия OSART
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13 Изграждане кабелно трасе  от PVC канал 15/10мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли м 260

14
Изграждане кабелно трасе  от РVС канал 20/20мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли /Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/

м 220

15 Преподреждане кабели по кабелни лавици и укрепване м 890

16
Изработка и монтаж капаци за кабелни кораби  с грундиране и 
боядисване /Доставката на болтове, гайки и шайби е задължение на 
Изпълнителя/

м2 520

17 Закапачване на кабелни кораби при налични капаци /Доставката на 
болтове, гайки и шайби е задължение на Изпълнителя/ м 266

18 Изработка и монтаж на желязна конструкция, включително 
грундиране и боядисване кг 700

19 Почистване метална повърхност на кабелни кораби от ръжда м2 280

20 Затваряне отвори до Ф=30 мм с ламарина /дебелина 1мм / и течен 
метал включително китосване бр 125

21 Блажно боядисване по метал, включително подготовка на основата м2 280

22 Изграждане вертикална противопожарна преграда с размери 0.6х0.5 
м. с граници на пожароустойчивост t = 30 min. бр 15

23 Доставка и монтаж PVC щуцер AD15.8 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 50

24 Изработване на табелки от алуминиева ламарина с р-ри 
160х120х2мм бр 75

25 Изработване на табелки от алуминиева ламарина с р-ри 50х60х2мм бр 75

26 Изработване на табелки от алуминиева ламарина с р-ри 160х60х2мм бр 75

27 Изработване и монтажна стикери  до 5 символа с Н=7 см и р-ри 
160х120 . бр 75

28 Изработване и монтажна стикери  до 2 символа с Н=5 см и р-ри 
50х60. бр 75

29 Изработване и монтажна стикери  до 5 символа с Н=5 см и р-ри 
160х60. бр 75

30 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 478

31 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 6мм²  дължина до 0.5м. бр 229

32 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВА2 10мм²  дължина до 1м. бр. 154

33
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена 
окраска ПВА2 25мм² с дължина до 1м бр 95

34 Извозване строителни отпадъци кг 560

35
Изграждане на заземителен контур от поцинкована шина 30/3мм с 
грундиране и боядисване / Доставката на материалите е задължение
на Изпълнителя/

м 88

XVІ.

1
Омазване на кабели с боя за повърхностна огнезащита "Лакотерм 
ВС-21" /машинно и ръчно/ - Доставката на материалите е 
задължение на изпълнителя

м2 800

2 Разбиване кабелна проходка 600/600мм бр 80

3 Оформяне кабелна проходка с размери 600/600мм, подреждане на 
кабели, и уплътняване със сертифициран огнезащитен състав бр 80

4
Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери Ф
100мм със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на
материалите е задължение на изпълнителя/

бр 80

Омазване на кабели с огнезащитно покритие и уплътняване на 
кабелни проходки в помещения от системите за безопасност и 

системи важни за безопасността
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5 Уплътняване кабелни проходки двустранно до 150мм със 
сертифициран огнезащитен състав бр 560

XVІІ.

1
Направа нагревател с проводник тип Х10Н80-н с диаметър 2 мм, R= 
0.5Ω/м, дължина на проводника 25 м /Доставката на материалите е 
задължение на изпълнителя/

бр 20

2 Доставка на керамични втулки съгласно Приложение №1.21 бр 10000

3 Монтаж на изолационни керамични втулки  на нагревателен 
проводник бр 10000

XVІІІ.

1 Демонтаж табло с размери до 0.25м² без запазване за по нататъшна 
употреба бр 6

2 Демонтаж на метална конструкция без запазване за по-нататъшна
употреба кг 85

3 Демонтаж тръбно кабелно трасе 3/4″ без запазване за по-
нататъшна употреба м 125

4 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 125

5 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 66

6 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 186
7 Отсъединяване кабелни жила до 4мм² бр 210
8 Отсъединяване кабелни жила до 10мм² бр 180

9 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел без запазване за
по-нататъшна употреба м 50

10 Демонтаж на носачи на клеми без запазване на монтираните клеми бр 26

11 Боядисване с латексова боя включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 18

12

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата /Преди боядисването същите се почистват 
от съществуващите надписи, номерации и налични стикери. 
Доставката на боята е задължение на Изпълнителя/

м² 82

13
Смяна на черна брава (не вкопана), включително прогонка.
/Доставката на новите брави за ключ перчат е задължение на
Изпълнителя/ 

бр 56

14 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена
окраска  ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр 66

15 Оформяне пакети от стари кабели-до 2 жила,до 1м/Доставката на 
спиралите за оформяне на пакетите е задъжение на Изпълнителя/ бр 222

16
Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение 
на Изпълнителя/

бр 186

17
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 4 мм² с
притегателен винт /Доставката на материалите и марките за
маркиране на жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 210

18
Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 10мм² с 
кабелна обувка /Доставката на бананките и кабелните обувки е 
задължение на Изпълнителя/

бр 180

19 Зачистване на занулителна шина до блясък м² 6

20 Възстановяване уплътненията на сборките/Доставката на 
уплътненията е задължение на Изпълнителя/ м 66

21 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм²  посредством капи бр 180
22 Изолиране на изведени в резерв жила 2,5мм² посредством капи бр 130

Привеждане в експлоатационен вид и демонтаж  изведени от 
експоатация табла и преходни кутии  в AO, МЗ, ЦПС3 и ЕТУ

Основен ремонт на нагреватели oт система за доизгаряне на водород 
5TS14,15
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23 Изолиране изведени в резерв кабели чрез поставяне на капа 35/13 бр 38

24
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 87

25 Доставка и монтаж PVC щуцер AD28.5 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 70

26

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, 
IP 68 AD28.5 /

м 70

XІX.

1 Демонтаж табло до 1м2  без запазване за по-нататъшна употреба бр 2
2 Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм² бр 144

3 Демонтаж на трансформатор  /без запазване за по-нататъшна 
употреба/ бр 2

4 Доставка и монтаж на табло  съгласно изискванията на Приложение 
№ 1.22 бр 2

5 Изолиране на изведени в резерв жила 2,5мм² посредством капи бр 40
6 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 40

7 Доставка и монтаж метален щуцер AD15.8 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера бр 9

8 Доставка и монтаж метален щуцер AD21.2 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера бр 15

9 Доставка и монтаж метален щуцер AD28.5 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера бр 9

10 Доставка и монтаж метален щуцер AD38.5 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера бр 3

11 Доставка и монтаж на  металоръкав  с диаметър 15.8мм/да не е 
PVC/ м 120

12
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с
притегателен винт /Доставката на материалите и марките за
маркиране на жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 144

13
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 36

14 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 50

XX.

1

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата /Преди боядисването същите се почистват 
от съществуващите надписи, номерации и налични стикери. 
Доставката на боята е задължение на Изпълнителя/

м² 10

2
Смяна на черна брава (не вкопана), включително прогонка.
/Доставката на новите брави за ключ перчат е задължение на
Изпълнителя/ 

бр 4

3 Доставка и монтаж  уплътнение от пореста гума 20/15мм м 8

XXІ.

1

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата /Преди боядисването същите се почистват 
от съществуващите надписи, номерации и налични стикери. 
Доставката на боята е задължение на Изпълнителя/

м² 4

Подмяна табла с амортизирана апаратура за охлаждане на 
трансформатори ВТ05 и ВТ06  с технологични наименования 

5ВТ05R01 и 5ВТ06R01

Подобраване експлоатационното състояние на промклемници на 
трансформатори 5ВТ01 и  5ВТ02

Подобраване експлоатационното състояние на ел. табла за 
охлаждане на трансформатори  5ВТ01 и  5ВТ02
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

2
Смяна на черна брава (не вкопана), включително прогонка.
/Доставката на новите брави за ключ перчат е задължение на
Изпълнителя/ 

бр 2

3 Доставка и монтаж  уплътнение от пореста гума 5/5мм м 5

XXІІ.

1

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата /Преди боядисването същите се почистват 
от съществуващите надписи, номерации и налични стикери. 
Доставката на боята е задължение на Изпълнителя/

м² 12

2 Доставка и монтаж  уплътнение от пореста гума 20/15мм м 12

XXІІІ.

1 Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм² бр 80

2 Доставка и монтаж на табло  съгласно изискванията на Приложение 
№ 1.23 бр 2

3 Демонтаж подвижно дъно на шкаф RITAL бр 2

4 Доставка и полагане кабел СВТ 4х2.5мм2 по готово кабелно трасе м 70

5 Претрасиране на кабел тип СВТ 4х2.5мм2мм² м 25
6 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 20

7 Изграждане на кабелно трасе от поцинкована тръба 1" /Доставката
на материалите е задължение на Изпълнителя/ м 25

8
Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери Ф
100мм със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на
материалите е задължение на изпълнителя/

бр 4

9 Доставка и монтаж PVC щуцер AD21.2 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 10

10 Mонтаж подвижно дъно на шкаф RITAL бр 2

11
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с
притегателен винт /Доставката на материалите и марките за
маркиране на жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 80

12
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 20

XXІV.
1 Доставка и монтаж на разьоми тип HARTING 42 бр 6
2 Доставка и монтаж на кабел тип H07Z-K 1х1,5мм² м 100
3 Доставка и монтаж на реле тип РП11 бр 6

4 Доставка и монтаж на изолационна подложка от гетинакс с размери
30х30см. бр 6

5
Подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм² с иглени накрайници
/Доставката на материалите и марките за маркиране на жилата -
PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 36

6 Доставка и монтаж на колие за стягане на кабели бр 100
7 Доставка и монтаж на термосвиваем шлаух ф 16мм м 15

XXV.

1 Демонтаж уреди за управление и сигнализация без запазване за по 
нататъшна употреба бр 100

2 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 300

3 Доставка и монтаж на кнопки за управление - 2 бутона, тип СВ-2, 
заводски тип РР-РS/1 бр 110

4 Доставка и монтаж PVC щуцер AD15.8 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 300

Подмяна кнопки управление на вентилатори и 
помпи в Дизелгенераторни станции (ДГС) 5 GV(W, X)

Направа имитатори на прекъсвачи 6 kV 

Подмяна табла за управление на вентилатори  в трансформатори 
5ТВ1 и 5ТВ2 с технологични наименования 5UW01D01, 5UW01D04, 

5UW02D01, 5UW02D04

Подобраване експлоатационното състояние на шкаф  управление 
РПН-5ВТ01, РПН-5ВТ02, РПН-5ВТ05
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

5

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, 
IP 68 AD15.8/ 

м 70

6
Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение 
на Изпълнителя/

бр. 300

7 Боядисване с латекс включително подготовка на основата /Доставка 
на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 6

8 Доставка и монтаж проводник ПВ-А2 1.5мм2 м 90

9
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 100

XXVІ.

1

Доставка и монтаж захранващ шкаф стоящ с монтирани:
прекъсвач NS100А, 380V, дистанционно управление  -  6 бр
товарови превключватели двупозиционни, 100А - 6 бр
3 бр медни шини 80/4 монтирани на изолатори

бр 1

2

Доставка и монтаж захранващ шкаф стоящ с монтирани:
прекъсвач NS160А, 380V, дистанционно управление  -  4 бр
прекъсвач NS250А, 380V, дистанционно управление  -  3  бр
товарови превключватели двупозиционни, 160А - 4 бр
товарови превключватели двупозиционни, 250А -  бр
3 бр медни шини 80/4 монтирани на изолатори

бр 1

3

Доставка и монтаж захранващ шкаф стоящ с монтирани:
прекъсвач NS400А, 380V, дистанционно управление  -  5 бр
товарови превключватели двупозиционни, 400А - 5 бр
3 бр медни шини 80/4 монтирани на изолатори

бр 1

4

Доставка и монтаж захранващ шкаф стоящ с монтирани:
прекъсвач NS400А, 380V, дистанционно управление  -  2  бр
прекъсвач NS630А, 380V, дистанционно управление  -  2  бр
товарови превключватели двупозиционни,400А - 2 бр
товарови превключватели двупозиционни,630А - 2 бр
3 бр медни шини 80/4 монтирани на изолатори

бр 2

5

Доставка и монтаж захранващ шкаф стоящ с монтирани:
прекъсвач NS100А, 380V, дистанционно управление  -  1  бр
прекъсвач NS250А, 380V, дистанционно управление  -  1  бр
прекъсвач NS400А, 380V, дистанционно управление  -  1  бр
товарови превключватели двупозиционни,100А - 1 бр
товарови превключватели двупозиционни,250А - 1 бр
товарови превключватели двупозиционни,400А - 1 бр
3 бр медни шини 80/4 монтирани на изолатори

бр 6

6

Доставка и монтаж захранващ шкаф стоящ с монтирани:
прекъсвач NS100А, 380V, дистанционно управление  -  2 бр
товарови превключватели двупозиционни, 100А - 2 бр
3 бр медни шини 80/4 монтирани на изолатори

бр 1

7
Доставка и монтаж табло с размери 400/300/200мм с монтирани: 
автомат А1 100А, контактор 380V, клеморед с 15 броя клеми 2.5мм2 бр 3

8
Доставка и монтаж преходна кутия с монтирани на изолатори 4 броя 
медни шини  за присъединяване на кабел 3х185+95мм2 и 3 бр. PVC 
щуцер AD70

бр 3

9 Претрасиране на кабел по кабелни лавици и укрепване м 500
10 Доставка и монтаж кабелна муфа 6kV тип POLJ -12/3x120-240 бр 40
11 Доставка и полагане по готово трасе кабел кабел СВТн 4Х120мм² м 300

12 Доставка и полагане по готово трасе кабел кабел СВТн 3Х185+95мм² м 500

Изпълнение на проект за изграждане на ново резервно захранване на 
отговорни потребители, необходими при ПГР на 5 ЕБ т. 2.086 ИП
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4
13 Разкапачване и закапачване на кабелни  трасета м 350

14
Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери Ф
100мм със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на
материалите е задължение на изпълнителя/

бр 36

15
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с
притегателен винт /Доставката на материалите и марките за
маркиране на жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 320

16
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 95мм²
с биметални Al-Cu 95мм² кабелни обувки /Доставка на материалите
е задължение на Изпълнителя/

бр 26

17
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до
185мм² с биметални Al-Cu 185мм² кабелни обувки /Доставка на
материалите е задължение на Изпълнителя/

бр 38

18
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 95мм²
с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 36

19
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до
120мм² с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 142

20
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до
185мм² с кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 70

21
Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите /Доставката на 
марките за маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на 
Изпълнителя/

бр. 30

22
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на 
липсващите марки /доставката и надписването на марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 30

23 Проверка на изолационното съпротивление на сигнални жила с
представяне на протокол. бр 15
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Приложение № 1.1 
 

Технически изисквания за доставката и монтажа на съединителни кутии – 
с технологични наименования 5UV49,51S01,S02 - раздел ІІІ , т. 4  от 

Приложение № I.1  “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  
блок 5” – 4 броя 

 
 

1. Изисквания към изработването на съединителните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 300мм; 
Ширина – 300мм; 
Дълбочина – 150мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 55. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL 7035. 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х10мм², а от вън заземителната шина. 

1.4 Лицевата страна  да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна и 
ключалка за ключ “перчат”, комплектована с ключ. 

1.5. Във всяка кутия вертикално се монтират два броя клемореди с по 12 броя редова 
клема 2.5мм². Всяка клема да бъде номерирана. 

1.6. На вратите да се направят трайни надписи показани в таблица № 1 
 
2. Изисквания към монтажа на кутиите 
2.1 Кутиите се монтират на тръба с помощта на скоба. 
         

Таблица № 1 
№ Съоръжение 
1 5UV49S01 
2 5UV49S02 
3 5UV51S01 
4 5UV51S02 

 
Забележка: Надписите на съоръженията да са със шрифт “Arial Bold” – 50рt,центриран. 
Надписите за бутоните “Пуск” и “Стоп” да са направени на стикер със размери 16мм х 45мм 
и с шрифт “Arial” /със главни букви/, центриран. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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           Приложение № 1.2 
 

Технически изисквания при доставката и монтажа на управляващи 
контролни панели /УКП/ с технологични наименования  

5UV07S02,S03,S07,S08,S12,S13; 5UV21,22,23S03; 5UV41,42,43S05  –  раздел 
ІV, т. 5  от Приложение № I.1 “Oбем дейности на цех Р-ЕО, блок 5”  – 12 

броя 
 

1. Изисквания към изработването на УКП – та. 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 300мм; 
Ширина – 300мм; 
Дълбочина – 150мм 

       Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 55. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL 7035. 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х10мм², а от вън заземителната шина. 

1.4 Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна и 
ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ.  

1.5. Във всяко УКП вертикално се монтират два броя клемореди с по 12 броя редова 
клема 2.5мм². Всяка клема да бъде номерирана. 

1.6. На вратата в долната част да се монтират 3 броя бутони - "Затваряне", “Стоп” и 
"Отваряне" - бутоните да имат 1бр н.о и 1бр н.з контакти,като бутона за “Отваряне” да е със 
самозадържане. 

1.7. На вратите да се направят трайни надписи показани в таблица № 1 
1.8. На гърба на УКП-тата да са монтирани 2 броя разьоми – по един за кабел 10х1.5 мм²    

един за кабел 3х1.5 мм² . Разьомите да са комплект (мъжко и женско).  
 
2. Изисквания към монтажа на таблата 
2.1 Таблата се монтират на съществуваща тръба с помощта на скоба. 
      
        Таблица № 1 

№ Съоръжение 
1 5UV07S02SW 
2 5UV07S03SW 
3 5UV07S07SW 
4 5UV07S08SW 
5 5UV07S12SW 
6 5UV07S13SW 
7 5UV21S03SW 
8 5UV22S03SW 
9 5UV23S03SW 
10 5UV41S05SW 
11 5UV42S05SW 
12 5UV43S05SW 

 
Забележка: Надписите на съоръженията да са със шрифт “Arial Bold” – 50рt,центриран. 
Надписите за бутоните “Пуск” и “Стоп” да са направени на стикер със размери 16мм х 45мм 
и с шрифт “Arial” /със главни букви/, центрира 



Приложение № 1.3 
 

Технически изисквания при доставката и монтажа на управляващи 
контролни панели /УКП/ на задвижки от системата за пожарогасене в АО с 

технологични наименования 5UJ11,12,13S12,13,24 – раздел VІ , т.5   от 
Приложение № I.1  “Oбем дейности на цех Р-ЕО, блок 5” - 10 броя 

 
 

1. Изисквания към изработването на УКП 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 300мм; 
Ширина – 300мм; 
Дълбочина – 150мм 

      Всички кутии  да бъдат изработени със степен на защита IP 55. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL 7035. 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х10мм², а отвън заземителната шина. 

1.4 Лицевата страна  да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна и 
ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ.   

1.5. Във всяко УКП вертикално се монтират два броя клемореди с по 12 броя редова 
клема 2.5мм². Всяка клема да бъде номерирана. 

1.6. На вратата в долната част да се монтират 2 броя бутони - "Затваряне" и "Отваряне"-
бутоните да имат 1бр н.о и 1бр н.з контакти. 

1.7. На вратите да се направят трайни надписи показани в таблица № 1 
1.8. На гърба на на УКП-тата да са монтирани 2 броя разьоми – по един за кабел 10х1.5 

мм²    един за кабел 3х1.5 мм² . Разьомите да са комплект (мъжко и женско).  
 
2. Изисквания към монтажа на УКП 
2.1.Таблата се монтират на съществуващи тръби с помощта на скоба. 
 
        Таблица № 1 

№ Съоръжение 
1 5UJ11S12SW 
2 5UJ11S13SW 
3 5UJ11S24SW 
4 5UJ12S12SW 
5 5UJ12S13SW 
6 5UJ12S24SW 
7 5UJ13S12SW 
8 5UJ13S13SW 
9 5UJ13S24SW 
10 Без технологичен надпис 

 
 

Забележка: Надписите на съоръженията да са със шрифт “Arial Bold” – 50рt, центриран. 
Надписите за бутоните “Пуск” и “Стоп” да са направени на стикер със размери 16мм х 45мм 
и с шрифт “Arial” /със главни букви/, центриран. 

1 



                                                                    Приложение №1.4 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ 
 
1. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ТРИПОЛЮСЕН 

- С ДВЕ ПОЛОЖЕНИЯ – включено, изключено 
- ТРИПОЛЮСЕН - ЗА КОМУТИРАНЕ НА “+”, “–“ И ШИНКА МИГАНЕ 
- 10 A DC, 240 V DC 
- ЗА ПРЕДЕН МОНТАЖ 
- БЕЗ ОТКРИТИ ТОКОВОДЕЩИ ЧАСТИ 
 

2. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ДВУПОЛЮСЕН 
- С ДВЕ ПОЛОЖЕНИЯ – включено, изключено 
- ДВУПОЛЮСЕН - ЗА КОМУТИРАНЕ НА “+”, “–“ 
- 10 A DC, 240 V DC 
- ЗА ПРЕДЕН МОНТАЖ 
- БЕЗ ОТКРИТИ ТОКОВОДЕЩИ ЧАСТИ 

 
Изисквания за контактната система на дву и триполюстния превключвател 

Триполюсен   Двуполюсен 

1
2
3
4
5

0 1
1
2
3

0 1
+

+

-

+

-

6

4

 
3. НОВОДОСТАВЕНИТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ДА СЕ МОНТИРАТ НА ВРАТАТА НА 
КИЛИЯТА 

 
СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩ ПАКЕТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ІР00 
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          Приложение № 1.6                      
       

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования 5UV06D01 - PK; 5UV06D02 - PK; 5UV06D03- PK 

; 5UV06D04 - PK;  5UV09D02- PK ; 5UV10D04 - PK; 5UV12D01 - PK;  
5UV34D01- PK ; 5TL47D01 – PK – раздел X, точка 1/11  от Приложение №I.1 

....... “Oбем дейности на цех Р-ЕО  блок 5 ” – 9 броя 
 

1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 200мм; Ширина – 180мм; Дълбочина – 90мм 
Всички табла да бъдат изработени със степен на защита IP 20. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 
1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна и 
1бр.ключалка за ключ “перчат” ,  комплект с ключ. 

1.5. В кутиите да се монтира за: 
5UV06D01; 5UV06D02; 5UV06D03 ; 5UV06D04;  5UV09D02; 5UV10D04; 5UV12D01; 

5UV34D01 хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки М8Х40мм  
5TL47D01 да се монтира на изолатори 4 броя медни шини 40/4мм с разпробити по 3 броя 

отвори за болт М8. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

Таблица 1.1 
 
 

 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на 
щуцерите 

5UV06D01 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV06D02 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV06D03 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV06D04 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV09D02 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV10D04 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV12D01 28.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV34D01 28.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5TL47D01 28.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

2. Изисквания към монтажа на ПК 
2.1. Преходните кутии се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори се 

пробиват на място 
 

1 
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         Приложение № 1.7 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования 5UV43D01- PK  - раздел X точка 1/12  от 
Приложение № I.1 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  блок 5 ” – 1 брой  

 
1. Изисквания към изработването на преходната кутия: 
1.1. Кутията да бъде изработена от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 210мм; Ширина – 210мм; Дълбочина – 100мм 
Кутията да бъде изработена със степен на защита IP 20. 
1.2.Кутията да бъде грундирана от вътре и от вън. След това да бъде боядисана със светло 

сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисана с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 
1бр.ключалка за ключ “перчат”  комплектована с ключ. 

1.5. Вътре в преходната кутия  да се монтират 4 броя медни шини 40/4мм с разпробити по 3 
броя отвори за болт М8. 

1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 
щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери 
AD 

Местоположение на щуцерите 

5UV43D01 34.5 1бр от горе в ляво 
1бр от горе в дясно 

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
 
2.1. Преходната кутия се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на 

място. 
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               Приложение № 1.8  
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования  5UV33D01 - PK  ; 5UV55D01 - PK  ;  5UV55D02 
- PK  – раздел X, точка 2/7  от Приложение № I.1 “Oбем дейности на цех Р-

ЕО,  блок 5 ” – 3 броя 
 

 
1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 250мм; 
Ширина – 200мм; 
Дълбочина – 100мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 20. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 
1бр.ключалка за ключ “перчат”  комплектована с ключ.  

1.5. Във всяка  кутия да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки М8Х40мм. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери 
AD 

Местоположение на щуцерите 

5UV33D01 28.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV55D01 34.5 1бр вход от долу в ляво 
1бр изход от долу в дясно 

5UV55D02 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
 
 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
 
2.1. Преходните кутии се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори се 

пробиват на място. 
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                  Приложение № 1.9  
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования 5UV09D01 - PK  ; 5UV09D08- PK  ; 5UV11D01 - 

PK  ; 5UV11D02 - PK  ; - раздел X, точка 3/9 от Приложение № I.1 “Oбем 
дейности на цех Р-ЕО,  блок 5 ” – 4 броя 

 
1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 400мм; Ширина – 300мм; Дълбочина – 180мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 20. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисана с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 
2бр.ключалки за ключ “перчат” , всяка ключалка да се комплектова с ключ. 

1.5. Вътре в преходната кутия за: 
5UV09D01 да се монтира на изолатори 4 броя медни шини 40/4мм с разпробити по 3 броя 

отвори за болт М8. 
5UV09D08; 5UV11D01; 5UV11D02 да се монтира хоризонтално клемна дъска с 

4бр.шпилки М12Х50мм. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери 
AD 

Местоположение на щуцерите 

5UV09D01 28.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV09D08 34.5 1бр от ляво в средата 
1бр от дясно в средата 

5UV11D01 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV11D02 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
 
2.1. Преходните кутии се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори се 

пробиват на място. 
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                   Приложение № 1.10 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования  5UV42D02 - PK  ; 5UV47D01 - PK  – раздел X, 
точка 4/5  от Приложение № I.1 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  блок 5 ” –  

2 броя 
 

 
1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 120мм; 
Ширина – 120мм; 
Дълбочина – 80мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 20. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 
1бр.ключалка за ключ “перчат”  комплектована с ключ.  

1.5. Във всяка кутия да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки М6Х40мм. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери 
AD 

Местоположение на щуцерите 

5UV42D02 21.2 
28.5 

1бр AD28.5 от горе в средата 
1бр AD21.2  от долу в средата 

5UV47D01 28.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
 
2.1. Преходните кутии се монтират на стена. Присъединителните отвори се пробиват на 

място. 
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                      Приложение № 1.11 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования 5UV07D01 - PK; 5UV07D02 - PK; 5UV07D05 - 

PK; 5UV07D07 - PK; 5UV07D08 - PK; 5UV09D03 - PK; 5UV09D05 - PK; 
5UV09D06 - PK; 5UV09D07 – PK; 5UV09D09 - PK  ; 5UV09D10 - PK; 

5UV10D05 - PK; 5UV10D06 - PK; 5UV26D01 - PK  – раздел X, точка 5/11  от 
Приложение № I.1 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  блок 5 ” – 14 броя 

 
 

1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 250мм; 
Ширина – 250мм; 
Дълбочина – 100мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 20. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. За 5UV09D03; 5UV09D05; 5UV09D06; 5UV09D09; 5UV09D10; 5UV10D05; 
5UV10D06; 5UV26D01: Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от 
дясната страна и 1бр.ключалка за ключ “перчат” комплект с ключ.  

За 5UV07D01; 5UV07D02; 5UV09D07; 5UV07D05; 5UV07D07; 5UV07D08: Лицевата 
страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 1бр.ключалка за 
ключ “перчат” комплект  с ключ. 

1.5. Във всяка кутия да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки М8Х100мм. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
 

Таблица 1.1 
Преходна кутия за  Щуцери 

AD 
Местоположение на щуцерите 

5UV07D01 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV07D02 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV07D05 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV07D07 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV07D08 42.5 1бр  от горе в ляво 
1бр от горе в дясно 

5UV09D03 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV09D05 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV09D06 42.5 2бр от горе в средата 
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5UV09D07 42.5 1бр от горе в ляво 
1бр от дясно в средата 

5UV09D09 34.5 1бр  от долу в ляво 
1бр от долу в дясно 

5UV09D10 38.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV10D05 48.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV10D06 38.5 1бр от горе в ляво 
1бр от долу в ляво 

5UV26D01 38.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
 
2.1. Преходните кутии се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори се 

пробиват на място. 
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                     Приложение № 1.12 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования 5UV07D03 - PK; 5UV07D04 - PK; 5UV07D06 - 

PK; 5UV07D09 – PK – раздел X, точка 6/10  от Приложение № I.1 “Oбем 
дейности на цех Р-ЕО,  блок 5 ” – 4 броя 

 
 

1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 350мм; 
Ширина – 300мм; 
Дълбочина – 200мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 20. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. За 5UV07D03; 5UV07D06: Лицевата страна да се оформи като врата с две панти 
монтирани от дясната страна и 1бр.ключалка за ключ “перчат”  комплектована с ключ.  

За 5UV07D04; 5UV07D09: Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани 
от лявата страна и 1бр.ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ. 

1.5. Вътре в кутиите за: 
5UV07D04  да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки М16Х100мм. 
5UV07D03; 5UV07D06; 5UV07D09 да се монтира на изолатори 4 броя медни шини 40/4мм 

с разпробити по 3 броя отвори за болт М8. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
 

Таблица 1.1 
Преходна кутия за  Щуцери 

AD 
Местоположение на щуцерите 

5UV07D03 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV07D04 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV07D06 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV07D09 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
2.1. Преходните кутии се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори се 

пробиват на място. 
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                     Приложение № 1.13 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования 5QD03 - PK ; 5QD04 - PK ; 5SN10D01 - PK  – 
раздел XІ, точка 1/8  от Приложение № I.1 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  

блок 5 ” – 3 броя 
  

 
1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 100мм; 
Ширина – 100мм; 
Дълбочина – 60мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4.  Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 
1бр.ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ.  

1.5. Вътре в преходните кутии за: 
5SN10D01  да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки М6Х30мм. 
5QD03 и 5QD04 да се монтират по 4 броя клеми 4мм2  на  DIN шина. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

5QD03 21.2 
28.5 

1бр АD 28.5 от горе в средата 
1бр АD 21.2  от долу в средата 

5QD04 21.2 
28.5 

1бр АD 28.5 от горе в средата 
1бр АD 21.2  от долу в средата 

5SN10D01 28.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 
1бр от ляво в средата 

 
 
 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
 
2.1. Преходните кутии се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори се 

пробиват на място. 
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                     Приложение № 1.14 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования 5QD01 - PK ; 5QD02 - PK ; 5SС82D01 - PK  – 
раздел XІ, точка 2/10  от Приложение № I.1“Oбем дейности на цех Р-ЕО,  

блок 5 ” – 3 броя 
  

 
1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 700мм; 
Ширина – 700мм; 
Дълбочина – 300мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х50мм², а от вън заземителната шина. 

1.4.  Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 
2бр.ключалки за ключ “перчат” , всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Вътре в преходните кутии за: 
5QD01 и 5QD02  да се монтират на изолатори 4 броя медни шини 80/8мм с разпробити по 

3 броя отвори:  за болт М16 -2 броя и за болт М12 – 1 брой. 
5SС82D01 да се монтират на изолатори 4 броя медни шини 80/8мм с разпробити по 3 броя 

отвори:  за болт М16 -1 брой, за болт М12 – 1 брой и за болт М6 – 1 брой. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

5QD01 42.5 1бр от горе в дясно 
2бр от горе в ляво 

5QD02 42.5 1бр от горе в дясно 
2бр от горе в ляво 

5SС82D01 21.2 
48.5 
70 

1бр АD21.2 от горе в дясно 
1бр АD48.5 от горе в ляво 
1бр АD70 от горе в дясно 

 
 
 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
 
2.1. Преходните кутии се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори се 

пробиват на място. 
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         Приложение № 1.15 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования 5UL10D03 - PK ; 5UV68D21 - PK ; 5VB81D01 - 
PK  – раздел XІ, точка 3/13  от Приложение № I.1 “Oбем дейности на цех Р-

ЕО,  блок 5 ” – 3 броя 
  

 
1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да  бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
5UL10D03: Височина – 280мм; Ширина – 210мм; Дълбочина – 110мм 
5UV68D21: Височина – 210мм; Ширина – 190мм; Дълбочина – 120мм 
5VB81D01: Височина – 320мм; Ширина – 420мм; Дълбочина – 140мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. За 5UV68D21:  Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от 
лявата страна и 1бр.ключалки за ключ “перчат” комплектована с ключ.  

За 5UL10D03; 5VB81D01:  Лицевата страна да се оформи като врата с две панти 
монтирани от дясната страна и 1бр.ключалки за ключ “перчат” , всяка ключалка да се 
комплектова с ключ.  

1.5. Вътре в преходните кутии за: 
5UL10D03  да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки М8Х40мм. 
5UV68D21 да се монтират  20 броя клеми 6мм2  на  DIN шина. 
5VB81D01 да се монтират на изолатори 4 броя медни шини 40/4мм с разпробити по 3 броя 

отвори  за болт М12 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

5UL10D03 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5UV68D21 21.2 2бр от ляво 
2бр от дясно 

5VB81D01 60 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
 
2.1. Преходни кутии 5UL10D03; 5VB81D01 се монтират на метална конструкция. 

Присъединителните отвори се пробиват на място. 
2.2. Преходна кутия 5UV68D21 се монтира на метална конструкция. Присъединителните 

отвори се пробиват на място. 



                         Приложение № 1.16  
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования 5QD15D01 - PK  ; 5QD35D01 – раздел XІІ,  

точка 7  от Приложение № I.1 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  блок 5 ” – 2 броя 
  

 
1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
5QD15D01: Височина – 190мм; Ширина – 210мм;  Дълбочина – 120мм 
5QD35D01: Височина – 100мм; Ширина – 100мм; Дълбочина – 55мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х16мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 
1бр.ключалка за ключ “перчат”  комплектована с ключ.  

1.5. Вътре в преходната кутия за: 
5QD15D01 да се монтират  20 броя клеми 6мм2  на  DIN шина. 
5QD35D01 да се монтират  5 броя клеми 6мм2  на  DIN шина. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
 

Таблица 1.1 
 

 

Преходна кутия за  Щуцери 
AD 

Местоположение на 
щуцерите 

5QD15D01 21.2 1бр от горе в  дясно 
2бр от долу в ляво и дясно 

5QD35D01 21.2           2бр от долу в средата 
 

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
 
2.1. Преходните се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори се 

пробиват на място. 
 
 
 

 

1 



      
                   Приложение №1.17 

 
Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 

технологични наименования  5TL10D02 - PK  ; 5UE40D01 - PK  – раздел XІІІ, 
точка 1/7  от Приложение № I.1 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  блок 5” –   

2 броя 
      
 
 

1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 280мм; 
Ширина – 200мм; 
Дълбочина – 90мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4.За 5UE40D01 Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от 
дясната страна и 1бр.ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ. 

За 5TL10D02 Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата 
страна и 1бр.ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ. 

1.5. Вътре в преходните кутии да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4 бр. шпилки 
М8х40мм. 

1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 
щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
 

Таблица 1.1 
 

 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

5TL10D02 34.5 1бр от горе в средата 
            1бр от долу в средата 

5UE40D01 28.5 
48.5 

1бр AD 48.5от горе в средата 
 1бр AD 28.5 от долу в средата 

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 

 
2.2. Преходните кутии  се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори се 

пробиват на място. 
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                            Приложение №1.18 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования 5TB10D01 - PK  ; 5TB10D02- PK  ; 5TB10D03 - 
PK  ; 5TB10D04 - PK  ; 5TB30D01- PK  ; 5TB30D02 - PK  ; 5TB30D03- PK  ; 
5TB30D04 - PK  5TQ34D01- PK ; 5TL10D01 - PK  ; 5TL10D03- PK  – раздел 

XІІІ, точка 3/13  от Приложение № I.1 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  блок 5” 
–  11 броя       

1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 400мм; Ширина – 300мм; Дълбочина – 180мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна и 
2бр.ключалки за ключ “перчат”, всяка ключалка да се комплектова с ключ. 

1.5. Вътре в преходните кутии да се монтират  на изолатори 4 броя медни шини 40/4мм с 
разпробити по 3 броя отвори за болт М8. 

1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 
щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

Таблица 1.1 
 

2. Изисквания към монтажа на ПК 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

5TB10D01 28.5 
48.5 

1бр AD 48.5 от горе в средата 
1бр AD 28.5 от долу в средата 

5TB10D02 28.5 
48.5 

1бр AD 48.5 от горе в средата 
1бр AD 28.5 от долу в средата 

5TB10D03 28.5 
48.5 

1бр AD 48.5 от горе в средата 
1бр AD 28.5 от долу в средата 

5TB10D04 28.5 
48.5 

1бр AD 48.5 от горе в средата 
1бр AD 28.5 от долу в средата 

5TB30D01 34.5 
48.5 

1бр AD 34.5 от горе в средата 
1бр AD 48.5 от долу в средата 

5TB30D02 34.5 
48.5 

1бр AD 34.5 от горе в средата 
1бр AD 48.5 от долу в средата 

5TB30D03 34.5 
48.5 

1бр AD 34.5 от горе в средата 
1бр AD 48.5 от долу в средата 

5TB30D04 54.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

5TQ34D01 48.5 2бр от долу в ляво и дясно 
5TL10D01 48.5 1бр от горе в средата 

1бр от долу в средата 
5TL10D03 48.5 1бр от горе в средата 

1бр от долу в средата 

2.1. Преходни кутии 5TL10D01; 5TL10D03; 5TB30D01; 5TB30D02; 5TB30D03    се 
монтират на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 

2.2. Преходни кутии 5TB10D01; 5TB10D02; 5TB10D03; 5TB10D04; 5TB30D04; 5TQ34D01 
се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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                         Приложение № 1.19 
 
Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 

технологични наименования  5TG11D01 - PK  ; 5TG12D01 - PK  ; 5TG13D01- 
PK  – раздел XІІІ, точка 4/8  от Приложение № I.1 “Oбем дейности на цех Р-

ЕО,  блок 5” –  3 броя 
      
 
 

1. Изисквания към изработването на преходните кутии. 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 600мм; 
Ширина – 400мм; 
Дълбочина – 250мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна и 
2бр.ключалки за ключ “перчат” , всяка ключалка да се комплектова с ключ. 

1.5. Вътре в преходните кутии за да се монтират на изолатори 4 броя медни шини 40/4мм с 
разпробити по 3 броя отвори за болт М10. 

1.6. Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 
щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
 

Таблица 1.1 
 

 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

5TG11D01 48.5 3бр от долу  
 

5TG12D01 48.5 3бр от долу  
 

5TG13D01 48.5 4бр от горе  
 

 
2. Изисквания към монтажа . 
 
2.1. Преходни кутии 5TG11D01; 5TG13D01  се монтират на стена. Присъединителните 

отвори се пробиват на място. 
 
2.2. Преходна кутия 5TG12D01 се монтира на метална конструкция. Присъединителните 

отвори се пробиват на място. 
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                        Приложение № 1.20 
 
Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 

технологични наименования  5TВ20D01- PK  ;  5TВ20D02 - PK  ; 5TВ20D03 - 
PK  ; 5TВ20D04 - PK  ; 5TВ20D05 - PK  – раздел XІІІ, точка 5/6  от 

Приложение № I.1 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  блок 5” –   
5 броя 

      
 
 
 

1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 100мм;  
Ширина – 100мм;  
Дълбочина – 50мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х16мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 
1бр.ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ. 

1.5. Вътре в преходните кутии да се монтират по 4 броя клеми 6мм2  на  DIN шина. 
1.6. Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
 

Таблица 1.1 
 

 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

5TВ20D01 28.5 
21.2 

1бр AD 21.2 от ляво в средата 
 1бр AD28.5 от долу в средата 

5TВ20D02 28.5 
21.2 

1бр AD 21.2 от ляво в средата 
 1бр AD28.5 от долу в средата 

5TВ20D03 28.5 
21.2 

1бр AD 21.2 от ляво в средата 
 1бр AD28.5 от долу в средата 

5TВ20D04 28.5 
21.2 

1бр AD 21.2 от ляво в средата 
 1бр AD28.5 от долу в средата 

5TВ20D05 28.5 
21.2 

1бр AD 21.2 от ляво в средата 
 1бр AD28.5 от долу в средата 

2. Изисквания към монтажа на ПК 
2.1. Преходните кутии се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори се 

пробиват на място. 
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                              Приложение № 1.21/л1 

 



 
 

         Приложение № 1.21/л2 
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                                  Приложение № 1.22 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на 
табла  с технологични наименования 5ВТ05R01 и 5ВТ06R01 – раздел XIX, 

т.4 от Приложение № I.1 “ Oбем дейности на цех Р-ЕО, блок 5” 
 

1. Изисквания към изработката на таблата: 
  1.1. Кутията за таблото да бъде изработена от черна стоманена ламарина с външни 
размери съобразно избраната апаратура но, не надвишаващи размери 700/600/400.  
 Таблата да бъдат изработени със степен на защита IP65 и козирка. 
  Кутията да бъде грундирана от вътре и от вън. След това да бъде боядисана със 
светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисано с цвят RAL 7035. 
 1.2. В долната част на всяко табло, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 
8Х60мм, осигурена против развиване, половината от  вътре и половината от вън, с осигурен 
добър контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва 
заземителен  проводник, 1х16мм², а от вън заземителната шина. 
 1.3. Лицевата страна на таблото да се оформи с 1  врата с по две панти от ляво с 
ключалки за “перчат” ключ.  
 1.4. Входящите и изходящи кабели минават през щуцери монтирани от долу на 
таблото. Предвид ограничената дължина на кабелите отворите за щуцерите ще се пробият по 
място и монтажа на щуцерите ще се извърши след монтажа на таблото.  
 1.5. Използваната апаратура да е за монтаж на DIN шина и нейното разположение е 
над клеморедите съгласно л.2 
 1.6. От двете страни да се предвиди перфориран кабелен канал за подвеждане на 
кабелите до монтажните единици и клеморедите. 
 1.7. Всички входящи и изходящи кабели преминават през клемореди 1, 2 и 3, 
монтирани от страната на щуцерите.  
 - Клеморед 1 – съставен от 25 броя напреженови клеми 2.5мм²; 
 - Клеморед 2 – съставен от 20 броя токови клеми 2.5мм²; 
 - Клеморед 3 - съставен от 25 броя напреженови клеми 2.5мм² и 10 броя токови клеми 
10мм². 
 Клеморед 3 е монтиран над клемореди 1 и 2. 
 1.8. Вътрешната комутация да се изпълни съгласно схемите дадени на лист 3, 4 и 
чертеж № 03-22395. 
 1.9. В таблото да се монтира нагревател осигуряващ нормална температура за работа 
на монтираната апаратура. 
 1.10. Да се предвидят отделни захранващи автомати за оперативните вериги, 
монофазния контакт (да се монтира противовлажен контакт) и нагревателя с 
терморегулатора. 

 1.9. Изготвяне конструктивна документация и схеми / принципни и монтажни/ за 
всяко табло отделно. 

 1.10. На таблата да има следните надписи на вратата: 
- в горната част 5ВТ06R01 за едното и 5ВТ05R01 за другото; 
- в долната част – Охлаждане 5ВТ06  за едното и Охлаждане  5ВТ05 за другото 

 
2. Изисквания към монтажа на таблата 

      
2.1 Таблата  се монтират на корпуса на трансформаторите посредтвом болтове 

минаващи през гърба на таблото. Отворите са на височина от дъното 120мм и 
междуосово разстояние както следва: 

 - за  табло 5ВТ06R01 400мм на ширина и 450мм на височина; 
- за  табло 5ВТ05R01 400мм на ширина и 400мм на височина. 
Монтажа на апаратурата да е съобразен с възможността за разпробиване на 

присъединителните отвори. 
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Приложение №1.23 

 
Технически изисквания при изработване и монтаж на  табла за 
управление на вентилатори  в трансформатори 5ТВ1 и 5ТВ2 с 

технологични наименования 5UW01D01, 5UW01D04, 5UW02D01, 
5UW02D04 – раздел XXІІІ, точка 2  от Приложение № I.1 “Oбем дейности 

на цех Р-ЕО  блок 5 ” – 2 броя 
 

1. Изисквания към изработването на ел. таблата. 
1.1. Кутиите за таблата да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери, 
Височина – 550мм; 
Ширина – 500мм; 
Дълбочина – 250мм 
Таблата да бъдат изработени със степен на защита IP 44, с монтирана козирка. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън, след което да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън - прахово боядисани с цвят RAL 7035. 
1.3. В долната част на всяка кутия, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 

8Х60мм, осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, при 
осигурен добър контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна, от вратата към 
шпилката да се свърже заземителен гъвкав проводник 10мм², а от вън заземителната шина 
от съществуващия заземителен контур. 

1.4. Лицевата страна на всяко табло да се оформи като врата с две панти, монтирани от 
лявата страна  и 2бр.ключалка за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с 
ключ. 

1.5. На вратата и вътре в шкафа, да бъде монтирана апаратура, съгласно чертежи с 
№№0000-000-11, 000.000-12 и 000-000-14 за табло на 5ТВ1; №№0000-000-11, 000.000-12 
и 000-000-14 за табло на 5ТВ2. 

1.6. Входящите и изходящи кабели да се подвържат на клеморед, монтиран от лявата 
страна на таблото. Клеморедът да бъде от 60 броя клеми 2,5мм². Клемите да бъдат 
маркирани. 

1.7. В долния край на таблото да се монтира обща нулева шина. 
1.8. На вратата, от вътрешната страна на всяко табло, да бъде изработена и монтирана 

мнемосхема на таблото, с отразено актуално запълнение. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблата 
2.1. Таблата се монтират на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
 















№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

І.

1 Монтаж на табло с размери до 2м² /Доставката на таблото е 
задължение на Възложителя/ бр 3

2

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 
68 AD70

м 20

3 Доставка и монтаж PVC щуцер AD70 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 3

4
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила 150 мм² с кабелно ухо 
/Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/

бр 9

5 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 50мм²  дължина до 2м бр 3

6
Изработка дребна желязна конструкция за монтаж на табло с
грундиране и боядисване / Доставката на материалите е задължение
на Изпълнителя/

кг 100

7 Полагане по готово трасе кабел СВТн 4Х150мм² /Доставката на кабела 
е задължение на Възложителя/ м 320

8 Демонтаж прекъсвач NS250 с извършване на всички съпътстващи 
операции - отсъединяване, демонтаж касета и демонтаж шинни връзки бр 3

9 Подготвителни работи за монтаж на прекъсвач NS400 бр 3

10 Монтаж прекъсвач NS400 /Доставката  е задължение на Възложителя/ бр 3

11

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата /Преди боядисването същите се почистват от 
съществуващите надписи, номерации и налични стикери. Доставката на 
боята е задължение на Изпълнителя/

м² 0.5

12 Направа надписи до 20 символа с височина на буквите до 40мм бр 1

13
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 6

14 Разкапачване и закапачване на кабелно трасе м 150

15
Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки двустранно до
100мм със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на
материалите е задължение на изпълнителя/

бр 6

ІІ.

1 Разбиване на противопожарна преграда между шкаф и кабелен канал м2 2

2 Демонтаж табло с размери до 2м² без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 2

3 Отсъединяване кабелни жила до 1,5мм² със запазване маркировката на 
жилата бр. 500

4 Демонтаж уреди за управление и сигнализация без запазване за по 
нататъшна употреба бр 120

5 Демонтаж релета без запазване за по-нататъшна употреба бр 32

6 Демонтаж носач с клеморед L=40см без запазване за по-нататъшна 
употреба бр 24

Обособена позиция 5 Приложение № I.2

КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

Обем дейности на цех Р-ЕО за ПГР-2014, 6ЕБ

Подмяна табла за управление на помпи, задвижки и вентилатори с 
технологични наименования 6JU01W04 и 6JU03W04  в ДГС ( 6GV, 6GW, 

6GX)

Подмяна на сборки 0.4kV, блочни с технологично наименование 6DP20, 
6DQ20, 6DT20
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

7
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 80

8
Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/

бр. 500

9 Присъединяване към съществуващ антисеизмичен контур бр. 2
10 Отсъединяване от съществуващ антисеизмичен контур бр. 2

11 Монтаж на табло с размери до 2м² /Доставката на таблото е 
задължение на Възложителя/ бр. 2

12 Оформяне кабелна проходка с р-ри 600х600 и подреждане на кабели бр 2

13 Блажно боядисване по метал, включително подготовка на основата м² 6

14 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 200

ІІІ.

1 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 480
2 Демонтаж на щуцери без запазване за по-нататъшна употреба бр 24
3 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 24
4 Демонтаж на табло до 0.5м² без запазване за по натъшна употреба бр 12

5 Доставка и монтаж (на тръба) табло съгласно изискванията на 
Приложение № 2.1 бр 12

6 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 10мм²  дължина до 1м. бр 24

7
Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 1.5мм² с 
кабелна обувка /Доставката на бананките и кабелните обувки е 
задължение на Изпълнителя/

бр 480

8
Доставка и монтаж на пластични връзки(щуцери) отговарящи на 
стандарт EN60423 и DIN40430,степен на защита IP55,RQG1-M с 
метрична резба както следва AD21.2

бр 24

9 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 80

ІV.  

1 Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм² със запазване маркировката на
жилата бр 800

2
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с
притегателен винт /Доставката на материалите и марките за
маркиране на жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 800

3
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 100

4 Изолиране на кабелни жила до 2,5мм2. с термошлаух / Доставката на 
термо шлауха е задължение на изпълнителя / бр 100

5 Демонтаж на сигнални лампи. бр. 4

6 Демонтаж носачи за клемореди с 300 броя клеми без запазване за по
нататъшна употреба бр 8

7 Доставка и монтаж на DIN шина м 20
8 Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 800

9 Доставка и монтаж на носачи за табелки за надписи на клеми SchT 5S
8x40 в комплект със защитно стъкло STR 5S бр 32

10 Доставка и монтаж на маркировка за клеми последователно вертикални
с номера от 1 до 100 DEK 5 бр 800

11 Доставка и монтаж на ограничители за клемореди за еврошина WDU-
2,5 бр 32

 Подмяна управляващи контролни панели (УКП) с технологични 
наименования 6UV07S02,S03,S07,S08,S12,S13;   

6UV21,22,23S03;6UV41,42,43S05

Подобряване експлоатационното състояние на несистемни панели за 
пожарогасене с технологични наименования 6HZ11,16A 
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

12 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 
100/40мм м 6

13 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 60/40мм м 20

V.

1 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 360
2 Демонтаж PVC щуцери без запазване за по нататъшна употреба бр 36

3 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 30

4 Демонтаж на табло до 0.5м² без запазване за по натъшна употреба бр 9

5 Доставка и монтаж (на тръба) табло съгласно изискванията на 
Приложение № 2.2 бр 10

6 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 10мм²  дължина до 1м. бр 30

7
Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 1,5мм2  с 
кабелна обувка. /Доставката на кабелните обувки и марките е 
задължение на Изпълнителя/

бр 360

8

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 
68 AD15.8/ 

м 5

9

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 
68 AD21.2/ 

м 5

10

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 
68 AD28.5/ 

м 5

11
Доставка и монтаж на пластични връзки(щуцери) отговарящи на 
стандарт EN60423 и DIN40430,степен на защита IP55,RQG1-M с 
метрична резба както следва AD15.8

бр 10

12
Доставка и монтаж на пластични връзки(щуцери) отговарящи на 
стандарт EN60423 и DIN40430,степен на защита IP55,RQG1-M с 
метрична резба както следва AD21.2

бр 10

13
Доставка и монтаж на пластични връзки(щуцери) отговарящи на 
стандарт EN60423 и DIN40430,степен на защита IP55,RQG1-M с 
метрична резба както следва AD28.5

бр 10

14 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 70

VІ.
1 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 100
2 Демонтаж на аварийна кнопка бр 50

3

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 
68 AD15.8/ 

м 150

4 Доставка и монтаж на аварийна кнопка тип:EL1-B102;тип 
контакт:NO;степен на защита:IP 44; бр 50

5
Направа и монтаж на планки от  ламарина 2мм за закрепване на 
аварийна кнопка с приблизителни размери 66х66мм
(Според габаритите на аварийната кнопка)

бр 50

6

Направа и монтаж на П-образни планки от  ламарина 2мм за 
дистанциране от стена (метална колона) с приблизителни размери 
30х30 мм 
(Според габаритите на аварийната кнопка)

бр 20

  Подмяна управляващи контролни панели (УКП) на задвижки от 
системата за пожарогасене в АО с технологични наименования  

6UJ11,12,13S12,13,24

Подмяна Aварийни кнопки на помпи и арматури
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

7 Изграждане на кабелно трасе от поцинкована тръба 1/2" /Доставката на
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 20

8
Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/

бр 100

9
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 50

VІІ.

1 Направа отвори Ф 20мм, в ламарина δ= 2мм (зависи от оста на
избрания пакетен превключвател) бр 8

2 Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм² бр 416
3 Демонтаж на пакетен ключ без запазване за по нататъшна употреба бр 32

4 Доставка и монтаж превключвател двуполюсен съгласно изискванията 
на Приложение № 2.3 бр 18

5 Доставка и монтаж превключвател триполюсен съгласно изискванията 
на Приложение № 2.3 бр 18

6
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с
притегателен винт /Доставката на материалите и марките за
маркиране на жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 416

7 Направа на кабелен сноп от проводник ПВА1 2.5мм², 10 броя жила,
L=1м /Доставката на кабела е задължение на Изпълнителя/ бр 8

8 Направа на кабелен сноп от проводник ПВА1 2.5мм², 5 броя жила,
L=1.5м /Доставката на кабела е задължение на Изпълнителя/ бр 8

VІІІ.

1

Демонтаж прекъсвач триполюсен изваждаем тип на касета за 
номинално напрежение 660V, номинален ток 630А с извършване на 
всички съпътстващи операции - отсъединяване, демонтаж касета и 
демонтаж шинни връзки

бр 6

2

Подготвителни работи за монтаж на прекъсвач NS800 съгласно  
Приложение №2.4 (чертеж №02-6150, лист 6-9  )/Доставката на 
материалите за изработка на стоманена рамка, дистанционни гребени 
от стъклотекстолит , предпазни прегради е задължение на 
Изпълнителя/

бр 6

3 Монтаж прекъсвач NS800  съгласно  Приложение №2.4 (чертеж №02-
6150, лист 4-9  ) бр 6

4
Преработка врата на отсек на КРУ съгласно  Приложение №2. (чертеж 
№02-6150, лист 3)  
/с цел изрязване на отвор за прекъсвач /

бр 6

5

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата /Преди боядисването същите се почистват от 
съществуващите надписи, номерации и налични стикери. Доставката на 
боята е задължение на Изпълнителя/

м² 6

6 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВА2 16мм²  дължина до 1м бр. 6

7 Направа надписи до 20 символа с височина на буквите до 40мм бр 6

ІX.
1 Демонтаж табло до 2м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1
2 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр 18
3 Отсъединяване кабелни жила до 35 мм² бр 12
4 Отсъединяване кабелни жила до 4 мм² бр 177

5
Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 4 мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/

бр 177

Подмяна ел. табло захранващо съоръжения за студопроизводство с 
технологично наименование 6DB11 

Подмяна на прекъсвачи на секции 6СС и 6СD

Подмяна на пакетни ключове ПВ2-10 и ПВ3-10 за превключване на 
шинки управление, захранване и сигнализация в килия 4  на секции 6BA, 

6BB, 6BC, 6BD, 6BK, 6BY
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

6
Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 35 мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/

бр 12

7 Демонтаж контактори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 4

8 Доставка и монтаж на стена на табло съгласно изискванията на 
Приложение № 2.5 бр 1

9 Демонтаж носачи за клемореди с 45 броя клеми /без запазване за по-
нататъшна употреба/ бр 1

10 Демонтаж носачи за клемореди с 5 броя клеми /без запазване за по-
нататъшна употреба/ бр 1

11 Демонтаж уреди за управление и сигнализация без запазване за по 
нататъшна употреба бр 4

12 Демонтаж на кабелни уземки /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 2

13 Отсъединяване от заземителен контур бр 1
14 Подсъединяване към заземителен контур бр 1

15 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 5

16 Доставка и монтаж PVC щуцер AD15.8 осигурен с гайка за захващане 
на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 12

17 Доставка и монтаж PVC щуцер AD21.2 осигурен с гайка за захващане 
на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 4

18 Доставка и монтаж PVC щуцер AD34.5 осигурен с гайка за захващане 
на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 1

19

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 с диаметър 15.8мм/

м 8

20

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 с диаметър 21.2мм/

м 4

21

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 с диаметър 34.5мм/

м 2

22 Демонтаж контакт монофазен, открита инсталация без запазване за по-
нататъшна употреба бр 1

23 Боядисване с латекс включително подготовка на основата /Доставка на 
материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 1.5

24 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 20

X.

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 12
2 Отсъединяване кабелни жила 35 мм² бр 2
3 Отсъединяване кабелни жила 70 мм² бр 6
4 Отсъединяване кабелни жила 95 мм² бр 18
5 Отсъединяване кабелни жила 120 мм² бр 36
6 Отсъединяване кабелни жила 185 мм² бр 90

7 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 38.00

8 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 46

9 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 90

Повишаване експлоатационната надеждност и 
степен на защита на междинните присъединения в МЗ

1. Подмяна преходни кутии с технологични наименования  6QD01 - PK ; 6QD02 -
PK ;  6RE11D01 – PK; 6RE11D02 – PK; 6SC10D11 – PK;  6SC10D21 – PK;  ;  

6SC10D31 – PK; 6SE80D01 – PK;  6SE80D02 – PK;   6SE80D03 – PK;   6UX21D01 – 
PK;  6UX21D02 – PK 
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

10 Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 40/4 /без запазване
за по-нататъшна употреба/ бр 48

11 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№2.6 бр 12

12
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм² с
биметални Al-Cu 35мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 2

13
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 70мм² с
биметални Al-Cu 70мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 6

14
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 95мм² с
биметални Al-Cu 95мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 18

15
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 120мм² с
биметални Al-Cu 120мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 36

16
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 185мм² с
биметални Al-Cu 185мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 90

17 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 10мм²  дължина до 1м. бр 12

18

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 
68 AD70

м 31.00

19

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 
68 AD95

м 7.00

20
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 38

21 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 100

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 2

2 Отсъединяване кабелни жила 2.5 мм² бр 6
3 Отсъединяване кабелни жила 4 мм² бр 3
4 Отсъединяване кабелни жила 35 мм² бр 1
5 Отсъединяване кабелни жила 50 мм² бр 3
6 Отсъединяване кабелни жила 120 мм² бр 1
7 Отсъединяване кабелни жила 185 мм² бр 3

8 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 7.00

9 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 7

10 Демонтаж носачи с 25 броя клеми без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 1

11 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 6

12 Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 40/4 /без запазване
за по-нататъшна употреба/ бр 3

13 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№2.7 бр 2

14
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 2.5мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 6

2. Подмяна преходни кутии с технологични наименования  6SC80,81D01 - PK  ; 
6SC50D01 - PK  
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

15
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 4мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 3

16
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм² с
биметални Al-Cu 35мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 1

17
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 50мм² с
биметални Al-Cu 50мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 3

18
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 120мм² с
биметални Al-Cu 120мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 1

19
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 185мм² с
биметални Al-Cu 185мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 3

20 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 10мм²  дължина до 1м. бр 2

21

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  21.2мм

м 1.00

22

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 AD54.5

м 4.00

23

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 
68 AD95

м 2.00

24
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 5

25 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 20

XІ.

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 7

2 Отсъединяване кабелни жила 6 мм² бр 26
3 Отсъединяване кабелни жила 10 мм² бр 23
4 Отсъединяване кабелни жила 16 мм² бр 7

5 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 5

6 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 12

7 Демонтаж носачи с 5 броя клеми без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 7

8 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№2.8 бр 7

9
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 2

Повишаване експлоатационната надеждност и
 степен на защита на междинните присъединения в АО

1. Подмяна преходни кутии с технологични наименования  6UV12D01 - PK ; 
6UV28D01 - PK ; 6UV29D01 - PK;  6UV29D02 - PK;  6UV30D01 - PK;  6UV30D02 – 

PK; 6UV40D05 - PK  
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

10
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
биметални Al-Cu 6мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 24

11
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 10мм² с
биметални Al-Cu 10мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 23

12
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм² с
биметални Al-Cu 16мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 7

13 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр 7

14

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  28.5мм

м 1

15

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  34.5мм

м 4

16
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 14

17 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 50

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 8

2 Отсъединяване кабелни жила 2.5 мм² бр 24
3 Отсъединяване кабелни жила 4 мм² бр 4
4 Отсъединяване кабелни жила 6 мм² бр 44

5 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 4

6 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 8

7 Демонтаж носачи с 5 броя клеми без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 8

8 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№2.9 бр 8

9
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 2.5мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 24

10
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 8

11
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 4мм² с
биметални Al-Cu 4мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 4

2. Подмяна преходни кутии с технологични наименования  6UV35D01 - PK ; 
6UV35D02 - PK ; 6UV38D01 - PK;  6UV38D02 - PK;  6UV56D03 - PK;  6UV56D04 – 

PK; 2 бр. без наименование в помещения 6АВ514/1 и 6АЭ514/6  
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

12
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
биметални Al-Cu 6мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 36

13 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр 8

14

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  24.5мм. 

м 4

15

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  28.5мм

м 2

16

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  34.5мм

м 2

17
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 16

18 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 50

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1

2 Отсъединяване кабелни жила 6 мм² бр 1
3 Отсъединяване кабелни жила 10 мм² бр 7

4 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 1

5 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 2

6 Демонтаж носачи с 5 броя клеми без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 1

7 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№2.10 бр 1

8
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 1

9
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 10мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 7

10 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр 1

3. Подмяна преходна кутия с технологично наименование  6UV26D01 - PK  
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

11

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  28.5мм

м 2

12
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 2

13 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 10

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 4

2 Отсъединяване кабелни жила 6 мм² бр 8
3 Отсъединяване кабелни жила 10 мм² бр 12
4 Отсъединяване кабелни жила 16 мм² бр 3
5 Отсъединяване кабелни жила 25 мм² бр 9

6 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 6

7 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 4

8 Демонтаж носачи с 5 броя клеми без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 4

9 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№2.11 бр 4

10
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 1

11
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 10мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 3

12
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 1

13
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 25мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 3

14
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
биметални Al-Cu 6мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 7

15
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 10мм² с
биметални Al-Cu 10мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 9

16
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм² с
биметални Al-Cu 16мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 2

17
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 25мм² с
биметални Al-Cu 25мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 6

18 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр 4

4. Подмяна преходни кутии с технологични наименования  6UV06D01 - PK  ; 
6UV06D02; 6UV06D03   - PK; 6UV06D04   - PK 
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

19

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  34.5мм

м 3

20

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  42.5мм

м 3

21
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 8

22 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 25

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 9
2 Отсъединяване кабелни жила 25 мм² бр 36
3 Отсъединяване кабелни жила 35 мм² бр 36

4 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 26

5 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 26

6 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр. 27

7 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№2.12 бр 9

8
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 25мм² с
биметални Al-Cu 25мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 36

9
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм² с
биметални Al-Cu 35мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 36

10 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр 9

11

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  42.5мм

м 26

12
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 18

13 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 90

5. Подмяна преходни кутии с технологични наименования  6UV07D01 - PK  ; 
6UV07D02; 6UV07D03  - PK; 6UV07D04  - PK; 6UV07D05  - PK; 6UV07D06  - PK; 

6UV07D07  - PK; 6UV07D08  - PK; 6UV07D09  - PK  
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 9

2 Отсъединяване кабелни жила 6 мм² бр 3
3 Отсъединяване кабелни жила 10 мм² бр 11
4 Отсъединяване кабелни жила 16 мм² бр 24
5 Отсъединяване кабелни жила 25 мм² бр 12
6 Отсъединяване кабелни жила 35 мм² бр 4
7 Отсъединяване кабелни жила 50 мм² бр 18

8 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 17

9 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 23

10 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр. 30

11 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№2.13 бр 9

12
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
биметални Al-Cu 6мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 3

13
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 10мм² с
биметални Al-Cu 10мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 11

14
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм² с
биметални Al-Cu 16мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 24

15
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 25мм² с
биметални Al-Cu 25мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 12

16
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм² с
биметални Al-Cu 35мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 4

17
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 50мм² с
биметални Al-Cu 50мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 18

18 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 10мм²  дължина до 1м. бр 9

19

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  28.5мм

м 12

20

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 AD54.5

м 7

21
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 18

22 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 70

XІІ. Повишаване експлоатационната надеждност и 
степен на защита на междинните присъединения в КЗ

6. Подмяна преходни кутии с технологични наименования  6UV09D01 - PK; 
6UV09D02 - PK; 6UV09D03 - PK ;6UV09D05 - PK; 6UV09D06 - PK; 6UV09D07 - PK; 

6UV09D08 - PK ; 6UV09D09 - PK; 6UV09D10 - PK  
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 6
2 Отсъединяване кабелни жила 10 мм² бр 3
3 Отсъединяване кабелни жила 16 мм² бр 4
4 Отсъединяване кабелни жила 25 мм² бр 11
5 Отсъединяване кабелни жила 35 мм² бр 5
6 Отсъединяване кабелни жила 50 мм² бр 16
7 Отсъединяване кабелни жила 70 мм² бр 6
8 Отсъединяване кабелни жила 95 мм² бр 3

9 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 17

10 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 6

11 Демонтаж носачи с 10 броя клеми без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 6

12 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№2.14 бр 6

13
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 10мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 3

14
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 3

15
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 25мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 10

16
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 3

17
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 50мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 9

18
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 16мм² с
биметални Al-Cu 16мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 1

19
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 25мм² с
биметални Al-Cu 25мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 1

20
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм² с
биметални Al-Cu 35мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 2

21
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 50мм² с
биметални Al-Cu 50мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 7

22
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 70мм² с
биметални Al-Cu 70мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 6

23
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 95мм² с
биметални Al-Cu 95мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 3

24 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 16мм²  дължина до 1м. бр 6

25 Зачистване на занулителна шина до блясък м2 2

26
Изграждане на заземителен контур от поцинкована шина 30/3мм с 
грундиране и боядисване / Доставката на материалите е задължение 
на Изпълнителя/

м 2

1. Подмяна преходни кутии с технологични наименования 6TL10D01 - PK ; 
6TL10D02 - PK ; 6TL10D03 – PK; 6TQ14D01 – PK; 6TQ24D01 – PK; 6TQ34D01 – PK  

13



№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

27

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  42.5мм

м 11

28

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 AD54.5

м 6

29

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 
68 AD70

м 4

30
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 12

31 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 60

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 6
3 Отсъединяване кабелни жила 120 мм² бр 48

4 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 14

5 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 10

6 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 12

7 Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 40/4 /без запазване
за по-нататъшна употреба/ бр 12

8 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№2.15 бр 6

9
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 120мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 24

10
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 120мм² с
биметални Al-Cu 120мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 24

11 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 16мм²  дължина до 0.5м. бр 6

12

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  48.5мм. 

м 14

13
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 12

14 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 50

XІІІ.

2. Подмяна преходни кутии с технологични наименования 6TG11D01 - PK  ; 
6TG12D01 - PK  ; 6TG13D01- PK

Повишаване експлоатационната надеждност и 
степен на защита на междинните присъединения в ЦПС4 
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 4

2 Отсъединяване кабелни жила 6 мм² бр 32

3 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 8

4 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 8

5 Демонтаж носачи с 10 броя клеми без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 4

6 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№2.16 бр 4

7
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 6мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 32

8 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр 4

9

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  21.2мм

м 8

10
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 8

11 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 40

1 Демонтаж табло до 0,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 15

2 Отсъединяване кабелни жила 2.5 мм² бр 120

3 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 15

4 Демонтаж кабелни уземки /без запазване за по нататъшна употреба/ бр 15

5 Демонтаж носачи с 4 броя клеми без запазване за по нататъшна 
употреба бр. 15

6 Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№2.17 бр 15

7
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с
притегателен винт /Доставката на материалите и марките за
маркиране на жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 120

8
Изграждане на заземителен контур от поцинкована шина 30/3мм с 
грундиране и боядисване / Доставката на материалите е задължение 
на Изпълнителя/

м 11

9 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр 15

1. Подмяна преходни кутии с технологични наименования 6VQ21D01 - PK ; 
6VQ22D01 - PK ; 6VQ23D01 - PK;  6VQ24D01 - PK  

2. Подмяна преходни кутии с технологични наименования 6UW09D01 - PK ; 
6UW09D02 - PK ; 6UW09D03 - PK;  6UW09D04 - PK;  6UW09D05 - PK;  6UW09D06 – 

PK; 6UW09D07 – PK; 6UW09D08 – PK;  6UW09D09 – PK;  6UW09D10 – PK;  
6UW09D11 – PK; 6UW09D12 – PK; 6UW09D13 – PK;  6UW09D14 – PK; 6UW09D15 – 

PK
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

10

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, 
бензин, киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на 
UV лъчения; клас V0 според изискванията на UL94. Големина на 
тръбата  21.2мм

м 20

11
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 30

12 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 50

XІV.

1 Демонтаж на осветителни тела без запазване за по-нататъшна 
употреба бр 168

2 Демонтаж ключ осветление без запазване за по-нататъшна употреба бр 85

3 Демонтаж контакт открита инсталация без запазване за по нататъшна 
употреба бр 66

4 Демонтаж разклонителна кутия ПКОМ без запазване за по нататъшна 
употреба бр 24

5 Демонтаж на метална конструкция без запазване за по-нататъшна
употреба кг 80

6 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 280

7 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел без запазване за по-
нататъшна употреба м 450

8 Демонтаж щуцери без запазване за по-нататъшна употреба бр 540

9

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 AD15.8/ 

м 90

10

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 
68 AD21.2/ 

м 395

11

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 AD34.5/ 

м 80

12

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 AD42.5/ 

м 35

13 Доставка и монтаж PVC щуцер AD15.8 осигурен с гайка за захващане 
на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 60

14 Доставка и монтаж PVC щуцер AD21.2 осигурен с гайка за захващане 
на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 380

15 Доставка и монтаж PVC щуцер AD34.5 осигурен с гайка за захващане 
на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 50

16 Доставка и монтаж PVC щуцер AD42,5 осигурен с гайка за захващане 
на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 50

17
Изграждане кабелно трасе  от РVС канал 20/20мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли /Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/

м 115

Привеждане на осветителна инсталация и контактна мрежа в 
експлоатационен вид с цел осигуряване безопасни условия на работа в 
помещения на Реакторно отделение, Eлектро Техническа Етажерка, 

Машинна зала и Централна помпена станция  
(РО;ЭТУ;М.З.;ДГС;ЦПС-4)
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4
18 Доставка и полагане открито по бетон кабел СВТн 3х2.5 мм2 м 125

19 Доставка и полагане кабел СВВн/А 3х1,5мм2 по готово PVC кабелно
трасе 

м 140

20 Доставка и монтаж ключ осветление тип ПКОМ - 16А/ 220V схема 1 бр 70

21 Доставка и монтаж ключ осветление 220V/25А открита инсталация, 
схема 1 бр 15

22 Доставка и монтаж контакт 220V16А открита инсталация бр 50
23 Доставка и монтаж контакт трифазен 380V/25А открита инсталация бр 16

24 Доставка и монтаж на разклонителна кутия тип ПКОМ  с размери 
80/80мм бр 24

25 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 128

26
Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/

бр 128

27 Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм² бр 590

28
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2.5 мм² с
притегателен винт /Доставката на материалите и марките за
маркиране на жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 590

29 Демонтаж пускател въздушен - ПВ25А без запазване за по нататъшна 
употреба бр 4

30 Доставка и монтаж на стена на ПВ 25А 380V (бобина 220V)  бр 4
31 Отсъединяване кабелни жила до 10мм² бр 80

32
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 10 мм² с
притегателен винт /Доставката на материалите и марките за
маркиране на жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 80

33

Доставка и монтаж на осветителни тела 2х18W, бяла дневна светлина 
с размери L=60мм; Ф=26мм - IP65, Тяло и светлоразсейвател от 
поликарбонат. Светлоразсейвателя да се прикрепва към тялото 
посредством панти ,а не клипсове, фасунги от поликарбонат, 
Електрическа схема ЕПРА захранващо напрежение 240V АС;DС-
(EN60928;EN60929; EN60924; EN60925;600-3-2; EN61547; 
EN55015;EN55022), уплътнения полиуретанов пенопласт с дълъг 
живот, рефлектор- да се монтира към основният корпус без 
инструменти (чрез завъртане на езичето на 90º), боядисан с боя с 
голямо електрическо съпротивление, превключващ предпазител-
локализиращ дефектиралата лампа с цел осигуряване гладка и 
постоянна работа на цялата осветителна система, максимална 
температура- на вътрешната повърхност на корпуса 100º, темп. 
класТ4(135º) 

бр 24

34 Доставка и монтаж на осветителни тела 2х36 W- взривозащитени  – 
IР65: бр 24

35

Доставка и монтаж на промишлено осветително тяло 400W; Корпус от 
алуминий; Монтажна кутия свързана към корпуса изработена от 
високоустойчив полимер; Отражател от чист анодизиран алуминий 
99.85% с полирана огледална повърхност; Фасунга порцеланова, 
защитена срещу самоотвиване цокъл Е40; Защитно стъкло закалено, 
закрепва се към отражателя със скоби от неръждаема стомана; 
Защитна решетка от поцинкована стоманена тел; /Доставката на 
материалите е задължение на изпълнителя/

бр 6
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

36

Доставка и монтаж на осветителни тела 2х58 W: Осветително тяло 
открита шина с противопрашна фасунга 2Х58 W – IР40: Тяло и капак- 
бондирана студено валцована стомана .Боядисани с бяла епоксидно-
полиестерна боя с прахово нанасяне. Капакът да се монтира на тялото 
с перчати гайки.
Фасунги- от поликарбонат, монтирани на тялото с предпазна скоба, 
комплектовани с меки гайки за осигуряване на ефективно уплътнение.
Електрическа схема- конвенционален баласт (EN60920/921) и стартер.
Стартерите да се подменят без демонтаж на предпазният капак и да са 
монтирани от двете страни на тялото.
Уплътнения-полиуретанова смола между тялото и капака,гума между 
фасунгите и осв. тяло.
Максимална температура- на вътрешната повърхност на корпуса 90º, 
темп. класТ4(135º).
Луминисцентни лампи-2 броя 58W бяла дневна светлина с размери 
L=1500мм; Ф=26мм 
Присъединителни размери – D=800мм
Допълнителни аксесоари – Метален рефлектор  със странични капаци 
от поликарбонат

бр 26

37

Доставка и монтаж на осветителни тела 2х36 W- открита шина с 
противопрашна фасунга  – IР40: Тяло и капак- бондирана студено 
валцована стомана .Боядисани с бяла епоксидно-полиестерна боя с 
прахово нанасяне. Капакът да се монтира на тялото с перчати гайки.
Фасунги- от поликарбонат, монтирани на тялото с предпазна скоба, 
комплектовани с меки гайки за осигуряване на ефективно уплътнение.
Електрическа схема- конвенционален баласт (EN60920/921) и стартер.
Стартерите да се подменят без демонтаж на предпазният капак и да са 
монтирани от двете страни на тялото.
Уплътнения-полиуретанова смола между тялото и капака,гума между 
фасунгите и осв. тяло.
Максимална температура- на вътрешната повърхност на корпуса 90º, 
темп. класТ4(135º).
Луминесцентни лампи-2 броя 36W бяла дневна светлина с размери 
L=120мм; Ф=26мм 
Присъединителни размери – D=800мм 

бр 94

38 Уплътняване кабелни входове и изходи със силикон HILTI - черен - 
Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя бр 22

39 Изолиране на изведени в резерв жила посредством капи бр 180

40
Доставка и монтаж на кабелна разклонителна кутия за външен монтаж 
на стена устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи с размери 
85/85мм 

бр 12

41 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 95

XV.

1 Почистване кабелни лавици от отпадъци кг 580

2 Изолиране изведени в резерв кабели с диаметър до 30мм посредством 
капи бр 1575

3 Изолиране изведени в резерв кабели с диаметър от 30мм до 60мм 
посредством капи бр 740

4 Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 2315

5 Демонтаж тръбно кабелно трасе без запазване за по нататъшна 
употреба м 900

Дейности по привеждане на КСК в съответствие с изискванията на 
мисия OSART
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

6

Демонтаж кабел със средно тегло 1кг/м чрез изрязване. /Дейността има 
за цел да се демонтират изведените в резерв кабели чрез придърпване 
по кабелните лавици и смъкване в кабелните шахти по трасето и 
последващо подреждане на кабелите в експлоатация/ 

м 3000

7 Уплътняване кабелни входове и изходи със силикон HILTI - черен - 
Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя бр 426

8 Изграждане кабелно трасе от поцинкована тръба ¾" /Доставката на
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 440

9 Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 245

10 Претрасиране на кабел по кабелни лавици и укрепване м 1200

11 Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 100/100мм  
комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 140

12
Изграждане метално кабелно трасе  канал 500/200мм  комплект с капак,
укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/

м 100

13 Изграждане кабелно трасе  от PVC канал 15/10мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли м 270

14
Изграждане кабелно трасе  от РVС канал 20/20мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли /Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/

м 210

15 Преподреждане кабели по кабелни лавици и укрепване м 890

16
Изработка и монтаж капаци за кабелни кораби  с грундиране и 
боядисване /Доставката на болтове, гайки и шайби е задължение на 
Изпълнителя/

м2 520

17 Закапачване на кабелни кораби при налични капаци /Доставката на 
болтове, гайки и шайби е задължение на Изпълнителя/ м 286

18 Изработка и монтаж на желязна конструкция, включително грундиране 
и боядисване кг 720

19 Почистване метална повърхност на кабелни кораби от ръжда м2 280

20 Затваряне отвори до Ф=30 мм с ламарина /дебелина 1мм / и течен 
метал включително китосване бр 125

21 Блажно боядисване по метал, включително подготовка на основата м2 280

22 Изграждане вертикална противопожарна преграда с размери 0.6х0.5 м. 
с граници на пожароустойчивост t = 30 min. бр 15

23 Доставка и монтаж PVC щуцер AD15.8 осигурен с гайка за захващане 
на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 50

24 Изработване на табелки от алуминиева ламарина с р-ри 160х120х2мм бр 75

25 Изработване на табелки от алуминиева ламарина с р-ри 50х60х2мм бр 75

26 Изработване на табелки от алуминиева ламарина с р-ри 160х60х2мм бр 75

27 Изработване и монтажна стикери  до 5 символа с Н=7 см и р-ри 
160х120 . бр 75

28 Изработване и монтажна стикери  до 2 символа с Н=5 см и р-ри 50х60. бр 75

29 Изработване и монтажна стикери  до 5 символа с Н=5 см и р-ри 160х60. бр 75

30 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 488

31 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 0.5м. бр 235

32 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВА2 10мм²  дължина до 1м. бр. 165

33
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска 
ПВА2 25мм² с дължина до 1м бр 88

34 Извозване строителни отпадъци кг 580

35
Изграждане на заземителен контур от поцинкована шина 30/3мм с 
грундиране и боядисване / Доставката на материалите е задължение 
на Изпълнителя/

м 86
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

XVІ.

1
Омазване на кабели с боя за повърхностна огнезащита "Лакотерм ВС-
21" /машинно и ръчно/ - Доставката на материалите е задължение на 
изпълнителя

м2 750

2 Разбиване кабелна проходка 600/600мм бр 85

3 Оформяне кабелна проходка с размери 600/600мм, подреждане на 
кабели, и уплътняване със сертифициран огнезащитен състав бр 85

4
Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери Ф
100мм със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на
материалите е задължение на изпълнителя/

бр 80

5 Уплътняване кабелни проходки двустранно до 150мм със 
сертифициран огнезащитен състав бр 580

XVІІ.

1 Демонтаж табло с размери до 0.25м² без запазване за по нататъшна 
употреба бр 7

2 Демонтаж на метална конструкция без запазване за по-нататъшна
употреба кг 95

3 Демонтаж тръбно кабелно трасе 3/4″ без запазване за по-нататъшна
употреба м 132

4 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 132
5 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 60
6 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 180
7 Отсъединяване кабелни жила до 4мм² бр 234
8 Отсъединяване кабелни жила до 10мм² бр 194

9 Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел без запазване за по-
нататъшна употреба м 60

10 Демонтаж на носачи на клеми без запазване на монтираните клеми бр 24

11 Боядисване с латексова боя включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 20

12

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата /Преди боядисването същите се почистват от 
съществуващите надписи, номерации и налични стикери. Доставката на 
боята е задължение на Изпълнителя/

м² 84

13 Смяна на черна брава (не вкопана), включително прогонка. /Доставката
на новите брави за ключ перчат е задължение на Изпълнителя/ бр 54

14 Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр 60

15 Оформяне пакети от стари кабели-до 2 жила,до 1м/Доставката на 
спиралите за оформяне на пакетите е задъжение на Изпълнителя/ бр 212

16
Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/

бр 180

17
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 4 мм² с
притегателен винт /Доставката на материалите и марките за
маркиране на жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 234

18
Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 10мм² с 
кабелна обувка /Доставката на бананките и кабелните обувки е 
задължение на Изпълнителя/

бр 194

19 Зачистване на занулителна шина до блясък м² 4

20 Възстановяване уплътненията на сборките/Доставката на уплътненията
е задължение на Изпълнителя/ м 68

21 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм²  посредством капи бр 170
22 Изолиране на изведени в резерв жила 2,5мм² посредством капи бр 140
23 Изолиране изведени в резерв кабели чрез поставяне на капа 35/13 бр 44

Омазване на кабели с огнезащитно покритие и уплътняване на кабелни 
проходки в помещения от системите за безопасност и системи важни за 

безопасността

Привеждане в експлоатационен вид и демонтаж  табла и преходни кутии 
изведени от експлоатация в AO, МЗ, ЦПС4 и ЕТУ
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

24
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 98

25 Доставка и монтаж PVC щуцер AD28.5 осигурен с гайка за захващане 
на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 75

26

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 
68 AD28.5 /

м 75

XVІІІ.

1
Направа нагревател с проводник тип Х10Н80-н с диаметър 2 мм, R= 
0.5Ω/м, дължина на проводника 25 м /Доставката на материалите е 
задължение на изпълнителя/

бр 20

2 Доставка на керамични втулки съгласно Приложение №2.18 бр 10000

3 Монтаж на изолационни керамични втулки  на нагревателен проводник бр 10000

XІX.

1

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата /Преди боядисването същите се почистват от 
съществуващите надписи, номерации и налични стикери. Доставката на 
боята е задължение на Изпълнителя/

м² 7

2 Смяна на черна брава (не вкопана), включително прогонка. /Доставката
на новите брави за ключ перчат е задължение на Изпълнителя/ бр 4

3 Доставка и монтаж  уплътнение от пореста гума 20/15мм м 8

XX.

1

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата /Преди боядисването същите се почистват от 
съществуващите надписи, номерации и налични стикери. Доставката на 
боята е задължение на Изпълнителя/

м² 3

2 Смяна на черна брава (не вкопана), включително прогонка. /Доставката
на новите брави за ключ перчат е задължение на Изпълнителя/ бр 2

3 Доставка и монтаж  уплътнение от пореста гума 5/5мм м 4

XXІ.

1

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата /Преди боядисването същите се почистват от 
съществуващите надписи, номерации и налични стикери. Доставката на 
боята е задължение на Изпълнителя/

м² 12

2 Доставка и монтаж  уплътнение от пореста гума 20/15мм м 16

XXІІ.

1

Доставка и монтаж захранващ шкаф стоящ с монтирани:
прекъсвач NS100А, 380V, дистанционно управление  -  6 бр
товарови превключватели двупозиционни, 100А - 6 бр
3 бр медни шини 80/4 монтирани на изолатори

бр 1

Изпълнение на проект за изграждане на ново резервно захранване на 
отговорни потребители, необходими при ПГР на 6 ЕБ т. 2.086 ИП

Подобраване експлоатационното състояние на шкаф  управление с 
технологично наименование РПН-6ВТ01, РПН-6ВТ02, РПН-6ВТ07, РПН-

6ВТ08

Подобраване експлоатационното състояние на промклемници на 
трансформатори 6ВТ01 и  6ВТ02

Подобраване експлоатационното състояние на ел. табла за охлаждане 
на трансформатори 6ВТ01 и  6ВТ02

Основен ремонт на нагреватели oт система за доизгаряне на водород 
6TS14,15
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

2

Доставка и монтаж захранващ шкаф стоящ с монтирани:
прекъсвач NS160А, 380V, дистанционно управление  -  4 бр
прекъсвач NS250А, 380V, дистанционно управление  -  3  бр
товарови превключватели двупозиционни, 160А - 4 бр
товарови превключватели двупозиционни, 250А -  бр
3 бр медни шини 80/4 монтирани на изолатори

бр 1

3

Доставка и монтаж захранващ шкаф стоящ с монтирани:
прекъсвач NS400А, 380V, дистанционно управление  -  5 бр
товарови превключватели двупозиционни, 400А - 5 бр
3 бр медни шини 80/4 монтирани на изолатори

бр 1

4

Доставка и монтаж захранващ шкаф стоящ с монтирани:
прекъсвач NS400А, 380V, дистанционно управление  -  2  бр
прекъсвач NS630А, 380V, дистанционно управление  -  2  бр
товарови превключватели двупозиционни,400А - 2 бр
товарови превключватели двупозиционни,630А - 2 бр
3 бр медни шини 80/4 монтирани на изолатори

бр 2

5

Доставка и монтаж захранващ шкаф стоящ с монтирани:
прекъсвач NS100А, 380V, дистанционно управление  -  1  бр
прекъсвач NS250А, 380V, дистанционно управление  -  1  бр
прекъсвач NS400А, 380V, дистанционно управление  -  1  бр
товарови превключватели двупозиционни,100А - 1 бр
товарови превключватели двупозиционни,250А - 1 бр
товарови превключватели двупозиционни,400А - 1 бр
3 бр медни шини 80/4 монтирани на изолатори

бр 6

6

Доставка и монтаж захранващ шкаф стоящ с монтирани:
прекъсвач NS100А, 380V, дистанционно управление  -  2 бр
товарови превключватели двупозиционни, 100А - 2 бр
3 бр медни шини 80/4 монтирани на изолатори

бр 1

7
Доставка и монтаж табло с размери 400/300/200мм с монтирани: 
автомат А1 100А, контактор 380V, клеморед с 15 броя клеми 2.5мм2 бр 3

8
Доставка и монтаж преходна кутия с монтирани на изолатори 4 броя 
медни шини  за присъединяване на кабел 3х185+95мм2 и 3 бр. PVC 
щуцер AD70

бр 3

9 Претрасиране на кабел по кабелни лавици и укрепване м 500
10 Доставка и монтаж кабелна муфа 6kV тип POLJ -12/3x120-240 бр 40
11 Доставка и полагане по готово трасе кабел кабел СВТн 4Х120мм² м 300

12 Доставка и полагане по готово трасе кабел кабел СВТн 3Х185+95мм² м 500

13 Разкапачване и закапачване на кабелни  трасета м 350

14
Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери Ф
100мм със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на
материалите е задължение на изпълнителя/

бр 36

15
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с
притегателен винт /Доставката на материалите и марките за
маркиране на жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 320

16
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 95мм² с
биметални Al-Cu 95мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 26

17
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 185мм² с
биметални Al-Cu 185мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/

бр 38

18
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 95мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 36

19
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 120мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 142

20
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 185мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/

бр 70
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№ Наименование на вида работа/доставка Мярка К-во
1 2 3 4

21
Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите /Доставката на 
марките за маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на 
Изпълнителя/

бр. 30

22
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/

бр 30

23 Проверка на изолационното съпротивление на сигнални жила с
представяне на протокол. бр 15

XXІІІ.
1 Доставка и монтаж на разьоми тип HARTING 42 бр 6
2 Доставка и монтаж на кабел тип H07Z-K 1х1,5мм² м 100
3 Доставка и монтаж на реле тип РП11 бр 6

4 Доставка и монтаж на изолационна подложка от гетинакс с размери
30х30см. бр 6

5
Подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм² с иглени накрайници
/Доставката на материалите и марките за маркиране на жилата -
PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/

бр 36

6 Доставка и монтаж на колие за стягане на кабели бр 100
7 Доставка и монтаж на термосвиваем шлаух ф 16мм м 15

Направа имитатори на прекъсвачи 
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Приложение №2.1  
 

Технически изисквания при доставката и монтажа на управляващи 
контролни панели /УКП/ с технологични наименования 

6UV07S02,S03,S07,S08,S12,S13;    
6UV21,22,23S03;6UV41,42,43S05 – раздел ІІІ , т. 5  от Приложение № I.2  

“Oбем дейности на цех Р-ЕО, блок 6” – 12 броя 
 

1. Изисквания към изработването на УКП – та. 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 300мм; 
Ширина – 300мм; 
Дълбочина – 150мм 

      Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 55. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL 7035. 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х10мм², а от вън заземителната шина. 

1.4 Лицевата страна  да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна и 
ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ.  

1.5. Във всяко УКП вертикално се монтират два броя клемореди с по 12 броя редова 
клема 2.5мм². Всяка клема да бъде номерирана. 

1.6. На вратата в долната част да се монтират 1 брой бутон - "Отваряне"-бутонът да има 
1бр н.о и 1бр н.з контакти и  да е със самозадържане. 

1.7. На вратите да се направят трайни надписи показани в таблица № 1 
1.8. На гърба на всвяко УКП да са монтирани 2 броя разьоми – по един за кабел 10х1.5 

мм²    един за кабел 3х1.5 мм² . Разьомите да са комплект (мъжко и женско).  
 
2. Изисквания към монтажа на УКП – тата. 
2.1 УКП-тата се монтират на съществуваща тръба с помощта на скоба. 
      
        Таблица № 1 

№ Съоръжение 
1 6UV07S02SW 
2 6UV07S03SW 
3 6UV07S07SW 
4 6UV07S08SW 
5 6UV07S12SW 
6 6UV07S13SW 
7 6UV21S03SW 
8 6UV22S03SW 
9 6UV23S03SW 
10 6UV41S05SW 
11 6UV42S05SW 
12 6UV43S05SW 

 
Забележка: Надписите на съоръженията да са със шрифт “Arial Bold” – 50рt, центриран. 
Надписите за бутоните “Пуск” и “Стоп” да са направени на стикер със размери 16мм х 45мм 
и с шрифт “Arial” /със главни букви/, центриран. 
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Приложение № 2.2  
 

Технически изисквания при доставката и монтажа на управляващи 
контролни панели /УКП/ на задвижки от системата за пожарогасене в АО с 
технологични наименования  6UJ11,12,13S12,13,24 –– раздел V , т. 5  от 
Приложение № I.2   “Oбем дейности на цех Р-ЕО, блок 6” - 10 броя 

 
 

1. Изисквания към изработването на УКП - та 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 300мм; 
Ширина – 300мм; 
Дълбочина – 150мм 

      Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 55. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL 7035. 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х10мм², а отвън заземителната шина. 

1.4 Лицевата страна на всяко табло да се оформи като врата с две панти монтирани от 
дясната страна и ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ.  

1.5. Във всяко УКП вертикално се монтират два броя клемореди с по 12 броя редова 
клема 2.5мм². Всяка клема да бъде номерирана. 

1.6. На вратата в долната част да се монтират 2 броя бутони - "Затваряне" и "Отваряне"-
бутоните да имат 1бр н.о и 1бр н.з контакти. 

1.7. На вратите да се направят трайни надписи показани в таблица № 1 
1.8. На гърба на кутията да са монтирани 2 броя разьоми – по един за кабел 10х1.5 мм²    

един за кабел 3х1.5 мм² . Разьомите да са комплект (мъжко и женско).  
 
2. Изисквания към монтажа на таблата 
2.1.Таблата се монтират на съществуващи тръби с помощта на скоба. 
 
        Таблица № 1 

№ Съоръжение 
1 6UJ11S12SW 
2 6UJ11S13SW 
3 6UJ11S24SW 
4 6UJ12S12SW 
5               6UJ12S13SW 
6 6UJ12S24SW 
7 6UJ13S12SW 
8 6UJ13S13SW 
9 6UJ13S24SW 
10 Без технологичен надпис 

 
 

Забележка: Надписите на съоръженията да са със шрифт “Arial Bold” – 50рt, центриран. 
Надписите за бутоните “Пуск” и “Стоп” да са направени на стикер със размери 16мм х 45мм 
и с шрифт “Arial” /със главни букви/, центриран. 
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                                 Приложение №2.3 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ 
 
1. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ТРИПОЛЮСЕН 

- С ДВЕ ПОЛОЖЕНИЯ – включено, изключено 
- ТРИПОЛЮСЕН - ЗА КОМУТИРАНЕ НА “+”, “–“ И ШИНКА МИГАНЕ 
- 10 A DC, 240 V DC 
- ЗА ПРЕДЕН МОНТАЖ 
- БЕЗ ОТКРИТИ ТОКОВОДЕЩИ ЧАСТИ 
 

2. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ДВУПОЛЮСЕН 
- С ДВЕ ПОЛОЖЕНИЯ – включено, изключено 
- ДВУПОЛЮСЕН - ЗА КОМУТИРАНЕ НА “+”, “–“ 
- 10 A DC, 240 V DC 
- ЗА ПРЕДЕН МОНТАЖ 
- БЕЗ ОТКРИТИ ТОКОВОДЕЩИ ЧАСТИ 

 
Изисквания за контактната система на дву и триполюстния превключвател 

Триполюсен   Двуполюсен 

1
2
3
4
5

0 1
1
2
3

0 1
+

+

-

+

-

6

4

 
3. НОВОДОСТАВЕНИТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ДА СЕ МОНТИРАТ НА ВРАТАТА НА 
КИЛИЯТА 

 
СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩ ПАКЕТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ІР00 
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                     Приложение № 2.5 

 
Технически изисквания при изработване и монтаж на табло  с 

технологично наименование 6DB11 – раздел ІX,  
точка 8  от Приложение № I.2 “Oбем дейности на цех Р-ЕО  блок 6 ” 

 
1. Изисквания към изработването на ел. таблото. 
1.1. Кутията за таблото да бъде изработена от стоманена ламарина с размери съобразно 

монтираната в него апаратура. 
Таблото да бъде изработено със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутията да бъде грундирани от вътре и от вън, след което да бъде боядисана със 

светло сив цвят от вътре, а от вън - прахово боядисана с цвят RAL 7035. 
1.3. В долната част на  кутията, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 

8Х60мм, осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, при 
осигурен добър контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна, от вратата към 
шпилката да се свърже заземителен гъвкав проводник 16мм², а от вън заземителната шина от 
съществуващия заземителен контур. 

1.4. Лицевата страна на всяко табло да се оформи като врата с две панти, монтирани от 
лявата страна и 2бр ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ. 

1.5. Вътре в таблото, да бъде монтирана апаратура, съгласно чертежи с №№77-1742, 77-
1749, 77-1750, 77-1751, 77-1753. Схемата да бъде изпълнена посредством монтаж на 
съвременна апаратура. 

1.6. Входящите и изходящи кабели да се подвържат на клеморед. Да се предвидят по 5 
броя клеми като резерв. Клемите да бъдат маркирани. 

1.7. В горния край на таблото да се монтира обща нулева шина. 
1.8. Входяшите и изходящите кабели минават през PVC щуцери, с фиксиращо устройство 

за PVC шлаух, монтирани от горе на таблото. Размерите на щуцерите се определят от 
приложения чертеж №77-1753. 

1.9. На вратата, от вътрешната страна  да бъде изработена и монтирана мнемосхема на 
таблото  с отразено актуално запълнение. 

 
 
2. Изисквания към монтажа на таблата 
Таблото се монтира  на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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         Приложение № 2.6 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования  6QD01 - PK ; 6QD02 - PK ;  6RE11D01 – PK; 

6RE11D02 – PK; 6SC10D11 – PK;  6SC10D21 – PK;  ;  6SC10D31 – PK; 
6SE80D01 – PK;  6SE80D02 – PK;   6SE80D03 – PK;   6UX21D01 – PK;  
6UX21D02 – PK   – раздел X, точка 1/11  от Приложение № I.2 “Oбем 

дейности на цех Р-ЕО,  блок 6 ” –   12 броя 
 

1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 800мм; Ширина – 600мм; Дълбочина – 280мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х50мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. За 6RE11D01; 6RE11D02; 6UX21D01; 6UX21D02: Лицевата страна да се оформи 
като врата с две панти монтирани от лявата страна и 2бр.ключалки за ключ “перчат” , всяка 
ключалка да се комплектова с ключ.  

За 6QD01; 6QD02; 6SC10D11;  6SC10D21;  6SC10D31; 6SE80D01;  6SE80D02;   
6SE80D03: Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната 
страна и 2бр.ключалки за ключ “перчат” , всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Във всяка кутия да се монтира на изолатори 4 броя медни шини 100/10мм с 
разпробити по 4 броя отвори за болт М16  

1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 
щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

Таблица 1.1 
Преходна кутия за  Щуцери  

AD 
Местоположение на щуцерите 

6QD01 95 3бр от долу 
6QD02 95 3бр от долу 
6RE11D01 70 4бр от долу  
6RE11D02 70 4бр от долу  
6SC10D11 70 3бр от долу  
6SC10D21 70 3бр от долу  
6SC10D31 70 3бр от долу  
6SE80D01 70 3бр от долу  
6SE80D02 70 3бр от долу  
6SE80D03 70 3бр от долу  
6UX21D01 70 

95 
1бр AD 95 и 2бр AD 70 от долу  

6UX21D02 70 
95 

1бр AD 95 и 2бр AD 70 от долу  

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 

     2.1. Преходните кутии се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори 
се пробиват на място. 
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                   Приложение № 2.7 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования 6SC80,81D01 - PK  ; 6SC50D01 - PK  - раздел 

X, точка 2/13  от Приложение № I.2 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  блок 6 ” – 
2 броя 

 
1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
За 6SC80,81D01: Височина – 400мм; Ширина – 300мм; Дълбочина – 200мм 
За 6SC50D01: Височина – 300мм; Ширина – 300мм; Дълбочина – 150мм 
Всички кутии  да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъде боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 
1бр.ключалки за ключ “перчат” комплектована с ключ. 

1.5. Вътре в преходните кутии за: 
6SC50D01 да се монтират  25 броя клеми 2.5мм2  на  DIN шина. 
6SC80,81D01 да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки М12Х50мм. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери 
AD 

Местоположение на щуцерите 

6SC80,81D01 28.5 
54.5 
95 

1бр AD 28.5 и 1бр AD 54.5 от долу 
1бр AD 95 от горе 

6SC50D01 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
2. Изисквания към монтажа  
2.1. Преходните кутии се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори 

се пробиват на място. 
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                   Приложение № 2.8 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования  6UV12D01 - PK ; 6UV28D01 - PK ; 6UV29D01 - 

PK;  6UV29D02 - PK;  6UV30D01 - PK;  6UV30D02 – PK; 6UV40D05 - PK  – 
раздел XI, точка 1/8  от Приложение № I.2 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  

блок 6 ” –   7 броя 
 

     1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 300мм; Ширина – 200мм; Дълбочина – 120мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. За 6UV28D01; 6UV30D01;  6UV30D02: Лицевата страна да се оформи като врата с 
две панти монтирани от дясната страна и 1бр.ключалка за ключ “перчат” комплектована с 
ключ.  

За 6UV12D01; 6UV29D01;  6UV29D02;  6UV40D05: Лицевата страна да се оформи като 
врата с две панти монтирани от лявата страна и 1бр.ключалка за ключ “перчат”  
комплектована с ключ.  

1.5. Във всяка кутия  да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки М8Х25мм. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

6UV12D01 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV28D01 48.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV29D01 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV29D02 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV30D01 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV30D02 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV40D05 28.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
2. Изисквания към монтажа 
2.1. Преходни кутии 6UV30D01; 6UV30D02 се монтират на стена. Присъединителните 

отвори се пробиват на място. 
2.2. Преходни кутии 6UV12D01; 6UV28D01; 6UV29D01;  6UV29D02;  6UV40D05  се 

монтира на метална конструкция. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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                   Приложение № 2.9 
Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 

технологични наименования  6UV35D01 - PK ; 6UV35D02 - PK ; 6UV38D01 - 
PK;  6UV38D02 - PK;  6UV56D03 - PK;  6UV56D04 – PK; 2 бр. без 

наименование в помещения 6АВ514/1 и 6АЭ514/6  – раздел XI, точка 2/8  от 
Приложение № I.2 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  блок 6 ” –  8 броя 

 

     1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 200мм; Ширина – 200мм; Дълбочина – 120мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х16мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна и 
1бр.ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ.  

1.5. Вътре в преходните кутии за: 
 6UV35D01; 6UV35D02; 6UV38D01;  6UV38D02;  6UV56D03 да се монтира 

хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки М8Х25мм. 
6UV56D04 да се монтират  6 броя клеми 6мм2  на  DIN шина. 
2 бр. без наименование в помещения 6АВ514/1 и 6АЭ514/6   да се монтират  20 броя 

клеми 2.5мм2  на  DIN шина. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

6UV35D01 28.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV35D02 28.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV38D01 28.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV38D02 28.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV56D03 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV56D04 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

РК без 
наименование 

24.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

РК без 
наименование 

24.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

2. Изисквания към монтажа на  
2.1. Преходни кутии 6UV35D01; 6UV35D02; 6UV38D01;  6UV38D02;  6UV56D03 се 

монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
      2.2. Преходни кутии 6UV56D04 и 2 бр. без наименование се монтират на стена. 
Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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                   Приложение № 2.10 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходна кутия с 
технологично наименование  6UV26D01 - PK  - раздел XI, точка 3/7 от 
Приложение № I.2 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  блок 6 ” – 1 брой 

 
1. Изисквания към изработването на преходната кутия: 
1.1. Кутията да  бъде изработена от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 150мм;  
Ширина – 150мм;  
Дълбочина – 60мм 
Кутията  да бъде изработена със степен на защита IP 44. 
1.2.Кутията да бъде грундирана от вътре и от вън. След това да бъде боядисана със светло 

сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисана с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна и 
1бр.ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ. 

1.5. Вътре в преходната кутия  да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки 
М8Х30мм. 

1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 
щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери 
AD 

Местоположение на щуцерите 

6UV26D01 28.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
 
2.1. Преходната кутия се монтира на метална конструкция. Присъединителните отвори се 

пробиват на място. 
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                     Приложение № 2.11 
 
Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 

технологични наименования 6UV06D01 - PK  ; 6UV06D02; 6UV06D03   - PK; 
6UV06D04   - PK - раздел XI, точка 4/9 от Приложение № I.2 “Oбем 

дейности на цех Р-ЕО,  блок 6 ” – 4 броя 
 

1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 280мм;  
Ширина – 190мм;  
Дълбочина – 70мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 
1бр.ключалки за ключ “перчат” комплектована с ключ. 

1.5. Във всяка кутия  да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки М8Х30мм. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери 
AD 

Местоположение на щуцерите 

6UV06D01 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV06D02 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV06D03 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV06D04 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
 
2.1. Преходните кутии се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори 

се пробиват на място. 
 
 

 
 



1 

                   Приложение №2.12 
 
 Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни 
кутии с технологични наименования 6UV07D01 - PK  ; 6UV07D02; 
6UV07D03  - PK; 6UV07D04  - PK; 6UV07D05  - PK; 6UV07D06  - PK; 
6UV07D07  - PK; 6UV07D08  - PK; 6UV07D09  - PK  - раздел XI, точка 5/7  от 
Приложение № I.2 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  блок 6 ” – 9 броя 

1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 400мм;  
Ширина – 300мм;  
Дълбочина – 150мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 
2бр.ключалки за ключ “перчат” , всяка ключалка да се комплектова с ключ. 

1.5. Във всяка кутия да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки 
М16Х100мм.    

1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 
щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

Таблица 1.1 
Преходна кутия за  Щуцери 

AD 
Местоположение на щуцерите 

6UV07D01 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV07D02 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV07D03 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV07D04 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV07D05 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV07D06 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV07D07 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV07D08 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV07D09 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

2. Изисквания към монтажа 
2.1. Преходни кутии 6UV07D01; 6UV07D02; 6UV07D03; 6UV07D04   се монтират на 

метална конструкция. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
2.2. Преходни кутии 6UV07D05; 6UV07D06; 6UV07D07; 6UV07D08; 6UV07D09   се 

монтират на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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                 Приложение № 2.13 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования 6UV09D01 - PK; 6UV09D02 - PK; 6UV09D03 - 

PK ;6UV09D05 - PK; 6UV09D06 - PK; 6UV09D07 - PK; 6UV09D08 - PK ; 
6UV09D09 - PK; 6UV09D10 - PK  - раздел XI, точка 6/11 от Приложение № 

I.2 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  блок 6 ” – 9 броя 
 

1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 390мм; Ширина – 290мм; Дълбочина – 100мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисана с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 
1бр.ключалки за ключ “перчат”  комплектована с ключ. 

1.5. Във всяка кутия  да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки 
М16Х100мм 

1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 
щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери 
AD 

Местоположение на щуцерите 

6UV09D01 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV09D02 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV09D03 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV09D05 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV09D06 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV09D07 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV09D08 54.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV09D09 54.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6UV09D10 54.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
 
2.1. Преходните кутии се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори 

се пробиват на място. 



                 Приложение № 2.14 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования  6TL10D01 - PK ; 6TL10D02 - PK ; 6TL10D03 – 
PK; 6TQ14D01 – PK; 6TQ24D01 – PK; 6TQ34D01 – PK  – раздел XII, точка 
1/12  от Приложение № I.2 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  блок 6” –  6  броя 

      
1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да  бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
6TL10D01; 6TL10D02; 6TL10D03; 6TQ14D01; 6TQ24D01; 6TQ34D01: 
Височина – 420мм; Ширина – 300мм; Дълбочина – 130мм 
6TL10D03: Височина – 300мм; Ширина – 200мм; Дълбочина – 100мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 
2бр.ключалки за ключ “перчат” , всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Вътре в преходната кутия за: 
 6TL10D01; 6TL10D02; 6TL10D03 да се монтира хоризонтално клемна дъска с 

4бр.шпилки М8Х60мм. 
6TQ14D01; 6TQ24D01; 6TQ34D01 да се монтира хоризонтално клемна дъска с 

4бр.шпилки М10Х60мм. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 

щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
 

Таблица 1.1 
 

 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

6TL10D01 42.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6TL10D02 42.5 
54.5 

1бр AD 54.5 от горе в средата 
1бр AD 42.5 от долу в средата 

6TL10D03 42.5 
 

1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6TQ14D01 42.5 
54.5 

1бр AD 54.5 от горе в средата 
1бр AD 42.5 от долу в средата 

6TQ24D01 42.5 
54.5 

1бр AD 54.5 от горе в средата 
1бр AD 42.5 от долу в средата 

6TQ34D01 70 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
2.1. Преходнте кутии се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори се 

пробиват на място. 
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     Приложение № 2.15 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования  6TG11D01 - PK  - 2 броя ; 6TG12D01 – PK - 2 
броя   ; 6TG13D01- PK - 2 броя  – раздел XII, точка 2/8  от Приложение № 

I.2 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  блок 6” –  6 броя 
      
 
 
 

1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 600мм; 
Ширина – 400мм; 
Дълбочина – 250мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4.Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 
2бр.ключалки за ключ “перчат” , всяка ключалка да се комплектова с ключ. 

1.5. Вътре в преходните кутии за да се монтират на изолатори 4 броя медни шини 40/4мм 
с разпробити по 3 броя отвори за болт М10. 

1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 
щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
 

Таблица 1.1 
 

 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

6TG11D01 - 2 броя 48.5 1бр от горе в средата 
            1бр от долу в средата  

6TG12D01 - 2 броя 48.5 1бр от горе в средата 
            1бр от долу в средата  

6TG13D01 - 2 броя 48.5 1бр от горе в средата 
  1бр от долу в средата  

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
 
2.1.Преходните кутии се монтират на метална конструкция. Присъединителните отвори 

се пробиват на място. 
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       Приложение № 2.16 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования  6VQ21D01 - PK ; 6VQ22D01 - PK ; 6VQ23D01 
- PK;  6VQ24D01 - PK  – раздел XIII, точка 1/6  от Приложение № I.2 “Oбем 

дейности на цех Р-ЕО,  блок 6 ” –   4 броя 
 

     1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 120мм; 
Ширина – 120мм;  
Дълбочина – 80мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х16мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна и 
1бр.ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ.  

1.5. Във всяка преходна кутия да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки 
М4Х40мм. 

1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане на 
щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на посочените 
страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

6VQ21D01 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6VQ22D01 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6VQ23D01 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

6VQ24D01 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
2.1. Преходните кутии се монтират на стена. Присъединителните отвори се пробиват на 

място. 
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                    Приложение № 2.17 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования  6UW09D01 - PK ; 6UW09D02 - PK ; 

6UW09D03 - PK;  6UW09D04 - PK;  6UW09D05 - PK;  6UW09D06 – PK; 
6UW09D07 – PK; 6UW09D08 – PK;  6UW09D09 – PK;  6UW09D10 – PK;  
6UW09D11 – PK; 6UW09D12 – PK; 6UW09D13 – PK;  6UW09D14 – PK; 
6UW09D15 – PK – раздел XIII, точка 2/6  от Приложение № I.2 “Oбем 

дейности на цех Р-ЕО,  блок 6 ” –   15 броя 
 
 

     1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 100мм; Ширина – 100мм; Дълбочина – 70мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2.Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, 

осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х16мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. За 6UW09D01; 6UW09D02; 6UW09D03; 6UW09D04; 6UW09D05; 6UW09D06; 
6UW09D07; 6UW09D08; 6UW09D09; 6UW09D10: Лицевата страна да се оформи като 
врата с две панти монтирани от дясната страна и 1бр.ключалка за ключ “перчат” 
комплектована с ключ.  

За 6UW09D11; 6UW09D12; 6UW09D13; 6UW09D14; 6UW09D15: Лицевата страна да 
се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна и 1бр.ключалка за ключ 
“перчат” комплектована с ключ.  

1.5. Във всяка кутия  да се монтират  4 броя клеми 2.5мм2  на  DIN шина. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане 

на щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на 
посочените страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

6UW09D01 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 

6UW09D02 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 

6UW09D03 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 

6UW09D04 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 

6UW09D05 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 

6UW09D06 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 

6UW09D07 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 

6UW09D08 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 
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6UW09D09 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 

6UW09D10 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 

6UW09D11 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 

6UW09D12 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 

6UW09D13 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 

6UW09D14 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 

6UW09D15 21.2 1бр от горе в средата 
1бр от ляво в средата 

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
2.1. Преходните кутии се монтират на стена. Присъединителните отвори се пробиват 

на място. 
 

 



                              Приложение № 2.18/л1 

 



 
 

         Приложение № 2.18/л2 

 
 
 



№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

І.
1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 4
2 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 120
3 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 12
4 Демонтаж PVC щуцери без запазване за по нататъшна употреба бр 16

5
Доставка и монтаж (на тръба) табло съгласно изискванията на 
Приложение № 3.1 бр 4

6

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 1,5мм2  с кабелна 
обувка. /Доставката на кабелните обувки и марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр 120

7
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр 12

8

Доставка и монтаж на пластични връзки(щуцери) отговарящи на стандарт 
EN60423 и DIN40430,степен на защита IP55,RQG1-M с метрична резба 
както следва AD21.2 бр 12

9

Доставка и монтаж на пластични връзки(щуцери) отговарящи на стандарт 
EN60423 и DIN40430,степен на защита IP55,RQG1-M с метрична резба 
както следва AD28.5 бр 4

ІІ. 
1 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр. 180
2 Демонтаж PVC щуцери без запазване за по нататъшна употреба бр. 16
3 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр. 4

4
Доставка и монтаж (на тръба) табло съгласно изискванията на 
Приложение № 3.2 бр. 4

5 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр. 12

6

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 1,5мм2  с кабелна 
обувка. /Доставката на кабелните обувки и марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр. 180

7
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр. 12

8

Доставка и монтаж на пластични връзки(щуцери) отговарящи на стандарт 
EN60423 и DIN40430,степен на защита IP55,RQG1-M с метрична резба 
както следва AD21.2 бр. 16

ІІІ.
1 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 100
2 Демонтаж на аварийна кнопка бр 50

3

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 68 
AD15.8/ м 150

4
Доставка и монтаж на аварийна кнопка тип:EL1-B102;тип контакт:NO;степен 
на защита:IP 44; бр 50

5

Направа и монтаж на планки от  ламарина 2мм за закрепване на аварийна 
кнопка с приблизителни размери 66х66мм
(Според габаритите на аварийната кнопка) бр 50

КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

 Подмяна на съединителни кутии  с технологични наименования 
30UJ02S01,S02,S03,S04 от система за пожарогасене  в сграда ОСК

 Подмяна управляващи контролни панели (УКП) на задвижки от системи 
за пожарогасене с технологични наименования  30UJ01S01,S02,S03,S04

Подмяна Aварийни кнопки на помпи и арматури

Обем дейности на цех Р-ЕО за ПГР-2014, общостанционни обекти 

Обособена позиция 5 Приложение № I.3

1



№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

6

Направа и монтаж на П-образни планки от  ламарина 2мм за дистанциране 
от стена (метална колона) с приблизителни размери 30х30 мм 
(Според габаритите на аварийната кнопка) бр 20

7
Изграждане на кабелно трасе от поцинкована тръба 1/2" /Доставката на
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 20

8

Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5мм²  с притегателен винт 
/Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 100

9

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр 50

ІV.

1
Направа отвори Ф 20мм, в ламарина δ= 2мм (зависи от оста на избрания
пакетен превключвател) бр 4

2 Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм² бр 64
3 Демонтаж на пакетен ключ без запазване за по нататъшна употреба бр 16

4
Доставка и монтаж превключвател двуполюсен съгласно изискванията на 
Приложение № 1.4 бр 8

5
Доставка и монтаж превключвател триполюсен съгласно изискванията на 
Приложение № 1.4 бр 8

6

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 2,5мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 64

7
Оформяне на кабелен сноп от съществуващи проводници ПВА1 2.5мм²,
10 броя жила, L=1.5м бр 8

V.
1 Отсъединяване кабелни жила до 2,5мм² бр 44
2 Отсъединяване кабелни жила до 4мм² бр 218
3 Демонтаж на ПВ без запазване за по-нататъшна употреба бр 42

4
Блажно боядисване по метал, включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м² 2

5
Боядисване с латексова боя включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 1.5

6 Доставка и монтаж на ПВ 25А (бобина 220V)  бр 10
7 Доставка и монтаж на ПВ 16А (бобина 220V)  бр 16
8 Доставка и монтаж на ПВ 6А (бобина 220V)  бр 5
9 Доставка и монтаж на ПВ 10А (бобина 220V)  бр 11

10
Доставка и монтаж PVC щуцер AD21,2 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 90

11

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  21.2мм м 20

12

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 2,5мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 44

Подмяна на пакетни ключове ПВ2-10 и ПВ3-10 за превключване на шинки 
управление, захранване и сигнализация в килия 4 на секции BЕ, BF, BG, 

BH

Подмяна въздушни пускатели /ПВ/ участващи в схемата за управление на 
осветление в ОСК, ХВО, СК3 (Специализиран корпус 3), ТРС, НМС, ББ, НЯ, 

ПС, КПП-6

2



№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

13

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 4 мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 218

14

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр 90

15
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 22

VІ.
1 Отсъединяване кабелни жила до 4мм² бр 24

2

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 4 мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 24

3 Демонтаж на ПВ без запазване за по-нататъшна употреба бр 3

4
Доставка и монтаж PVC щуцер AD21,2 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 6

5

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  21.2мм м 8

6

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр 6

7
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 2

8 Доставка и монтаж на ПВ 16А (бобина 220V)  бр 3

9
Боядисване с епоксиден лак включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 1

VІІ.
1 Отсъединяване кабелни жила до 16мм² бр 8
2 Демонтаж контакт 220V25А без запазване за по нататъшна употреба бр 6

3
Демонтаж контакт 220V16А открита инсталация без запазване за по 
нататъшна употреба бр 4

4 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр 2

5
Демонтаж на изолационна плоча от гетинакс до 0,5м2 без запазване за по-
нататъшна употреба бр 2

6
Доставка и монтаж на стена на табло съгласно изискванията на 
Приложение № 3.4 бр 2

7

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 16мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 8

8
Боядисване с латексова боя включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 2

9
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 10

10 Демонтаж ключ осветление без запазване за по-нататъшна употреба бр 1
11 Присъединяване към съществуващ заземителен контур бр 2
12 Направа на отвори Ф 100мм, в бетон бр 2

13

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки двустранно до 100мм
със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е
задължение на изпълнителя/ бр 2

Подмяна въздушни пускатели /ПВ/ в участващи в схемата за управление 
на осветление в КЗ (Контролирана зона) на СК-3

Осигуряване захранване на преносими инструменти в помещение Б117/1Г 
в СК3 

3



№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

14

Изграждане на заземителен контур от поцинкована шина 40/4мм с
грундиране и боядисване с боя цвят RAL9017 
/Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ м 40

15

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  AD 28.5 м 10

VІІІ.
1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1
2 Отсъединяване кабелни жила до 6мм² бр 4
3 Отсъединяване кабелни жила до 4мм² бр 34

4

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 6мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 4

5

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 4 мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 34

6 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр 16

7
Доставка и монтаж на стена на табло съгласно изискванията на 
Приложение № 3.5 бр 1

8
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 10

9 Присъединяване към съществуващ заземителен контур бр 1
10 Отсъединяване от заземителен контур бр 1

11
Боядисване с латексова боя включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 1

12

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 
AD 21,2 м 2

13

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  28.5мм м 1

ІX.
1 Демонтаж табло до 1,25м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 2
2 Демонтаж табло до 2 м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1
3 Демонтаж табло до 1м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 2
4 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр 74
5 Демонтаж разединител /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1

6 Демонтаж уреди за управление /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 5

7
Демонтаж носачи за клемореди с 32 броя клеми /без запазване за по
нататъшна употреба/ бр 2

Подмяна на табло захранващо вентилатори  с технолигично 
наименование 0UV40J51 в помещение ШДК201, контролно-пропусквателен 

пункт 6
( КПП-6 )

Подмяна силови ел.табла  с технологични наименования 
DR81R01,02,03,04,05 в  Електро Ремонтен Цех (ЕРЦ)

4



№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

8
Демонтаж контакт открита инсталация без запазване за по нататъшна 
употреба бр 2

9
Демонтаж уреди за управление и сигнализация без запазване за по 
нататъшна употреба бр 19

10 Доставка и монтаж на табла съгласно изискванията на Приложение № 3.6 бр 1

11 Доставка и монтаж на табла съгласно изискванията на Приложение № 3.7 бр 1

12 Доставка и монтаж на табла съгласно изискванията на Приложение № 3.8 бр 1

13 Доставка и монтаж на табла съгласно изискванията на Приложение № 3.9 бр 1

14
Доставка и монтаж на табла съгласно изискванията на Приложение № 
3.10 бр 1

15 Демонтаж на ПВ без запазване за по-нататъшна употреба бр 1
16 Демонтаж контактори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 9

17
Демонтаж носачи за клемореди с 50 броя клеми /без запазване за по-
нататъшна употреба/ бр 2

18
Демонтаж носачи за клемореди с 3 броя клеми /без запазване за по-
нататъшна употреба/ бр 8

19 Отсъединяване кабелни жила до 2,5мм² бр 152
20 Отсъединяване кабелни жила до 4мм² бр 220
21 Отсъединяване кабелни жила до 10мм² бр 104
22 Отсъединяване кабелни жила до 50мм² бр 3
23 Отсъединяване кабелни жила до 16мм² бр 45
24 Отсъединяване кабелни жила до 25мм² бр 15
25 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 23

26
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска ПВА2 

25мм² с дължина до 1,2м бр 5

27
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 16.3

28
Демонтаж на метална конструкция без запазване за по-нататъшна 
употреба кг 10

29

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  21.2мм м 25

30
Боядисване с блажна боя включително подготовка на основата /Доставка 
на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 7.5

31

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  28.5мм м 4.5

5



№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

32

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  34.5мм м 6

33

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  42.5мм м 1

34

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 2,5мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 152

35

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 4 мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 220

36

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 10мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 104

37

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила жила до 50мм²  с кабелна 
обувка /Доставката на кабелните обувки и марките за маркиране на жилата 
е задължение на Изпълнителя/ бр 3

38

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 16мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 45

39

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 25мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 15

40

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр 40

41
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 100

X.
1 Отсъединяване кабелни жила до 16мм² бр 4
2 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1
3 Отсъединяване кабелни жила до 6мм² бр 86

4

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 16мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 4

5

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 6мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 86

6 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр 21

7
Демонтаж носачи за клемореди с 20 броя клеми /без запазване за по-
нататъшна употреба/ бр 1

8
Демонтаж на изолационна плоча от гетинакс до 0,5м2 без запазване за по-
нататъшна употреба бр 1

9
Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 30/3 /без запазване за
по-нататъшна употреба/ бр 1

Подмяна ел.табло захранващо осветление  Електро Ремонтен Цех (ЕРЦ)с 
технологично наименование 0FZ11B06 

6



№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

10

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 
AD 21,2 / Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя бр 5

11

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  34.5мм бр 4

12
Боядисване с блажна боя включително подготовка на основата /Доставка 
на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 1

13 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 1

14
Доставка и монтаж на стена на табло съгласно изискванията на 
Приложение № 3.11 бр 1

15

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска ПВА2 

16мм² с дължина до 1,2м /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/ бр 1

16
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 20

XІ.
1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1
2 Демонтаж фотореле /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1
3 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр 5
4 Демонтаж контактори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 4

5
Демонтаж носачи за клемореди с 28 броя клеми /без запазване за по-
нататъшна употреба/ бр 1

6 Демонтаж ключ осветление без запазване за по-нататъшна употреба бр 1
7 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 1
8 Отсъединяване от заземителен контур бр 1
9 Присъединяване към съществуващ заземителен контур бр 1

10
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 3

11

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 
AD 21,2 / Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя м 2

12

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  34.5мм м 1

13
Доставка и монтаж на стена на табло съгласно изискванията на 
Приложение № 3.12 бр 1

14 Отсъединяване кабелни жила до 35 мм² бр 4
15 Отсъединяване кабелни жила до 6мм² бр 75
16 Отсъединяване кабелни жила до 10мм² бр 6

17

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 35 мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 4

Подмяна ел.табло ел.табло захранващо осветление на вентилационна 
тръба на СК3 с технологично наименование FZ61B01 
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

18

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 6мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 75

19

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 10мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 6

20
Боядисване с блажна боя включително подготовка на основата /Доставка 
на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 1

21
Демонтаж на изолационна плоча от гетинакс до 0,5м2 без запазване за по-
нататъшна употреба бр 1

22
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 15

XІІ.
1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1
2 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 2

3
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 0.5

4 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр 12

5
Демонтаж носачи за клемореди с 20 броя клеми /без запазване за по-
нататъшна употреба/ бр 1

6 Отсъединяване кабелни жила до 10мм² бр 4
7 Отсъединяване кабелни жила до 4мм² бр 24

8

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 10мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 4

9

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 4 мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 24

10
Доставка и монтаж на стена на табло съгласно изискванията на 
Приложение № 3.13 бр 1

11
Боядисване с епоксиден лак включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 1

12

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска ПВА2 

16мм² с дължина до 1,2м /Доставка на материалите е задължение на
Изпълнителя/ бр 1

13

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 
AD 21,2 / Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя м 2

14

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  34.5мм м 1

15
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 15

XІІІ.
1 Демонтаж табло до 2 м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1

2
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 0.7

3 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр 16

Подмяна ел.табло  захранващо осветление в СК3 с технологично 
наименование FS11R01 

Подмяна ел.табло захранващо осветление в СК3 с технологично 
наименование FS11R05 
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

4
Демонтаж носачи за клемореди с 20 броя клеми /без запазване за по-
нататъшна употреба/ бр 1

5 Отсъединяване кабелни жила до 16мм² бр 6
6 Отсъединяване кабелни жила до 4мм² бр 68

7

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 16мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 6

8

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 4 мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 68

9
Доставка и монтаж на стена на табло съгласно изискванията на 
Приложение № 3.14 бр 1

10 Присъединяване към съществуващ заземителен контур бр 1
11 Отсъединяване от заземителен контур бр 1

12
Боядисване с епоксиден лак включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 1

13
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 15

14

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  21.2мм м 1

15

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  34.5мм м 1

XІV.
1 Демонтаж табло до 1.5 м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 2

2
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 10

3 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр 50
4 Демонтаж контактори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 4

5
Демонтаж носачи за клемореди с 40 броя клеми /без запазване за по-
нататъшна употреба/ бр 2

6 Отсъединяване кабелни жила до 10мм² бр 16
7 Отсъединяване кабелни жила до 4мм² бр 336

8

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 10мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 16

9

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 4 мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 336

10
Доставка и монтаж на стена на табло съгласно изискванията на 
Приложение № 3.15 бр 2

11 Присъединяване към съществуващ заземителен контур бр 2
12 Отсъединяване от заземителен контур бр 2

13
Боядисване с епоксиден лак включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 1

Подмяна ел.табла захранващи осветление в СК3 с технологични 
наименования FS11R02 и FS11R03 
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

14

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 
AD 21,2 / Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя м 14

15
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 30

XV.
1 Демонтаж табло до 1м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1

2
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 2

3 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр 15
4 Демонтаж контактори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1
5 Отсъединяване кабелни жила до 4мм² бр 60

6

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 4 мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 60

7
Доставка и монтаж на стена на табло съгласно изискванията на 
Приложение № 3.16 бр 1

8 Присъединяване към съществуващ заземителен контур бр 1
9 Отсъединяване от заземителен контур бр 1

10
Боядисване с епоксиден лак включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 0.5

11

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 
AD 21,2 / Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя м 5

12
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 15

XVІ.
1 Демонтаж табло до 1м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 2

2 Демонтаж предпазна апаратура  без запазване за по-нататъшна употреба бр 8
3 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 11

4
Демонтаж на метална конструкция без запазване за по-нататъшна 
употреба кг 8

5 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр 9

6
Демонтаж носачи за клемореди с 25 броя клеми /без запазване за по-
нататъшна употреба/ бр 2

7
Демонтаж уреди за управление и сигнализация без запазване за по 
нататъшна употреба бр 18

8 Демонтаж контактори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 10

9
Демонтаж измервателен трасформатор  без запазване за по-нататъшна 
употреба бр 1

10 Демонтаж терморегулатор без запазване за по-нататъшна употреба бр 4
11 Отсъединяване кабелни жила до 10мм² бр 14
12 Отсъединяване кабелни жила до 6мм² бр 20
13 Отсъединяване кабелни жила до 2,5мм² бр 52
14 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 40
15 Отсъединяване от заземителен контур бр 2

16

Изграждане на заземителен контур от поцинкована шина 40/4мм с
грундиране и боядисване с боя цвят RAL9017 
/Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ м 6

17
Доставка и монтаж на табло  съгласно изискванията на Приложение № 
3.17 бр 1

18
Доставка и монтаж на табло  съгласно изискванията на Приложение № 
3.18 бр 1

Осигуряване захранване на пещи в  Електро Ремонтен Цех (ЕРЦ)

Подмяна ел.табло захранващо осветление в СК3 с технологично 
наименование FS11R04 
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4
19 Демонтаж термодвойка без запазване за по нататъшна употреба бр 2

20
Демонтаж вентилатор за конвекция на пещ (39kW) – трифазен със
запазване за по нататъшна употреба бр 2

21 Доставка и монтаж термосензорсъс защитна глава тип STW4  или аналог бр 2
22 Монтаж вентилатор за конвекция на пещ (39kW) – трифазен бр 2
23 Присъединяване към съществуващ заземителен контур бр 2

24
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 16

25
Доставка и полагане проводник V07S-K, 2.5мм2 (топлоустойчив проводник с
гъвкави Cu жила и изолация от силиконов каучук) м 20

26
Доставка и полагане проводник V07S-K, 4мм2 (топлоустойчив проводник с
гъвкави Cu жила и изолация от силиконов каучук) м 35

27
Доставка и полагане проводник V05S-K, 1мм2 (топлоустойчив проводник с
гъвкави Cu жила и изолация от силиконов каучук) м 20

28
Доставка и полагане кабел SiHF, 2x1.5мм2 (топлоустойчив проводник с
гъвкави Cu жила и изолация от силиконов каучук) м 30

29 Доставка и полагане кабел СВВн/А 4х1,5мм2 по готово  кабелно трасе м 15

30

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 10мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 14

31

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 6мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 20

32

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 2,5мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 52

33

Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5мм²  с притегателен винт 
/Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 40

34

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  21.2мм м 32

35

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +2000С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  21.2мм м 18

36

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  28.5мм м 12

37

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр 15
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

38
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 50

39
Боядисване с блажна боя включително подготовка на основата /Доставка 
на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 2.5

XVІІ.
1 Демонтаж табло до 0,25м² без запазване за по нататъшна употреба бр. 1
2 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр. 60

3
Доставка и монтаж на табло съгласно изискванията на Приложение № 
3.19 бр. 1

4 Отсъединяване от заземителен контур бр. 1
5 Присъединяване към съществуващ заземителен контур бр. 1

6

Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5мм²  с притегателен винт 
/Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр. 60

7
Изолиране и маркиране на резервни кабелни жила /Доставката и монтажа 
на марките за маркиране на жилата е задължение на Изпълнителя/ бр 4

8
Боядисване с латексова боя включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 0.5

9
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 1

10
Демонтаж уреди за управление и сигнализация без запазване за по 
нататъшна употреба бр 10

11
Демонтаж на метална конструкция без запазване за по-нататъшна 
употреба кг 5

12
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 10

XVІІІ.

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1
2 Отсъединяване кабелни жила 35 мм² бр 4
3 Отсъединяване кабелни жила 180 мм² бр 4

4
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 8

5 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 4

6
Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 40/4 /без запазване за
по-нататъшна употреба/ бр 4

7 Отсъединяване от заземителен контур бр 1

8 Демонтаж тръбно кабелно трасе без запазване за по нататъшна употреба м 4

9
Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№3.20 бр 1

10
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 35мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ бр 4

11
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 180мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ бр 4

Подмяна ел.табло осигуряващо захранване на съоръжения за 
студопроизводство с технологично наименование 0UV40J06 в ЕРЦ

Повишаване експлоатационната надеждност и 
степен на защита на междинните присъединения в СК3

1. Подмяна преходна кутия с технологично наименование 0DS12R32 - PK 
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

12

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  34.5мм м 4

13

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  60мм м 4

14

Изграждане на заземителен контур от поцинкована шина 30/3мм с 
грундиране и боядисване / Доставката на материалите е задължение на 
Изпълнителя/ м 2

15 Присъединяване към съществуващ заземителен контур бр 1

16

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр 2

17
Боядисване с епоксиден лак включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 1.00

18
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 20

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 2
2 Отсъединяване кабелни жила до 10мм² бр 16
3 Отсъединяване от заземителен контур бр 2
4 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 12

5
Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 40/4 /без запазване за
по-нататъшна употреба/ бр 6

6
Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№3.21 бр 2

7
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 10мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ бр 8

8

Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 10мм² с
биметални Al-Cu 10мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/ бр 8

9 Присъединяване към съществуващ заземителен контур бр 2

10

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр 4

11
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 20

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1
2 Отсъединяване кабелни жила до 10мм² бр 8
3 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 1

4
Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№3.22 бр 1

2.Подмяна преходни кутии с технологични наименования  0UV61D01- PK  ; 
0UV61D02 - PK  

3. Подмяна преходна кутия с технологично наименование  0UV61D03- PK 
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

5
Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 10мм² с
кабелни обувки /Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ бр 4

6

Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 10мм² с
биметални Al-Cu 10мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/ бр 4

7
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 0.5м. бр 1

8

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  28.5мм м 1

9

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  34.5мм м 1

10

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр 2

11
Боядисване с латексова боя включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 0.20

12
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 10

1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1
2 Отсъединяване кабелни жила до 6мм² бр 8
3 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 1

4
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 3

5 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 4

6 Демонтаж тръбно кабелно трасе без запазване за по нататъшна употреба м 4
7 Изолиране изведени в резерв кабели чрез поставяне на капа 35/13 бр 2

8
Боядисване с латексова боя включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 0.20

9
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 10

XІX.
1 Демонтаж табло до 0,5м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 3
2 Отсъединяване кабелни жила 95 мм² бр 9
3 Отсъединяване кабелни жила 150 мм² бр 27

4
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 3

5 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 6
6 Демонтаж на изолатори /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 3

4. Демонтаж преходна кутия на телфер изведен от експлоатация в помещение 
Б713/1

Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 
междинните присъединения с технологични наименования  0ZP21D01 - PK 

; 0ZP22D01 - PK ;  0ZP23D01 - PK в ОСК 
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

7
Доставка  на преходни кутии - съгласно изискванията наПриложение 
№3.23 бр 3

8

Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 95мм² с
биметални Al-Cu 95мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/ бр 9

9

Прозвъняване маркиране и подсъединяване кабелни жила до 150мм² с
биметални Al-Cu 150мм² кабелни обувки /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/ бр 27

10
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 10мм²  дължина до 1м. бр 3

11

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 68 
AD78 м 3.00

12

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр 9

13
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 30

XX.
1 Почистване кабелни лавици от отпадъци кг 320

2
Изолиране изведени в резерв кабели с диаметър до 30мм посредством 
капи бр 975

3
Изолиране изведени в резерв кабели с диаметър от 30мм до 60мм 
посредством капи бр 540

4
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 1515

5 Демонтаж тръбно кабелно трасе без запазване за по нататъшна употреба м 520

6

Демонтаж кабел със средно тегло 1кг/м чрез изрязване. /Дейността има за 
цел да се демонтират изведените в резерв кабели чрез придърпване по 
кабелните лавици и смъкване в кабелните шахти по трасето и последващо 
подреждане на кабелите в експлоатация/ м 2000

7
Уплътняване кабелни входове и изходи със силикон HILTI - черен - 
Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя бр 295

8
Изграждане кабелно трасе от поцинкована тръба ¾" /Доставката на
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 250

9
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 245

10 Претрасиране на кабел по кабелни лавици и укрепване м 1200

11
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 100/100мм  комплект 
с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 120

12

Изграждане метално кабелно трасе  канал 500/200мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 80

13
Изграждане кабелно трасе  от PVC канал 15/10мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли м 260

14

Изграждане кабелно трасе  от РVС канал 20/20мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли /Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 210

15 Преподреждане кабели по кабелни лавици и укрепване м 880

16
Изработка и монтаж капаци за кабелни кораби  с грундиране и боядисване 
/Доставката на болтове, гайки и шайби е задължение на Изпълнителя/ м2 320

17
Закапачване на кабелни кораби при налични капаци /Доставката на 
болтове, гайки и шайби е задължение на Изпълнителя/ м 296

Дейности по привеждане на КСК в съответствие с изискванията на мисия 
OSART
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

18
Изработка и монтаж на желязна конструкция, включително грундиране и 
боядисване кг 560

19 Почистване метална повърхност на кабелни кораби от ръжда м2 380

20
Затваряне отвори до Ф=30 мм с ламарина /дебелина 1мм / и течен метал 
включително китосване бр 125

22
Изграждане вертикална противопожарна преграда с размери 0.6х0.5 м. с 
граници на пожароустойчивост t = 30 min. бр 15

23
Доставка и монтаж PVC щуцер AD15.8 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 50

24 Изработване на табелки от алуминиева ламарина с р-ри 160х120х2мм бр 75
25 Изработване на табелки от алуминиева ламарина с р-ри 50х60х2мм бр 75
26 Изработване на табелки от алуминиева ламарина с р-ри 160х60х2мм бр 75

27 Изработване и монтажна стикери  до 5 символа с Н=7 см и р-ри 160х120 . бр 75
28 Изработване и монтажна стикери  до 2 символа с Н=5 см и р-ри 50х60. бр 75

29 Изработване и монтажна стикери  до 5 символа с Н=5 см и р-ри 160х60. бр 75
30 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 112
34 Извозване строителни отпадъци кг 320

35

Изграждане на заземителен контур от поцинкована шина 30/3мм с 
грундиране и боядисване / Доставката на материалите е задължение на 
Изпълнителя/ м 110

13
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска ПВА2 

16мм² с дължина до 1,5м бр 15

14
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска ПВА2 

25мм² с дължина до 1,5м бр 15

15
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВА2 10мм²  дължина до 1м бр 24

16
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска ПВА2 

16мм² с дължина до 1м бр 46

17
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВА2 25мм²  дължина до 1м. бр 12

18

Боядисване на заземителен контур (шина с размери 30/3) с боя цвят
RAL9017, включително подготовка на основата /Доставка на материалите е
задължение на Изпълнителя/ м 110

19
Изграждане на кабелно трасе от поцинкована тръба 1" /Доставката на
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 120

20
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 170

21 Доставка и полагане на кабел СВТ 4х6мм2 по-готово тръбно кабелно трасе м 120

23
Боядисване с огнезащитна боя на носачи в кабелни канали /Доставка на 
материалите е задължение на Изпълнителя/ м² 380

24
Блажно боядисване по метал, включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м² 380

26 Почистване кабелни канали от земни маси м³ 80
27 Извозване земни маси до 12 км. м³ 80

XXІ.

1
Демонтаж ключ осветление открита инсталация без запазване за по 
нататъшна употреба бр 74

2
Демонтаж контакт монофазен, открита инсталация без запазване за по-
нататъшна употреба бр 56

3
Демонтаж кутия с монтиран  ключ/контакт без запазване за по нататъшна 
употреба бр 18

Привеждане на осветителна инсталация и контактна мрежа в 
експлоатационен вид с цел осигуряване безопасни условия на работа в 

помещения на ОСК, СК-3, ХВО, ИЛК

16



№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

4
Демонтаж на метална конструкция без запазване за по-нататъшна 
употреба кг 85

5
Демонтаж разклонителна кутия ПКОМ без запазване за по нататъшна 
употреба бр 16

6 Демонтаж  кабел без запазване за по-нататъшна употреба м 75

7 Доставка и монтаж ключ осветление 220V/16А открита инсталация, схема 1 бр 52

8 Доставка и монтаж ключ осветление 220V/25А открита инсталация, схема 1 бр 22
9 Доставка и монтаж контакт 220V открита инсталация бр 49
10 Доставка и монтаж контакт 380V открита инсталация бр 7
11 Доставка и монтаж на разклонителна кутия тип ПКОМ 80/80мм бр 16

12
Доставка и монтаж на разклонителна кутия  85/85мм, устойчива на 
Uvлъчения бр 8

13
Боядисване с латексова боя включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 24

14
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел без запазване за по-
нататъшна употреба м 160

15 Отсъединяване кабелни жила до 2,5мм² бр 130
16 Отсъединяване кабелни жила до 4мм² бр 140
17 Отсъединяване кабелни жила до 10мм2 бр 86
18 Доставка и полагане кабел СВВн/А 3х2,5мм2 открито по бетон м 185
19 Доставка и полагане кабел СВВн/А 4х2,5мм² по готово трасе м 80

20

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  15.8мм м 45

21

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  21.2мм м 220

22

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  28.5мм м 85

23

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  34.5мм м 85
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

24

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  42.5мм м 25

25

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата 54.5мм м 25

26

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата 70мм м 40

27 Демонтаж щуцери без запазване за по-нататъшна употреба бр 342

28

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 2,5мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 130

29

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 4 мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 140

30

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 10мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 86

31
Доставка и монтаж PVC щуцер AD15,8 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 82

32
Доставка и монтаж PVC щуцер AD21,2 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 120

33
Доставка и монтаж PVC щуцер AD28,5 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 40

34
Доставка и монтаж PVC щуцер AD34,5 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 40

35
Доставка и монтаж PVC щуцер AD54,5 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 30

36
Доставка и монтаж PVC щуцер AD42,5 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 30

37
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 185

38 Демонтаж на осветителни тела без запазване за по-нататъшна употреба бр 126

39

Доставка и монтаж на осветително тяло евакуационно;2бр.ЛЛ-11W,едната 
лампа работи постоянно от мрежата 220-240V,а другата от автономен 
източник (Ni-Ca батерия) продължит.на работа 90 мин.,поликарбонат,ш/д/в 
160х300х100мм,IP 65 /Доставката на материалите е задължение на 
изпълнителя/ бр 60
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

40

Доставка и монтаж на осветителни тела 2х36 W- открита шина с 
противопрашна фасунга  – IР40: Тяло и капак- бондирана студено 
валцована стомана .Боядисани с бяла епоксидно-полиестерна боя с 
прахово нанасяне. Капакът да се монтира на тялото с перчати гайки.
Фасунги- от поликарбонат, монтирани на тялото с предпазна скоба, 
комплектовани с меки гайки за осигуряване на ефективно уплътнение.
Електрическа схема- конвенционален баласт (EN60920/921) и стартер.
Стартерите да се подменят без демонтаж на предпазният капак и да са 
монтирани от двете страни на тялото.
Уплътнения-полиуретанова смола между тялото и капака,гума между 
фасунгите и осв. тяло.
Максимална температура- на вътрешната повърхност на корпуса 90º, темп. 
класТ4(135º).
Луминесцентни лампи-2 броя 36W бяла дневна светлина с размери 
L=120мм; Ф=26мм 
Присъединителни размери – D=800мм бр 48

41

Доставка и монтаж на осветителни тела 2х18W, бяла дневна светлина с 
размери L=60мм; Ф=26мм - IP65, Тяло и светлоразсейвател от 
поликарбонат. Светлоразсейвателя да се прикрепва към тялото 
посредством панти ,а не клипсове, фасунги от поликарбонат, Електрическа 
схема ЕПРА захранващо напрежение 240V АС;DС-(EN60928;EN60929; 
EN60924; EN60925;600-3-2; EN61547; EN55015;EN55022), уплътнения 
полиуретанов пенопласт с дълъг живот, рефлектор- да се монтира към 
основният корпус без инструменти (чрез завъртане на езичето на 90º), 
боядисан с боя с голямо електрическо съпротивление, превключващ 
предпазител-локализиращ дефектиралата лампа с цел осигуряване гладка 
и постоянна работа на цялата осветителна система, максимална 
температура- на вътрешната повърхност на корпуса 100º, темп. 
класТ4(135º) бр 18

42
Боядисване с епоксиден лак включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 10

43
Изграждане кабелно трасе от поцинкована тръба ¾" / Доставката на
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 35

44
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 95

XXІІ.

1

Омазване на кабели с боя за повърхностна огнезащита "Лакотерм ВС-21" 
/машинно и ръчно/ - Доставката на материалите е задължение на 
изпълнителя м2 470

2 Разбиване кабелна проходка 600/600мм бр 45

3
Оформяне кабелна проходка с размери 600/600мм, подреждане на кабели, 
и уплътняване със сертифициран огнезащитен състав бр 45

4

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери Ф 100мм
със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е
задължение на изпълнителя/ бр 70

5
Уплътняване кабелни проходки двустранно до 150мм със сертифициран 
огнезащитен състав бр 480

XXІІІ.
1 Демонтаж табло до 2 м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1

3
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел /без запазване за по-
нататъшна употреба/ м 5

4 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр 26
5 Демонтаж разединител /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 1

Омазване на кабели с огнезащитно покритие и уплътняване на кабелни 
проходки в помещения от системите за безопасност и системи важни за 

безопасността

Подмяна ел.табло захранващо осветление в СК3 с технологично 
наименование FS11R в пом.С507/2Л
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4
6 Отсъединяване кабелни жила до 6 мм² бр 107

7
Демонтаж на медна шина с приблизителни размери 30/3 /без запазване за
по-нататъшна употреба/ бр 3

8

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 6мм²  с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 107

9 Отсъединяване кабелни жила до 185 мм² бр 3
10 Отсъединяване кабелни жила до 95 мм² бр 1

11
Демонтаж носачи за клемореди с 55 броя клеми /без запазване за по-
нататъшна употреба/ бр 1

12

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 185 мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 3

13

Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 95 мм²  с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 1

14
Боядисване с епоксиден лак включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 1

15 Подсъединяване към заземителен контур бр 1
16 Отсъединяване от заземителен контур бр 1

17

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 68 
AD28.5/ м 3

18
Демонтаж на тръбно кабелно трасе 1" без запазване за по-нататъшна
употреба м 0.3

19

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 68 
AD34.5/ м 4

20

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 68 
AD70 м 0.5

21
Доставка и монтаж на стена на табло съгласно изискванията на 
Приложение № 3.24 бр 1

22
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 25

XXІV.
1 Демонтаж табло до 1м² /без запазване за по-нататъшна употреба/ бр 3
2 Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2 бр 32
3 Отсъединяване на кабелни жила до 50 мм2 бр 4

4
Доставка и монтаж на табло съгласно изискванията на Приложение № 
3.25 бр 2

5
Доставка и монтаж на табло съгласно изискванията на Приложение № 
3.26 бр 1

6
Доставка и полагане на кабел СВВн/А 4х4 мм2 по съществуващо кабелно 
трасе и в тръба м 50

7
Доставка и полагане на кабел СВВн/А 4х10 мм2 по съществуващо кабелно 
трасе и в тръба м 30

8
Изграждане кабелно трасе от поцинкована тръба ¾" / Доставката на
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 2

9

Доставка, монтаж и укрепване на РVС шлаух  /Вътрешно и външно 
набраздена, пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 68 
AD21.2/ м 10

Подмяна ел.табла за захранване на асансьори и пералня с технологични 
наименования 0UQ01E09,10 и 0XW04D02 в СББ
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

10

Доставка, монтаж и укрепване на РVС шлаух  /Вътрешно и външно 
набраздена, пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 68 
AD28.5/ м 10

11 Доставка и монтаж на скоби за PVC шлаух с размери AD28.5мм бр 80
12 Доставка и монтаж на скоби за PVC шлаух с размери AD21.2 бр 40
13 Доставка и полагане на кабел САВТ 3х50+25мм² м 25
14 Доставка и монтаж на кабелна муфа POLJ-01/4X 25-70 бр 1
15 Демонтаж на предпазни капаци с размер 2000х900мм бр 10
16 Монтаж на предпазни капаци с размер 2000х900мм бр 10
17 Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки до ф100 бр 5
18 Разбиване и последващо възстановяване циментова замазка м² 1

19

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 10 мм² с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 32

20

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 50 мм² с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 4

21
Направа на технологични надписи на ел. табло до 7 знака с височина до 
70мм. бр 3

22
Измерване на изолационно съпротивление на кабел САВТ 3х50+25мм² с 
представяне на протокол бр. 2

XXV.

1
Демонтаж табло с размери до 0.25м² без запазване за по нататъшна 
употреба бр 7

2
Демонтаж на метална конструкция без запазване за по-нататъшна
употреба кг 90

3
Демонтаж тръбно кабелно трасе 3/4″ без запазване за по-нататъшна
употреба м 112

4 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 112
5 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 55
6 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 198
7 Отсъединяване кабелни жила до 4мм² бр 226
8 Отсъединяване кабелни жила до 10мм² бр 144

9
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел без запазване за по-
нататъшна употреба м 62

10 Демонтаж на носачи на клеми без запазване на монтираните клеми бр 22

11
Боядисване с латексова боя включително подготовка на основата 
/Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ м2 16

12

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително подготовка 
на основата /Преди боядисването същите се почистват от съществуващите 
надписи, номерации и налични стикери. Доставката на боята е задължение 
на Изпълнителя/ м² 44

13
Смяна на черна брава (не вкопана), включително прогонка. /Доставката на
новите брави за ключ перчат е задължение на Изпълнителя/ бр 46

14
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр 55

15
Оформяне пакети от стари кабели-до 2 жила,до 1м/Доставката на 
спиралите за оформяне на пакетите е задъжение на Изпълнителя/ бр 165

16

Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5мм²  с притегателен винт 
/Доставката на марките за маркиране на жилата е задължение на 
Изпълнителя/ бр 198

17

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 4 мм² с притегателен
винт /Доставката на материалите и марките за маркиране на жилата -
PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/ бр 226

Привеждане в експлоатационен вид , подмяна и демонтаж анулирани 
разклонителни и преходни кутии
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4

18

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 10мм² с кабелна 
обувка /Доставката на бананките и кабелните обувки е задължение на 
Изпълнителя/ бр 144

19 Зачистване на занулителна шина до блясък м² 4
20 Доставка и монтаж  уплътнение от пореста гума 5/5мм м 64
21 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм²  посредством капи бр 150
22 Изолиране на изведени в резерв жила 2,5мм² посредством капи бр 120
23 Изолиране изведени в резерв кабели чрез поставяне на капа 35/13 бр 46

24

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр 110

25
Доставка и монтаж PVC щуцер AD21.2 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 32

26
Доставка и монтаж PVC щуцер AD28.5 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 28

27

Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68  
със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселинни разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; 
клас V0 според изискванията на UL94. Големина на тръбата  21.2мм. м 26

28

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 68 
AD28.5 / м 36

XXVІ.

1
Монтаж на нов сух силов трансформатор 6,3/0,23кV; 400КVА. Доставката е 
задължение на Възложителя бр 1

2
Монтаж на ново разрядно/товарно устройство за акумулаторна батерия 
220V/120А. Доставката е задължение на Възложителя бр 1

3 Демонтаж на изправител EQ64  без запазване за по нататъшна употреба бр 1

4
Демонтаж на шкаф с кабелни връзки и шини на трансформатор BZ10. без 
запазване за следваща употреба бр 2

5

Модифициране на нулевата шина на трансформатор BZ10, като се 
премахне разрядника и се свърже галванично зведният център на 
трансорматора към "земя". м 0.2

6
Монтаж на нов шкаф за кабелна връзка към трансформатор BZ10. 
Доставката е задължение на Възложителя бр 1

7

Модифициране на секция CZ10. Килия 3 да стане изход за изправители 
EQ60 и 61. Килия 1 да стане въвод за новият трансформатор BZ15. Килия 2
да стане въвод от трансформатор BZ10. бр 3

8 Демонтаж на разединител Р5 в CZ13k.1д бр 1
9 Демонтаж на силов кабел 3x120мм2 в CZ13k.1д м 50

10
Монтаж на силов кабел от разединител Р4 до шините в к.1г на секция в 
CZ13 м 4

11
Демонтаж на шкаф с разединител и прилежащите кабели, служещ за килия 
4 на секция CZ13. бр 1

12 Възстановяване на подово покритие м² 20

13

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително подготовка 
на основата /Преди боядисването същите се почистват от съществуващите 
надписи, номерации и налични стикери. Доставката на боята е задължение 
на Изпълнителя/ м² 50

14 Демонтаж на твърди медни шини 100х5мм м 10
15 Демонтаж на силови кабели 3x120мм2 м 50

Осигуряване на резервно захранване за изправителите EQ60, EQ61 в ОСК  
т.2.964  ИП
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№ Наименование на вида работа/доставка М-ка К-во
1 2 3 4
16 Демонтаж на вторични проводници до 6мм2 м 50

17
Демонтаж на ел.апаратура-автомати и релета без запазване за 
последваща употреба бр 10

18
Доставка и полагане на силов кабел 3х240мм2, тип N2HX, по 
съществуващо кабелно трасе. м 100

19
Доставка и полагане на силов кабел 3х120мм2, тип N2HX, по 
съществуващо кабелно трасе. м 200

20
Доставка и полагане на силов кабел 3х70мм2, тип N2HX, по съществуващо 
кабелно трасе. м 100

21
Доставка и монтаж на проводник 1,5мм2, тип ПМВ плътно калайдисано 
медно жило с черна изолация. Доставката е задължение на Изпълнителя. м 100

22 Отсъединяване на кабелни жила  6мм2 бр 100
23 Отсъединяване на кабелни жила  120мм2 бр 50
24 Претрасиране на силови кабели 3х120мм2 м 200
25 Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила 1,5мм2 бр 100
26 Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила 70мм2 бр 6
27 Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила 120мм2 бр 9
28 Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила 240мм2 бр 9

29
Маркиране на кабели с кабелни марки РМ20/66. Доставката е задължение 
на Изпълнителя. бр 100

30 Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки до Ф200мм бр 10
31 Разбиване и възстановяване на на циментова замаска м² 10

XXVІІ.
1 Демонтаж табло до 1м2  без запазване за по-нататъшна употреба бр 1
2 Демонтаж автомати без запазване за по нататъшна употреба бр 10
3 Отсъединяване кабелни жила до 10мм2 бр 64
4 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 80

5
Доставка и монтаж на табло съгласно изискванията на Приложение № 
3.27 бр 1

6
Доставка и монтаж на табло съгласно изискванията на Приложение № 
3.27 бр 1

7 Разкапачване и закапачване на кабелни  трасета м 25

8

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки двустранно до 100мм
със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е
задължение на изпълнителя/ бр 6

9 Доставка и полагане по готово трасе кабел кабел СВТн 3Х25+16мм² м 100

10

Изграждане кабелно трасе  от РVС канал 20/20мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли /Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 10

11
Доставка и монтаж PVC щуцер AD28.5 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 12

12

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила до 25 мм2 - 
с кабелна обувка. /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 18

13

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила до 16 мм2 - 
с кабелна обувка. /Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 6

14

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 4 мм² с притегателен
винт /Доставката на материалите и марките за маркиране на жилата -
PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/ бр 64

15

Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите /Доставката на 
марките за маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на 
Изпълнителя/ бр. 6

16

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр 6

Изпълнение на ТР №4351 Административна компютърна мрежа, 
електрозахранване на сървърно помещение
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Приложение № 3.1 
 

Технически изисквания за доставката и монтажа на съединителни  
кутии с технологични наименования 30UJ02S01,S02,S03,S04 от система за 
пожарогасене – раздел I , точка 5 от Приложение № I.3 “Oбем дейности  

на цех Р-ЕО, ОСО” – 4 броя 
 
 

1. Изисквания към изработването на съединителните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 300мм; 
Ширина – 300мм; 
Дълбочина – 150мм 

      Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 55. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL 7035. 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х10мм², а от вън заземителната шина. 

1.4 Лицевата страна  да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна и 
ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ.  

1.5. Във всяка кутия вертикално се монтират два броя клемореди с по 12 броя редова 
клема 2.5мм². Всяка клема да бъде номерирана. 

1.6. На вратите да се направят трайни надписи показани в таблица № 1 
 
2. Изисквания към монтажа 
2.1 Кутиите се монтират на тръба с помощта на скоба. 
 

     
 Таблица № 1 

№ Съоръжение 
1 30UJ02S01 
2 30UJ02S02 
3 30UJ02S03 
4 30UJ02S04 

 
Забележка: Надписите на съоръженията да са със шрифт “Arial Bold” – 50рt, центриран. 
Надписите за бутоните “Пуск” и “Стоп” да са направени на стикер със размери 16мм х 45мм 
и с шрифт “Arial” /със главни букви/, центриран. 
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    Приложение № 3.2 
 

Технически изисквания при доставката и монтажа на управляващи 
контролни панели /УКП/ на задвижки от системи за пожарогасене с 

технологични наименования  30UJ01S01,S02,S03,S04 - раздел II , точка 4  от 
Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО, ОСО” – 4 броя 

 
 

1. Изисквания към изработването на УКП-та 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 300мм; 
Ширина – 300мм; 
Дълбочина – 150мм 

      Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 55. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL 7035. 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х10мм², а от вън заземителната шина. 

1.4 Лицевата страна  да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна и 
ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ.  

1.5. Във всяко УКП вертикално да се монтират два броя клемореди с по 12 броя редова 
клема 2.5мм². Всяка клема да бъде номерирана. 

1.6. На вратата в долната част да се монтират 3 броя бутони - "Затваряне", “Стоп” и 
"Отваряне"-бутоните да имат 1бр н.о и 1бр н.з контакти,като бутона за “Отваряне” да е със 
самозадържане. 

1.7. На вратите да се направят трайни надписи показани в таблица № 1 
1.8. На гърба на всяко УКП да са монтирани 2 броя разьоми – по един за кабел 10х1.5 мм²    

един за кабел 3х1.5 мм² . Разьомите да са комплект (мъжко и женско).  
 
2. Изисквания към монтажа на УКП-тата 
2.1 УКП-тата се монтират на съществуваща тръба с помощта на скоба. 
      
        Таблица № 1 

№ Съоръжение 
1 30UJ01S01SW 
2 30UJ01S02SW 
3 30UJ01S03SW 
4 30UJ01S04SW 

 
 

 
Забележка: Надписите на съоръженията да са със шрифт “Arial Bold” – 50рt, центриран. 
Надписите за бутоните “Пуск” и “Стоп” да са направени на стикер със размери 16мм х 45мм 
и с шрифт “Arial” /със главни букви/, центриран. 
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                                Приложение №3.3 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ -   
 
1. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ТРИПОЛЮСЕН 

- С ДВЕ ПОЛОЖЕНИЯ – включено, изключено 
- ТРИПОЛЮСЕН - ЗА КОМУТИРАНЕ НА “+”, “–“ И ШИНКА МИГАНЕ 
- 10 A DC, 240 V DC 
- ЗА ПРЕДЕН МОНТАЖ 
- БЕЗ ОТКРИТИ ТОКОВОДЕЩИ ЧАСТИ 
 

2. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ДВУПОЛЮСЕН 
- С ДВЕ ПОЛОЖЕНИЯ – включено, изключено 
- ДВУПОЛЮСЕН - ЗА КОМУТИРАНЕ НА “+”, “–“ 
- 10 A DC, 240 V DC 
- ЗА ПРЕДЕН МОНТАЖ 
- БЕЗ ОТКРИТИ ТОКОВОДЕЩИ ЧАСТИ 

 
Изисквания за контактната система на дву и триполюстния превключвател 

Триполюсен   Двуполюсен 

1
2
3
4
5

0 1
1
2
3

0 1
+

+

-

+

-

6

4

 
3. НОВОДОСТАВЕНИТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ДА СЕ МОНТИРАТ НА ВРАТАТА НА 
КИЛИЯТА 

 
СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩ ПАКЕТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ІР00 
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Приложение № 3.4 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на табла  с 
технологични наименования DR84 и DR85 oосигуряващи захранване на 
преносими инструменти  в помещение Б117/1Г – раздел VІІ, точка 6  от 

Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” - 2 броя 
 
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблата 
      1.1. Таблата да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери съобразно 
монтираната в тях апаратура. 

Всички табла да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2.Таблата да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL 9010. 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, 

осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4 Лицевата страна на всяко табло да се оформи като врата с две панти монтирани от 
дясната страна и ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Входящите и изходящите кабели влизат през PVC щуцери и се подвързват на 
клеморед съгласно приложената схема. 

1.6. На дясната страница на таблото да се монтира два броя трифазни контакти, а на 
лявата два броя монофазни контакти.  

Контактите се захранват от клеморед монтиран в горната част на таблото. 
1.7. На вратата от вътрешната страна на таблото да бъде изработена и монтирана мнемо 

схема на таблото с отразено актуално запълнение. 
1.8. На вратата от външната страна да има оперативно наименование на таблото. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблото 
2.1 Монтаж на стена. 
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3. Линейна схема на ел.табла с технологични наименования DR84 и DR85 - 2 броя 
  

 
 
 
СВТ 4х10 мм²   
 
   Щуцер AD 28.5 - 1 бр. от горе в средата    
   Щуцер AD 21.2 - 2 бр. от долу в средата   
SF1 – 50A         
        
        
        
        
        
        

SF2           SF4                SF6   
        
                                           SF7  
          SF3          SF5    
       
                                               
        
Предпазна апаратура А 25 25 16 16 25 25 
Термична защита it Ait 25 25 16 16 25 25 
Предпазна апаратура V 500 500 220 220 500 500 

Kлема/Консуматор 
контакт 
 380V 

контакт
 380V 

контакт
 220V 

контакт 
 220V резерв резерв 

Разпределение на фазите ABC ABC А В С АВС 
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                  Приложение № 3.5 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на табло с 
технолигично наименование 0UV40J51 - раздел VІІІ, точка 7  от 

Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО, ОСО ”  
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблото 
      1.1. Таблото да бъде изработено от стоманена ламарина с размери съобразно 
монтираната в него апаратура. 
Таблото да бъде изработено със степен на защита IP 45. 

1.2. Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде боядисано със 
сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисано с сив цвят RAL 7035. 

1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, 
осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на таблото да се оформи като врата с две панти монтирани от 
дясната страна и ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Захранващият кабел тип СВТ 4х10мм2 минава през PVC щуцер AD28.5 - монтиран 
от долу в дясно.  

1.6. Изходящите кабели минават през 4 броя PVC щуцери AD21.2 монтирани от долу в 
ляво. 

Използваните щуцери да са с фиксиращо устройство за PVC шлаух. 
1.7. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина и да бъде избрана съобразно 

посочените в схемата консуматори. 
1.8. Изходящите кабели се подвързват на клеморед монтиран от-долу на таблото.  
1.9. В долния край на таблото да е монтирана обща нулева шина. 
1.10. На вратата от вътрешната страна на таблото да бъде изработена и монтирана 

мнемо схема на таблото с отразено актуално запълнение. 
1.11. На вратата от външната страна да има оперативно наименование на таблото. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблото 
2.1. Ел.таблото се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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3. Линейна схема на ел.табло с технологично наименование 0UV40J51 
 
 

           
  СВТ 4х10мм2         
 
           
           
         SF1 – 63A        
              
               
              
              
              
              

SF2     SF4 SF6  SF8  SF10  SF12  
              
                        SF3                 SF5                 

SF7
 SF9               SF11   

              
              
                                                                                
              
Предпазна апаратура А 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 
Термична защита it Ait 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 

Брой автомати 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 
Предпазна апаратура V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

Консуматор 
Вентилат

ор 
Вентилат

ор 
Вентилат

ор 
Вентилат

ор 
Вентилато

р Вентилатор 
Вентилат

ор Вентилатор 
Вентилат

ор Вентилатор Резерв 

Разпределение на фазите A B C A B C A B C A, В А, B, С 
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                  Приложение № 3.6 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на табло с 
технологично наименование DR81R01 – раздел IX, точка 10  от 

Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” 
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблото 
      1.1. Таблото да бъде изработено от стоманена ламарина с размери съобразно 
монтираната в него апаратура. 
Таблото да бъде изработено със степен на защита IP 45. 

1.2. Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде боядисано със 
бял цвят от вътре, а от вън прахово боядисано с бял цвят RAL 9010. 

1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, 
осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на таблото да се оформи като врата с две панти монтирани от 
дясната страна с ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Захранващият кабел тип СВТ 3х50+25мм2 минава през PVC щуцер AD42.5 - 
монтиран от горе в ляво.  

1.6. Изходящите кабели минават през 10 броя PVC щуцери AD21.2 монтирани от горе 
в дясно. 

Използваните щуцери да са с фиксиращо устройство за PVC шлаух. 
1.7. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина и да бъде избрана съобразно 

посочените в схемата консуматори. 
1.8. Изходящите кабели се подвързват на клеморед монтиран от-горе на таблото.  
1.9. В горния край на таблото да е монтирана обща нулева шина. 
1.10. На вратата от вътрешната страна на таблото да бъде изработена и монтирана 

мнемо схема на таблото с отразено актуално запълнение. 
1.11. На вратата от външната страна да има оперативно наименование на таблото. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблото 
2.1. Ел.таблото се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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3. Линейна схема на ел.табло с технологично наименование – DR81R01 
 
 

           
  СВТ 3х50+25мм²         
 
           
           
       SF1 – 100A        
              
               
              
              
              
    SF4    SF6   SF8      

   SF2          SF10    
              
            SF3              SF5               SF7                 SF9                 SF11   
                
              
                                                                                
              
Предпазна апаратура А 10 10 16 10 16 16 16 25 25 25 
Термична защита it Ait 10 10 16 10 16 16 16 25 25 25 
Предпазна апаратура V 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Консуматор 

Машина 
за 

изтегляне 
Бормаши

на КДМ 
Бормаши

на ПК 251 Шмиргел Кран Резерв Резерв Резерв 

Разпределение на фазите AВС AВС AВС AВС AВС AВС AВС AВС AВС AВС 
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                  Приложение № 3.7 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на табло с 
технологично наименование DR81R02 – раздел IX, точка 11  от 

Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” 
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблото 
      1.1. Таблото да бъде изработено от стоманена ламарина с размери съобразно 
монтираната в него апаратура. 
Таблото да бъде изработено със степен на защита IP 45. 

1.2. Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде боядисано със 
бял цвят от вътре, а от вън прахово боядисано с бял цвят RAL 9010. 

1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, 
осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на таблото да се оформи като врата с две панти монтирани от 
дясната страна и ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Захранващият кабел тип СВТ 4х10мм2 минава през PVC щуцер AD28,5 - монтиран 
от горе в дясно.  

1.6. Изходящите кабели минават през 6 броя PVC щуцери AD21.2 монтирани от горе в 
дясно. 

Използваните щуцери да са с фиксиращо устройство за PVC шлаух. 
1.7. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина и да бъде избрана съобразно 

посочените в схемата консуматори. 
1.8. Изходящите кабели се подвързват на клемореди монтирани 1бр. от горе с 22 броя 

клеми и 1бр. от долу с 3 броя клеми.  
1.9. В горния и долния край на таблото да е монтирана обща нулева шина. 
1.10. На вратата от вътрешната страна на таблото да бъде изработена и монтирана 

мнемо схема на таблото с отразено актуално запълнение. 
1.11. На вратата от външната страна да има оперативно наименование на таблото. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблото 
2.1. Ел.таблото се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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3. Линейна схема на ел.табло с технологично наименование – DR81R02 
 
 

           
  СВТ 4х10мм²         
 
           
           
     SF1 – 100A        
              
               
              
              
              
              

SF2     SF4 SF6  SF8      
              
                         SF3                 SF5                 

SF7
 SF9                  

              
              
                                                                                
              
Предпазна апаратура А 10 32 63 10 16 25 25 25 
Термична защита it Ait 10 32 63 10 16 25 25 25 
Предпазна апаратура V 500 500 500 500 500 500 500 500 

Консуматор 
Намотъчн
а машина Струг  Фреза 

Механичн
а ножовка Кран Резерв Резерв Резерв 

Разпределение на фазите AВС AВС AВС AВС AВС AВС AВС AВС 
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                  Приложение №3.8  
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на табло с технологично 
наименование DR81R03 – раздел IX, точка 12  от Приложение № I.3 “Oбем 

дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” 
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблото 
      1.1. Таблото да бъде изработено от стоманена ламарина с размери съобразно монтираната в 
него апаратура. 
Таблото да бъде изработено със степен на защита IP 45. 

1.2. Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде боядисано със бял цвят 
от вътре, а от вън прахово боядисано с бял цвят RAL 9010. 

1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, осигурена 
против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с 
корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав 
проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на таблото да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната 
страна  и ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Захранващият кабел тип СВT 3х50+25мм2 минава през PVC щуцер AD42.5 - монтиран 
от горе в ляво. 

1.6. Изходящите кабели минават през 3 броя PVC щуцери AD28.5 и 2 броя PVC щуцери 
AD21.2 монтирани от горе в дясно. 

Използваните щуцери да са с фиксиращо устройство за PVC шлаух. 
1.7. От външната страна на вратата, на таблото да бъдат монтирани два броя зелени бутони 

за управление ПУСК и два броя червени бутони СТОП. 
1.8. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина и да бъде избрана съобразно 

посочените в схемата консуматори. 
1.9. Изходящите кабели се подвързват на клеморед монтиран от горе на таблото. 
1.10. В горния и долния край на таблото да е монтирана обща нулева шина. 
1.11. На вратата от вътрешната страна на таблото да бъде изработена и монтирана мнемо 

схема на таблото с отразено актуално запълнение. 
1.12. На вратата от външната страна да има оперативно наименование на таблото. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблото 
2.1. Ел.таблото се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 

 
      3. Линейна схема на ел.табло с технологично наименование – DR81R03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 

SF1  1бр х 250A

SF8

          KM2     SF7

50 50 50 100 63 50 50
50 50 50 80 50 50 50
500 500 500 500 500 500 500
ШКПТ 

3х2,5мм2
САВТТ 

4х10мм2
СВТ 

3х2,5мм2
САВТТ 

3х25+16мм2 САВТТ 4х10мм2 – –

10 10 10 39 20 – –
– – – V100E V40E – –

ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC

– Бутони ПУСК и СТОП
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                  Приложение № 3.9 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на табло с 
технологично наименование DR81R04 – раздел IX, точка 13  от 

Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” 
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблото 
      1.1. Таблото да бъде изработено от стоманена ламарина с размери съобразно 
монтираната в него апаратура. 
Таблото да бъде изработено със степен на защита IP 45. 

1.2. Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде боядисано със 
бял цвят от вътре, а от вън прахово боядисано с бял цвят RAL 9010. 

1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, 
осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на таблото да се оформи като врата с две панти монтирани от 
дясната страна, и ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Захранващият кабел тип СВТ 4х16мм2 минава през PVC щуцер AD34.5 - монтиран 
от горе в ляво.  

1.6. Изходящите кабели минават през 2 броя PVC щуцери AD21.2 монтирани от долу в 
дясно. 

Използваните щуцери да са с фиксиращо устройство за PVC шлаух. 
1.7. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина и да бъде избрана съобразно 

посочените в схемата консуматори. 
1.8. Изходящите кабели се подвързват на клеморед монтиран от долу на таблото.  
1.9. В долния край на таблото да е монтирана обща нулева шина. 
1.10. На вратата от вътрешната страна на таблото да бъде изработена и монтирана 

мнемо схема на таблото с отразено актуално запълнение. 
1.11. На вратата от външната страна да има оперативно наименование на таблото. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблото 
2.1. Ел.таблото се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



3. Линейна схема на ел.табло с технологично наименование – DR81R04 
 
 

       
  СВТ 4х10мм²     
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    SF4      
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                        SF3     SF5                
         
         
                                               
         
Предпазна апаратура А 100 63 25 25 50 
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Консуматор 
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о 
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Разпределение на фазите AВС АВС АВС АВС АВС 

 
Цвят RAL 9010 
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                  Приложение № 3.10  
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на табло с 
технологично наименование DR81R05 – раздел IX, точка 14  от 

Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” 
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблото 
      1.1. Таблото да бъде изработено от стоманена ламарина с размери съобразно 
монтираната в него апаратура. 
Таблото да бъде изработено със степен на защита IP 45. 

1.2. Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде боядисано със 
бял цвят от вътре, а от вън прахово боядисано с бял цвят RAL 9010. 

1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, 
осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на таблото да се оформи като врата с две панти монтирани от 
дясната страна и ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Захранващият кабел тип САВТ 3х25+16мм2 минава през PVC щуцер AD34.5 - 
монтиран от горе в ляво.  

1.6. Изходящите кабели минават през 14 броя PVC щуцери AD21.2 монтирани от горе 
в средата и 1 брой PVC щуцер AD34.5 монтиран от горе в дясно. 

Използваните щуцери да са с фиксиращо устройство за PVC шлаух. 
1.7. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина и да бъде избрана съобразно 

посочените в схемата консуматори. 
1.8. Изходящите кабели се подвързват на клеморед монтиран от горе на таблото с 110 

броя клеми.  
1.9. От външната страна на вратата, на таблото да бъдат монтирани 6 броя зелени 

бутони за управление ПУСК и 6 броя червени бутони СТОП. 
1.10. В горния и долния край на таблото да е монтирана обща нулева шина. 
1.11. На вратата от вътрешната страна на таблото да бъде изработена и монтирана 

мнемо схема на таблото с отразено актуално запълнение. 
1.12. На вратата от външната страна да има оперативно наименование на таблото. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблото 
2.1. Ел.таблото се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 

 
      3. Линейна схема на ел.табло с технологично наименование – DR81R05 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



SF1  1бр х 100A

                    SF3           SF6
        SF8

SF5            SF10 SF11
  SF2           SF4               SF7               SF9

         KM4

KM1       КМ2         КМ3             КМ5       KM6

                    РТ1         РТ2 РТ3 РТ4 РТ5
 РТ6    РТ7     РТ8      РТ9   РТ10            РТ11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
25 25 25 25 25 25
500 500 500 500 500 500

СВТ 
4х1,5мм2

СВТ 
4х1,5мм2

СВТ 
4х1,5мм2

СВТ 
4х1,5мм2

СВТ 
4х1,5мм2

СВТ 
4х1,5мм2

СВТ 
4х2,5мм2

СВТ 
4х2,5мм2 СВТ 4х1,5мм2 СВТ 4х1,5мм2 СВТ 4х1,5мм2 СВТ 4х1,5мм2 – – –

2÷4 2÷4 0,7÷1 0,7÷1 0,7÷1 – 10÷16 10÷16 1,6÷2 0,4÷7 1,6÷2 1,6÷2 – – –
– K10E K10E – – –

ABC ABC ABC ABC ABC

Резерви 

25
500

K10E

Смукателен 
вентилатор

Смукателен 
вентилатор

ABC

Смукателен 
вентилатор

25
500

Прит.вен
тилаторВент.ПВ

Токов кръг

Контакрор бобина ~220V

Разпределение на фазите

Консуматор

ABC

Въздухоотопл. Апаратура

ABC

Прит.венти
латор

Термично реле (настр.)
K10EК10Е

25
500

Предпазна апаратура А
Предпазна апаратура V

Тип и сечени на кабела

DR81R05

  САВТ 3х25+16мм² 

 

Смукателен 
вентилатор

25
500

K10E

Смукателен 
вентилатор

 

 

  

 

 

 

   

 

2 



                  Приложение № 3.11 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на табло захранващо 
осветление с технологично наименование 0FZ11B06 – раздел X, точка 14.  

от Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” 
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблото 
      1.1. Таблото да бъде изработено от стоманена ламарина с размери ширина 500мм 
височина 500мм и дълбочина 250мм. 
Таблото да бъде изработено със степен на защита IP 45. 

1.2. Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде боядисано със 
жълт цвят от вътре, а от вън прахово боядисано с жълт цвят RAL 1018. 

1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, 
осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на таблото да се оформи като врата с две панти монтирани от 
лявата страна, 2 броя ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с 
ключ.  

1.5. Захранващият кабел тип СВТ 4х10мм2 минава през PVC щуцер AD28.5 - монтиран 
от горе в средата. 

1.6. Изходящите кабели минават през 20 броя PVC щуцери AD21.2 монтирани от горе 
в дясно. 

Използваните щуцери да са с фиксиращо устройство за PVC шлаух. 
1.7. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина и да бъде избрана съобразно 

посочените в схемата консуматори. 
1.8. Изходящите кабели се подвързват на клеморед монтиран от горе на таблото.  
1.9. В горния край на таблото да е монтирана обща нулева шина. 
1.10. На вратата от вътрешната страна на таблото да бъде изработена и монтирана 

мнемо схема на таблото с отразено актуално запълнение. 
1.11. На вратата от външната страна да има оперативно наименование на таблото. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблото 
2.1. Ел.таблото се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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3. Линейна схема на ел.табло с технологично наименование 0FZ11B06

SF1
160А

25 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
25 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
500 500 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

ABC ABC А В С А В С А В С А В С А В С А В С A

Осветлен
ие
и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти

Осветлен
ие и 
контакти Резерв

СВТ 4 х10мм² 

Предпазна апаратура A
Термична защита

Предпазна апаратура V
Контактор

Разпределение на фази

Предназначение

5

6
7

8

9
1
0

1
1

1
2 1

3

1
4

1
5 1

6

1

3
4

2
0

2
1 2

2

1
7

1
8 1

9

2

 

2 



                  Приложение № 3.12 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на табло с 
технологично наименование FZ61B01 захранващо осветление на 

вентилационна тръба – раздел XI, точка 13  от Приложение № I.3 “Oбем 
дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” 

 
1. Изисквания към изработването на ел.таблото 

      1.1. Таблото да бъде изработено с размери съгласно монтираната в него аппаратура, от 
подсилен стъклонапълнен полиестерен материал устойчив на агресивни атмосферни 
влияния и UV лъчи. 
Таблото да бъде изработено със степен на защита IP 66. 

1.2. Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде боядисано със 
жълт цвят от вътре, а от вън прахово боядисано с жълт цвят RAL 1018. 

1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, 
осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на таблото да се оформи като врата с две панти монтирани от 
дясната страна и ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Захранващият кабел тип САВТ 3х35+16мм2 минава през PVC щуцер AD42.5 - 
монтиран от долу в средата, към въводен триполюсен АП 63А.  

1.6. Изходящите кабели минават през 2 броя PVC щуцери AD21.2 монтирани от долу в 
дясно. 

Използваните щуцери да са с фиксиращо устройство за PVC шлаух. 
1.8. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина и да бъде избрана съобразно 

посочените в схемата консуматори.  На дясната страница от горе да се монтира фото 
клетка. 

1.9. Изходящите кабели се подвързват на клеморед монтиран от-долу на таблото. 
1.10. В долния край на таблото да е монтирана обща нулева шина. 
1.11. На вратата от вътрешната страна на таблото да бъде изработена и монтирана 

мнемо схема на таблото с отразено актуално запълнение. 
1.12. На вратата от външната страна да има оперативно наименование на таблото. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблото 
2.1. Ел.таблото се монтира на метална конструкция. Присъединителните отвори се 

пробиват на място. 
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2.2. Линейна схема на ел.табло с технологично наименование – FZ61B01 
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                  Приложение № 3.13 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на ел.табло  
захранващо осветление в СК3 с технологично наименование FS11R01 – 
раздел XII, точка 10  от Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  

ОСО ” 
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблото 
      1.1. Таблото да бъде изработено от стоманена ламарина с размери съобразно 
монтираната в него апаратура. 
Таблото да бъде изработено със степен на защита IP 45. 

1.2. Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде боядисано със 
жълт цвят от вътре, а от вън прахово боядисано с жълт цвят RAL 1018. 

1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, 
осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на таблото да се оформи като врата с две панти монтирани от 
лявата страна и ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Захранващият кабел тип САВТТн 4х10мм2 минава през PVC щуцер AD42.5 - 
монтиран от горе в дясно.  

1.6. Изходящите кабели минават през 4 броя PVC щуцери AD21.2 монтирани от горе в 
ляво. 

Използваните щуцери да са с фиксиращо устройство за PVC шлаух. 
1.7. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина и да бъде избрана съобразно 

посочените в схемата консуматори. 
1.8. Изходящите кабели се подвързват на клеморед монтиран от-горе на таблото.  
1.9. В горния край на таблото да е монтирана обща нулева шина. 
1.10. На вратата от вътрешната страна на таблото да бъде изработена и монтирана 

мнемо схема на таблото с отразено актуално запълнение. 
1.11. На вратата от външната страна да има оперативно наименование на таблото. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблото 
2.1. Ел.таблото се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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3. Линейна схема на ел.табло с технологично наименование – FS11R01 
 
 

           
  САВТТн 4х10мм2         
 
           
           
       SF1 – 50A        
              
               
              
              
              
              

SF2     SF4 SF6  SF8  SF10  SF12  
              
                        SF3                 SF5                  SF9               SF11   
       SF7      SF13 
              
                                                                                
              
Предпазна апаратура А 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Термична защита it Ait 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Предпазна апаратура V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 
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                  Приложение № 3.14 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на ел.табло 
захранващо осветление в СК3 с технологично наименование FS11R05  – 
раздел XIII, точка 9  от Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  

ОСО ” 
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблото 
      1.1. Таблото да бъде изработено от стоманена ламарина с размери съобразно 
монтираната в него апаратура. 
Таблото да бъде изработено със степен на защита IP 45. 

1.2. Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде боядисано със 
жълт цвят от вътре, а от вън прахово боядисано с жълт цвят RAL 1018. 

1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, 
осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на таблото да се оформи като врата с две панти монтирани от 
дясната страна и ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Захранващият кабел тип САВТТн 4х25мм2 минава през PVC щуцер AD42.5 - 
монтиран от горе в средата. 

1.6. Изходящите кабели минават през 6 броя PVC щуцери AD21.2 монтирани от горе в 
средата. 

Използваните щуцери да са с фиксиращо устройство за PVC шлаух. 
1.7. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина и да бъде избрана съобразно 

посочените в схемата консуматори. 
1.8. Изходящите кабели се подвързват на клеморед монтиран от-горе на таблото.  
1.9. В горния край на таблото да е монтирана обща нулева шина. 
1.10. На вратата от вътрешната страна на таблото да бъде изработена и монтирана 

мнемо схема на таблото с отразено актуално запълнение. 
1.11. На вратата от външната страна да има оперативно наименование на таблото. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблото 
2.1. Ел.таблото се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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3. Линейна схема на ел.табло с технологично наименование – FS11R05 
 
 

           
  САВТТн 4х25мм2         
 
           
           
       SF1 – 63A        
              
               
              
              
              
              

SF2     SF4 SF6  SF8  SF10   SF12÷17  
              
                        SF3                 SF5                  SF9               SF11   
       SF7         SF18÷19 
              
                                                                                        
              
Предпазна апаратура А 16 25 25 25 16 25 25 25 25 16 25 16 
Термична защита it Ait 16 25 25 25 16 25 25 25 25 16 25 16 
Предпазна апаратура V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 
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Консуматор 

Осветлен
ие и 

контакти 

Осветлен
ие и 

контакти 

Осветлен
ие и 

контакти 

Осветлен
ие и 

контакти 

Осветлени
е и 

контакти 
Осветление и 

контакти 

Осветлен
ие и 

контакти 
Осветление 
и контакти 

Осветлен
ие и 

контакти 
Осветление 
и контакти 

Осветлен
ие и 

контакти 
Осветление 
и контакти 

Разпределение на фазите A B C A B C A B C A B C 

 
Цвят RAL 1018 
 
 
 

 

 

 

 

2 



                  Приложение № 3.15 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на ел.табла 
захранващи осветление в СК3 с технологични наименования FS11R02 и 
FS11R03  – раздел XIV точка 10  от Приложение № I.3 “Oбем дейности на 

цех Р-ЕО,  ОСО ”– 2 броя  
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблото 
      1.1. Таблата да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери съобразно 
монтираната в тях апаратура. 
Таблото да бъде изработено със степен на защита IP 45. 

1.2. Таблата да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 
жълт цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с жълт цвят RAL 1018. 

1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, 
осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна  да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна 
и ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Захранващият кабел тип САВТТн 4х25мм2 минава през PVC щуцер AD42.5 - 
монтиран от горе в средата.  

1.6. Изходящите кабели минават през 20 броя PVC щуцери AD21.2 монтирани от горе 
в дясно. 

Използваните щуцери да са с фиксиращо устройство за PVC шлаух. 
1.7. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина и да бъде избрана съобразно 

посочените в схемата консуматори. 
1.8. Изходящите кабели се подвързват на клеморед монтиран от-горе на всяко табло.  
1.9. В горния край на всяко табло да е монтирана обща нулева шина. 
1.10. На вратата от вътрешната страна на всяко табло да бъде изработена и монтирана 

мнемо схема с отразено актуално запълнение. 
1.11. На вратата от външната страна да има оперативно наименование на всяко табло. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблата 
2.1. Ел.таблата се монтират на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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3. Линейна схема на ел.табло с технологично наименование FS11R02,03 - 2 броя

SF1
63А
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          Приложение № 3.16 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на ел.табло 
захранващо осветление в СК3 с технологично наименование FS11R04  – 
раздел XV, точка 7  от Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  

ОСО ” 
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблото 
      1.1. Таблото да бъде изработено от стоманена ламарина с размери съобразно 
монтираната в него апаратура. 
Таблото да бъде изработено със степен на защита IP 45. 

1.2. Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде боядисано със 
жълт цвят от вътре, а от вън прахово боядисано с жълт цвят RAL 1018. 

1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, 
осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на таблото да се оформи като врата с две панти монтирани от 
дясната страна и ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Захранващият кабел тип САВТТн 4x10мм2 минава през PVC щуцер AD42.5 - 
монтиран от горе. 

1.6. Изходящите кабели минават през 10 броя PVC щуцери AD21.2 монтирани от горе 
в дясно. 

Използваните щуцери да са с фиксиращо устройство за PVC шлаух. 
1.7. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина и да бъде избрана съобразно 

посочените в схемата консуматори. 
1.8. Изходящите кабели се подвързват на клеморед монтиран от-горе на таблото.  
1.9. В горния край на таблото да е монтирана обща нулева шина. 
1.10. На вратата от вътрешната страна на таблото да бъде изработена и монтирана 

мнемо схема на таблото с отразено актуално запълнение. 
1.11. На вратата от външната страна да има оперативно наименование на таблото. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблото 
2.1. Ел.таблото се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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3. Линейна схема на ел.табло с технологично наименование – FS11R04. 
 

SF1      50А

САВТн 4х10 мм²

Предпазна апаратура A 25 25 25 25 25 25 25 25 10 16 16 16 16 16 16 10
Термична защита 25 25 25 25 25 25 25 25 10 16 16 16 16 16 16 10
Предпазна апаратура V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 500
Контактор, А 10
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                          Приложение№ 3.17 
  

Технически изисквания при изработване и монтаж на ел. табло  
ПЕЩ №1 за управление на голяма сушилна камера (39kW) - раздел XVI, 
точка 17  от Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” 

 
      1. Изисквания към изработването на таблото: 
     1.1. Кутиите за таблата ще бъдат изработени от стоманена ламарина с размери: 
       Височина:   1000мм 
       Ширина:      800мм 
       Дълбочина: 320мм 
      Всички табла да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 

1.2.Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде прахово 
боядисани с цвят RAL 7035. 

1.3. В долната част на кутията, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 
8Х60ММ, осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с 
осигурен добър контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се 
свързва заземителен гъвкав проводник, 1х16мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на всяко табло да се оформи като врата с две панти монтирани от 
дясната страна и 2 бр. ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с 
ключ. 
     1.6. Захранващият кабел със сечение 3х10+6мм2 минава през PVC щуцер AD28.5, 
осигурен с гайка за захващане на щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух  - 
монтиран от долу в ляво.  

1.7. Изходящите кабели минават през 8 броя PVC щуцери AD21.2, осигурени с гайка за 
захващане на щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух  - монтирани от долу в 
дясно. 

1.8. Входящите и изходящите кабели се подсъединяват на клеморед, монтиран отдолу 
на таблото. 

Да се предвидят 3 броя клеми 6мм2 и 3 броя клеми 2.5 мм2 като резерв. 
1.8. В  долния край на таблото да се монтира обща нулева шина. 
1.9. На вратата и вътре в шкафа, да бъде монтирана апаратура, съгласно приложените 

схеми и спецификация. Използвания терморегулатор да е тип тип STB4-1000-10-G8-P1-
800. Да се достави един брой като резерв. 

1.10. Вътрешната комутация да е изпълнена съгласно приложените схеми. 
1.11. Изготвяне на документация и схеми(принципни и монтажни) за всеки шкаф 

поотделно 
2. Изисквания към монтажа на таблото: 

      2.1. Таблото се монтира на метална конструкция. Присъединителните отвори се 
пробиват на място. 
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Легенда към Разгъната схема на вторичните вериги  
за управление на пещ (39kW) 

 
 

    1. Амперметри за 80А/АС клас 2,5 за фази R,S и T директно мерене  3бр. 
 
    2. Терморегулатори  от 0-300оС тип тип STB4-500-10-G8-P1-800                           2бр. 
 
    3. Сигнални лампи: 
  - HL1-нагревател 1 включен - червена сигнализация – 220V    1бр. 
  - HL3-нагревател 2 включен - червена сигнализация -  220V    1бр. 
  - HL5-вентилатори 1,2 включени - червена сигнализация - 220V   1бр. 
  - HL2-нагревател 1  изключен - зелена сигнализация -  220V    1бр. 
  - HL4-нагревател 2  изключен - зелена сигнализация - 220V     1бр. 
 
    4. Бутони: 
  -“Пуск”-включване  управление и вентилация - червен бутон - 220V   1бр. 
  -„Стоп”-изключване  управление и вентилация - зелен бутон - 220V  1бр. 
  -„Авариен стоп”-изключване на всички консуматори     1бр. 
 
    5. Ключове и автоматични прекъсвачи: 
  -SF0-трифазен пакетен ключ (100А, 380V)      1бр. 
  -SF1-трифазен силов автоматичен прекъсвач за захранване на консуматорите – 
 (100А, 380V)                                                                                                                       1бр. 
  -SF2-автоматичен прекъсвач вторична комутация (5А, 220V) -   1бр. 
  -QS3-ключ за включване терморегулатор на нагревател 1 (тип накладка)-  1бр. 
  -QS4-ключ за включване терморегулатор на нагревател 2 (тип накладка)-  1бр. 
 
    6. Контактори: 
   K4, K5 - включване и изключване на вентилаторите (25A, 380V) -   2бр. 
   K6, K7 - включване и изключване на силови контактори (10A, 380V) -  2бр. 
   K2, K3 - включване и изключване на нагревателите (40A, 380V) -   2бр. 
   K1 -аварийно включване и изключване на консуматорите (100A, 380V) -  1бр. 
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            Приложение№ 3.18 
  

Технически изисквания при изработване и монтаж на ел. табло  
ПЕЩ №2 за управление на малка сушилна камера (20kW) - раздел XVI, 
точка 18  от Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” 

 
      1. Изисквания към изработването на таблото: 
      1.1. Кутиите за таблата ще бъдат изработени от стоманена ламарина с размери: 
       Височина:   800мм 
       Ширина:      440мм 
       Дълбочина: 300мм 
      Всички табла да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 

1.2.Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде прахово 
боядисани с цвят RAL 7035. 

1.3. В долната част на кутията, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 
8Х60ММ, осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с 
осигурен добър контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се 
свързва заземителен гъвкав проводник, 1х16мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на всяко табло да се оформи като врата с две панти монтирани от 
дясната страна и 2 бр. ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с 
ключ. 
      1.5. Захранващият кабел със сечение 3х10+6мм2 минава през PVC щуцер AD28.5, 
осигурен с гайка за захващане на щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух  - 
монтиран от долу в ляво.  

1.6. Изходящите кабели минават през 3 броя PVC щуцери AD21.2, осигурени с гайка за 
захващане на щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух  - монтирани от долу в 
дясно. 

1.7. Входящите и изходящите кабели се подсъединяват на клеморед, монтиран отдолу 
на таблото. 

Да се предвидят 3 броя клеми 6мм2 и 3 броя клеми 2.5 мм2 като резерв. 
1.8. В долния край на таблото да се монтира обща нулева шина. 
1.9. На вратата и вътре в шкафа, да бъде монтирана апаратура, съгласно приложените 

схеми и спецификация. Използвания терморегулатор да е тип тип STB4-500-10-G8-P1-800. 
Да се достави един брой като резерв. 
1.10. Вътрешната комутация да е изпълнена съгласно приложените схеми. 
1.11. Изготвяне на документация и схеми(принципни и монтажни) за всеки шкаф 

поотделно 
2. Изисквания към монтажа на таблото: 
2.1. Таблото се монтира на метална конструкция. Присъединителните отвори се 

пробиват на място. 
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Легенда към Разгъната схема на вторичните вериги  
за управление на пещ (20kW) 

 
 

    1. Амперметри за 80А/АС клас 2,5 за фази R,S и T директно мерене  3бр. 
 
    2. Терморегулатори  от 0-300оС тип STB4-500-10-G8-P1-800                                   2бр. 
 
    3. Сигнални лампи: 
  - HL1-нагревател 1 включен - червена сигнализация – 220V    1бр. 
  - HL2-нагревател 2 включен - червена сигнализация -  220V    1бр. 
   
    4. Бутони: 
  -“Пуск”-включване  управление и вентилация - червен бутон - 220V   1бр. 
  -„Стоп”-изключване  управление и вентилация - зелен бутон - 220V  1бр. 
  -„Авариен стоп”-изключване на всички консуматори     1бр. 
 
    5. Ключове и автоматични прекъсвачи: 
  -SF0-трифазен пакетен ключ (50А, 380V)      1бр. 
  -SF1-трифазен силов автоматичен прекъсвач за захранване на консуматорите – 
 (50А, 380V)                                                                                                                       1бр. 
  -QS3-ключ за включване терморегулатор на нагревател 1 (тип накладка)-  1бр. 
  -QS4-ключ за включване терморегулатор на нагревател 2 (тип накладка)-  1бр. 
 
    6. Контактори: 
   - включване и изключване на силови контактори (10A, 380V) -               2бр. 
   K2, K3 - включване и изключване на нагревателите (40A, 380V) -   2бр. 
   K1 -аварийно включване и изключване на консуматорите (40A, 380V) -  1бр. 
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                Приложение № 3.19 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на ел.табло 
осигуряващо захранване на съоръжения за студопроизводство с 

технологично наименование 0UV40J06 в ЕРЦ - раздел XVII, точка 3  от 
Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” 

 
 1. Изисквания към изработката на таблото: 
  1.1. Кутията за таблото да бъде изработена от черна стоманена ламарина с 
максимални размери както следва: височина  350 мм; ширина  550 мм; дълбочина  200 мм.
 Таблото да бъде изработено със степен на защита IP44, за стенен монтаж с 
монтажни отвори в четирите ъгъла на таблото. 
  Кутията да бъде грундирана от вътре и от вън. След това да бъде боядисана със 
светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисано с цвят RAL 7035. 
 1.2. В горната част на таблото, от лявата страна   да се монтира една шпилка М 
8Х60мм, осигурена против развиване, половината от  вътре и половината от вън, с 
осигурен добър контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се 
свързва заземителен  проводник, 1х16мм², а от вън заземителен проводник. 
 1.3. Лицевата страна на таблото да се оформи с 1  врата с по две панти с ключалка 
за “перчат” ключ комплектована с ключ.  
 1.4. Входящите и изходящи кабели минават през 1 брой щуцер AD28.5, монтиран 
от горе на таблото. 
 1.5. Използваната апаратура да е за монтаж на DIN шина. 
 1.6. В таблото да се предвиди перфориран кабелен канал за подвеждане на кабелите 
до монтажните единици и клемореда. 
 1.7. Всички входящи и изходящи кабели преминават през 1 броя клеморед състоящ 
се от 20 броя клеми 2.5мм2 монтиран хоризонтално в горната част на таблото. Да се 
предвидят 5 броя клеми на клемореда като резерв. 
 1.8. Изработеното табло трябва да съдържа 10 бутона монтирани на вратата два по 
два един върху друг. Всеки бутон трябва да има нормално отворен и нормално затворен 
контакт  като до клеморед е опроводен само нормално отворения. 

 1.9. Изготвяне конструктивна документация и схеми / принципни и монтажни/ за 
таблото 

  
2. Изисквания към монтажа на таблoтo 

 2.1 Таблото се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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                                    Приложение № 3.20  
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходна кутия с 
технологично наименование 0DS12R32 - PK – раздел XVIII, точка 1/9 от 

Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” – 1 брой 
  

1. Изисквания към изработването на преходната кутия: 
1.1. Кутията да бъде изработена от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 600мм;  
Ширина – 400мм;  
Дълбочина – 200мм 
Кутията  да бъде изработена със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутията да бъде грундирана от вътре и от вън. След това да бъде боядисана със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисана с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, 

осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна 
и 2бр.ключалки за ключ “перчат” , всяка ключалка да се комплектова с ключ. 

1.5. Вътре в преходната кутия да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки 
М12Х60мм. 

1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане 
на щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на 
посочените страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

0DS12R32 34.5 
60 

1бр AD 34.5  от горе в ляво 
1бр AD 60 от горе в дясно 

 
 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
2.1. Преходната  кутия се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на 

място  
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                   Приложение № 3.21 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования 0UV61D01- PK  ; 0UV61D02 - PK  – раздел 

XVIII, точка 2/6  от Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,   
ОСО ” –   2 броя 

 
 
 

1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да ще бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 400мм; Ширина – 300мм; Дълбочина – 180мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, 

осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4 Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна 
и 2бр.ключалки за ключ “перчат” , всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Във всяка кутия да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки 
М10Х40мм. 

1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане 
на щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на 
посочените страни съгласно таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Преходна кутия за  Щуцери  
AD 

Местоположение на щуцерите 

0UV61D01 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

0UV61D02 34.5 1бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
2. Изисквания към монтажа 
2.1. Преходна кутия 0UV61D01 се монтира на метална конструкция. Преходна кутия 

0UV61D02 се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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                                   Приложение № 3.22 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходна кутия с 
технологично наименование  0UV61D03- PK  – раздел XVIII, точка 3/4  от 

Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” –   1 брой 
 
 
  

1. Изисквания към изработването на преходнaта кутия: 
1.1. Кутията да бъде изработена от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 340мм;  
Ширина – 200мм;  
Дълбочина – 90мм 
Кутията да бъде изработена със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутията да бъде грундирана от вътре и от вън. След това да бъде боядисана със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисана с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, 

осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на кутията. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата страна 
и 1бр.ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ.  

1.5. В кутията  да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки М8Х30мм. 
1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане 

на щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на 
посочените страни съгласно таблица 1.1. 

 
 

Таблица 1.1 
Преходна кутия за  Щуцери  

AD 
Местоположение на щуцерите 

0UV61D03 28.5 
34.5 

1бр AD 28.5 от горе в средата 
1бр AD 34.5 от долу в средата 

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
2.1. Преходната кутия се монтира на метална конструкция. Присъединителните отвори 

се пробиват на място. 
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                                  Приложение № 3.23 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на преходни кутии с 
технологични наименования  0ZP21D01 - PK ; 0ZP22D01 - PK ;  

0ZP23D01 - PK – раздел XIX, точка 7  от Приложение № I.3 “Oбем 
дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” –   3 броя 

 
  

1. Изисквания към изработването на преходните кутии: 
1.1. Кутиите да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери както следва: 
Височина – 500мм;  
Ширина – 400мм;  
Дълбочина – 230мм 
Всички кутии да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 
1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани със 

светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, 

осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна 
и 2бр.ключалки за ключ “перчат” , всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Във всяка кутия  да се монтира хоризонтално клемна дъска с 4бр.шпилки 
М16Х50мм. 

1.6 Захранващите кабели минават през PVC щуцери, осигурени с гайка за захващане 
на щуцерите и фиксиращо устройство за PVC шлаух, монтирани симетрично на 
посочените страни съгласно таблица 1.1. 

 
 

Таблица 1.1 
Преходна кутия за  Щуцери  

AD 
Местоположение на щуцерите 

0ZP21D01 78 2бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

0ZP22D01 78 2бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

0ZP23D01 78 2бр от горе в средата 
1бр от долу в средата 

 
2. Изисквания към монтажа на ПК 
2.1. Преходните кутии се монтират на стена. Присъединителните отвори се пробиват 

на място. 
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                  Приложение № 3.24  
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на ел.табло 
захранващо осветление в СК3 с технологично наименование FS11R – 
раздел XXIII, точка 21  от Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-

ЕО,  ОСО ” 
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблото 
      1.1. Таблото да бъде изработено от стоманена ламарина с размери съобразно 
монтираната в него апаратура. 
Таблото да бъде изработено със степен на защита IP 55. 

1.2. Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде боядисано със 
жълт цвят от вътре, а от вън прахово боядисано с жълт цвят RAL 1018. 

1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, 
осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър 
контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен 
гъвкав проводник, 1х50мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на таблото да се оформи като врата с две панти монтирани от 
лявата страна и ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Захранващият кабел тип САВТТн 3х185+95мм2 минава през PVC щуцер AD70 - 
монтиран от долу в ляво. 

1.6. Изходящите кабели минават през 4 броя PVC щуцери AD34,5 и 2 броя AD28,5 
монтирани от горе. 

Използваните щуцери да са с фиксиращо устройство за PVC шлаух. 
1.7. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина и да бъде избрана съобразно 

посочените в схемата консуматори. 
1.8. Изходящите кабели се подвързват на клеморед монтиран от-горе на таблото.  
1.9. В горния  край на таблото да е монтирана обща нулева шина. 
1.10. На вратата от вътрешната страна на таблото да бъде изработена и монтирана 

мнемо схема на таблото с отразено актуално запълнение. 
1.11. На вратата от външната страна да има оперативно наименование на таблото. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблото 
2.1. Ел.таблото се монтира на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 
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3. Линейна схема на ел.табло с технологично наименование  FS11R 

SF1
250А

SF2 SF5

SF7

250 100 100 100 100 100 100
500 500 500 500 500 500 500

САВТTн 
3х185+1
20 мм2

САВТTн 
4х10 
мм2

САВТTн 
4х25 
мм2

САВТTн 
4х25 
мм2

САВТTн 
4х10 
мм2

САВТTн 
4х25 
мм2 Резерв

35÷185 6÷50 6÷50 6÷50 6÷50 6÷50 10÷95
ABС ABС ABС ABС ABС ABС ABС

Главно табло осветление с технологично наименование  FS11R

Ра
бо
тн
о 
за
хр
ан
ва
не

SF3 SF4 SF6

Предпазна апаратура A

Разпределение на фази

Предпазна апаратура V

Тип на кабела
Размер на клемата мм²

4

5
6

1

3

1 12 4

5
6

11 122

A V
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                  Приложение № 3.25   
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на ел.табла за 
захранване на асансьори с технологични наименования 0UQ01E09 и 

0UQ01E10 – раздел XXIV, точка 4  от Приложение № I.3 “Oбем дейности 
на цех Р-ЕО,  ОСО ” - 2 броя    

 
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблата 
1.1. Кутиите за таблата ще бъдат изработени от стоманена ламарина с размери  

съобразени с апаратурата монтирани в тях.  
Всички табла да бъдат изработени със степен на защита IP 44. 

1.2. Кутиите да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат прахово 
боядисани с цвят RAL 7035. 

1.3. В долната част на всяка кутия, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 
8Х60ММ, осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с 
осигурен добър контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се 
свързва заземителен гъвкав проводник, 1х10мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на всяко табло да се оформи като врата с две панти монтирани от 
лявата страна и  ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ. 

1.5. На вратата над ръкохватката на превключвателя да има маркировка "работно" и 
"резервно" 

1.6. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина. 
1.7.  Входящите кабели се подсъединяват на клеморед монтиран от горе на таблото. 

Клемореда да бъде от 4 броя биметални клеми 4-10мм2  и 4бр клеми 4-10мм2 с крайни 
ограничители.  

1.8. Отляво на клемореда (отгоре до долу) да се монтира обща нулева шина с 4бр 
отвори за болт М6. 

1.9. Изходящите кабели се подсъединяват на клеморед монтиран от долу на таблото. 
Клемореда да бъде от 6 броя клеми 4-10мм² с крайни ограничители. 

1.10. Входящите  и  изходящите  кабели  минават  през  PVC щуцери с размери AD 
21.2, 2 броя монтирани от горе и 1 брой от долу в средата, комплект с фиксиращо 
устройство за PVC шлаух.  

1.11. На вратата от вътрешната страна на всяко табло да бъде изработена и монтирана 
мнемо схема на таблото с отразено актуално запълнение. 

 
2. Изисквания към монтажа на таблата 
2.1. Всички табла се монтират на стена. 
 
3. Линейна схема 

 
     
 ВходСАВТ4Х10мм²              Вход СВТн4Х4мм² 
           

                 "1" 
               
"2"  

                  ПЕП 16А  
    

                ШКПТ 4Х4мм² 
    изход    
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                  Приложение № 3.26   
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на ел.табло за 
захранване на пералня с технологично наименование 0XW04D02  – 

раздел XXIV, точка 5  от Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,   
ОСО ” - 2 броя    

 
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблата 
1.1. Кутията за таблото да бъде изработено от стоманена ламарина с размери  

съобразени с апаратурата монтирана в него.  
Таблото да бъдае изработено със степен на защита IP 44. 

1.2.Таблото да бъде грундирано от вътре и от вън. След това да бъде прахово 
боядисано с цвят RAL 7032. 

1.3. В долната част на кутията, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 
8Х60ММ, осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с 
осигурен добър контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се 
свързва заземителен гъвкав проводник, 1х10мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна на всяко табло да се оформи като врата с две панти монтирани от 
лявата страна и ключалка за ключ “перчат” комплектована с ключ. 

1.5. На вратата над ръкохватката на превключвателя да има маркировка "работно" и 
"резервно" 

1.6. Предпазната апаратура да е за монтаж на DIN шина. 
1.7.  Входящите кабели се подсъединяват на клеморед монтиран от горе на таблото. 

Клемореда да бъде от 4 броя биметални клеми 4-10мм2  и 4бр клеми 4-10мм2 с крайни 
ограничители.  

1.8. Отляво на клемореда (отгоре до долу) да се монтира обща нулева шина с 4бр 
отвори за болт М6. 

1.9. Изходящите кабели се подсъединяват на клеморед монтиран от долу на таблото. 
Клемореда да бъде от 6 броя клеми 4-10мм² с крайни ограничители. 

1.10. Входящите  и  изходящите  кабели  минават  през  PVC щуцери с размери AD 
21.2, 2 броя монтирани от горе и 1 брой от долу в средата, комплект с фиксиращо 
устройство за PVC шлаух.  

1.11. На вратата от вътрешната страна на всяко табло да бъде изработена и монтирана 
мнемо схема на таблото с отразено актуално запълнение. 

 
2. Изисквания към монтажа на таблата 
2.1. Всички табла се монтират на стена. 
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3. Линейна схема на табло с  технологично наименование 0XW04D02   
 

SF2 SF5

63 63 6 6
63 63 6 6

500 500 500 500
ШКПТ ШКПТ ШКПТ ШКПТ
5÷25 5÷25 2÷6 2÷6

ABС ABС ABС ABСРазпределение на фази

Предпазна апаратура A

Предпазна апаратура V
Тип на кабела

Термична защита It A

Две групи входни 
клемореда

SF
1 

10
0А

Р
ез
ер
вн
о 
за
хр
ан
ва
не

 С
ВТ

4х
10
м
м

2

Размер на клемата мм²

Ра
бо
тн
о 
за
хр
ан
ва
не

SF3 SF4

41

3

1 12

 
 

2 
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            Приложение № 3.27 
 

Технически изисквания при изработване и монтаж на табла с 
технологични наименования DZ32R03 и  DZ32R04 – раздел XXVII, 

точка 5 и 6 от Приложение № I.3 “Oбем дейности на цех Р-ЕО,  ОСО ” 
–  

2 броя 
 

1. Изисквания към изработването на ел.таблата 
      1.1. Таблата да бъдат изработени от стоманена ламарина с размери съобразно 
монтираната в тях апаратура. 
Таблата да бъдат изработени със степен на защита IP 45. 

1.2. Таблата да бъдат грундирани от вътре и от вън. След това да бъдат боядисани 
със светло сив цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035. 

1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60ММ, 
осигурена против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен 
добър контакт с корпуса на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва 
заземителен гъвкав проводник, 1х25мм², а от вън заземителната шина. 

1.4. Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от лявата 
страна и ключалки за ключ “перчат”. Всяка ключалка да се комплектова с ключ.  

1.5. Вътре в таблата да бъде монтирана  апаратура на DIN шина съгласно 
приложения чертеж. Да няма открити тоководещи части. 

1.6. Входящите и изходящите кабели минават през PVC щуцери. Отворите за 
щуцерите се разпробиват на място.  

Използваните щуцери да са с фиксиращо устройство за PVC шлаух. 
1.7. Изходящите кабели се подвързват на клеморед монтиран от долу  на всяко 

табло.  
1.8. В долния край на всяко табло да е монтирана обща нулева шина. 
1.9. На вратата от вътрешната страна на всяко табло да бъде изработена и 

монтирана мнемо схема с отразено актуално запълнение. 
1.10. На вратата от външната страна да има оперативно наименование. 
 
2. Изисквания към монтажа на таблата 
2.1. Таблата се монтират на стена. Присъединителните отвори се пробиват на място. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





№ ВИД ДЕЙНОСТ
II.1 ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “ТЕХНОЛОГИЧНИ

ИЗМЕРВАНИЯ И АВТОМАТИКА” (ТИА) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 5-ти
ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)

I. Повишаване експлоатационната надеждност на температурния контрол на 
помпи за аварийно и планово разхлаждане на реактора

II. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 
междинните присъеднения на сигнали за управление на турбината

III. Подмяна на деформирани участъци и възстановяване линейността на линиите 
за пренос на информация за текущите стойности на технологичните параметри 
на реакторната установка

IV. Подмяна на деформирани участъци и възстановяване линейността на линиите 
за пренос на информация за текущите стойности на технологичните параметри 
на системите за управление на турбината

V. Възстановяване експлоатационната надеждност на прегради и съоръжения за 
защита на средствата за измерване на технологични параметри, участващи в 
системи важни за безопасността

VI. Възстановяване експлоатационната надеждност на вериги, осигуряващи 
безопасно отвеждане на паразитни потенциали

VII. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на кабели и 
кабелни присъединения на електрически управляемите арматури участващи в 
системи за безопасност и системи важни за безопасността

VIII. Изграждане на допълнителни конструкции, системи и компоненти участващи в 
логиката за управление и визуализиране на информационния поток за 
текущите параметри и състояние на реакторната и турбинната установка

IX. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на кабели и 
кабелни присъединения на средствата за измерване на технологични 
параметри

X. Подмяна на неподлежащи на възстановяване конструкции и компоненти, 
осигуряващи сеизмична устойчивост на приборите за измерване 
технологичните параметри на системата за управление на турбината,  
подаване и пренасяне на информация, прекъсване и разтоварване на 
информационните линии

XI. Подмяна на датчици за контрол на топлинното разширение на Цилиндър ниско 
налягане (ЦНН - 1, 2, 3 (SB22, 32, 42G06B1)), участващи в системите за 
управление на турбината

XII. Подмяна на линиите за пренос на информация ( с актуално повишаване  
уплътняването на линиите) за текущите стойности на технологичните 
параметри  от първичен преобразувател на неелектрически параметри в 
електрически до електронен блок за първична обработка

XIII. Подмяна на прибори за визуализация на текущите стойности на технологични 
параметри на компоненти от реакторната установка и технологичните системи 
за управление на турбината

XIV. Подмяна на кабелни трасета за кабели за контрол на механични величини на 
ТГ и ТПП-  ИП 2.218

XV. Дейности по привеждане на КСК в съответствие с изискванията на мисия 
OSART

XVI. Подмяна на прибори за визуализация на текущите стойности на технологични 
параметри на компоненти от реакторната установка и технологичните системи 
за студопроизводство на помещенията в специалния корпус  “надзиравана” 
зона и затворения контур за охлаждане отбор проби

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕХ “СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И 
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№ ВИД ДЕЙНОСТ

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕХ “СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И 

XVII. Подмяна на прибори за визуализация на текущите стойности на технологични 
параметри на компоненти от реакторната установка и технологичните системи 
за разделна регенерация на йонитите

XVIII Подмяна на прибори за визуализация на текущите стойности на технологични 
параметри на компоненти от реакторната установка и технологичните 
вентилационни системи

XXIX Подмяна на захранващи кабели на изпълнителни механизми, на които
чувствителността на релейните защити не съответства на критериите на
изчислителната записка за подмяна на захранващи сборки РТЗО

II.2 ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “ТЕХНОЛОГИЧНИ
ИЗМЕРВАНИЯ И АВТОМАТИКА”(ТИА) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 6-ти
ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)

I. Повишаване експлоатационната надеждност на температурния контрол на 
помпи за аварийно и планово разхлаждане на реактора.

II. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 
междинните присъеднения на сигнали за управление на турбината

III. Подмяна на деформирани участъци и възстановяване линейността на линиите 
за пренос на информация за текущите стойности на технологичните параметри 
на реакторната установка

IV. Подмяна на деформирани участъци и възстановяване линейността на линиите 
за пренос на информация за текущите стойности на технологичните параметри 
на системите за управление на турбината

V. Възстановяване експлоатационната надеждност на вериги, осигуряващи 
безопасно отвеждане на паразитни потенциали

VI. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на кабели и 
кабелни присъединения на електрически управляемите арматури участващи в 
системи за безопасност и системи важни за безопасността

VII.
Изграждане на допълнителни конструкции, системи и компоненти участващи в 
логиката за управление и визуализиране на информационния поток за 
текущите параметри и състояние на реакторната и турбинната установка

VIII.
Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на кабели и 
кабелни присъединения на средствата за измерване на технологични 
параметри, участващи в системите за управление на турбината

IX. Подмяна на неподлежащи на възстановяване конструкции и компоненти, 
осигуряващи сеизмична устойчивост на приборите за измерване 
технологичните параметри на системата за управление на турбината,  
подаване и пренасяне на информация, прекъсване и разтоварване на 
информационните линии

X. Подмяна на датчици за контрол на топлинното разширение на Цилиндър ниско 
налягане (ЦНН - 1, 2, 3 (SB22, 32, 42G06B1)), участващи в системите за 
управление на турбината

XI. Подмяна на линиите за пренос на информация ( с актуално повишаване  
уплътняването на линиите) за текущите стойности на технологичните 
параметри  от първичен преобразувател на неелектрически параметри в 
електрически до електронен блок за първична обработка

XII. Дейности по привеждане на КСК в съответствие с изискванията на мисия 
OSART

XIII. Подмяна на кабелни трасета за кабели за контрол на механични величини на 
ТГ и ТПП ИП 2.218
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№ ВИД ДЕЙНОСТ

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕХ “СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И 

XIV. Подмяна на прибори за визуализация на текущите стойности на технологични 
параметри на компоненти от реакторната установка и технологичните системи 
за студопроизводство на помещенията в специалния корпус  “надзиравана” 
зона и затворения контур за охлаждане отбор проби

XV. Подмяна на прибори за визуализация на текущите стойности на технологични 
параметри на компоненти от реакторната установка и технологичните системи 
за разделна регенерация на йонитните.

XVI. Подмяна на прибори за визуализация на текущите стойности на технологични 
параметри на компоненти от реакторната установка и технологичните системи 
за управление на турбината

XVII Подмяна на захранващи кабели на изпълнителни механизми, на които
чувствителността на релейните защити не съответства на критериите на
изчислителната записка за подмяна на захранващи сборки РТЗО

II.3 ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “ТЕХНОЛОГИЧНИ
ИЗМЕРВАНИЯ И АВТОМАТИКА” (ТИА) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО
ОБЩОСТАНЦИОННИ ОБЕКТИ (ОСО)

I. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 
междинните присъединения на сигнали за управление

II. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на кабели и 
кабелни присъединения на електрически управляемите арматури 

III. Изграждане на допълнителни конструкции, системи и компоненти участващи в 
логиката за управление и визуализиране на информационния поток за 
текущите параметри 

IV. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на кабели и 
кабелни присъединения на средствата за измерване на технологични 
параметри

V. Подмяна на моноблокови конструктивни елементи с възвратно-постъпателно 
деформируемо преобразуване на текущото състояние на компоненти от 
водоподготвителната инсталация в дискретизиран потенциален 
информационен сигнал

VI. Подмяна на неподлежащи на възстановяване конструкции и компоненти, 
осигуряващи сеизмична устойчивост и защита на линиите за пренос на 
информация за моментните стойности на топлотехничеките параметри на 
технологичното оборудване.

VII. Дейности по привеждане на КСК в съответствие с изискванията на мисия 
OSART

VIII. Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на 
подготвителната инсталация и междинните присъеднения на флуиди и сигнали 
за управление на агрегати за дозиране на киселини. / Местно табло за 
управление с технологична позиция ICC001 в DZ24/

II.4 ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “УПРАВЛЯВАЩИ И
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” (УИС) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 5-ти
ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)

I. Изпълнение технически решения за подобряване експлоатационната 
надежност на технологичните системи за управление на реакторната 
установка и турбогенератора 

II. Демонтаж изведени от експлоатация кабели в кабелни полуетажи в Апаратно 
отделение /АО/, машинна зала /МЗ/ и вертикалните кабелни шахти на 
системите осигуряващи ядрена безопасност
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№ ВИД ДЕЙНОСТ

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕХ “СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И 

III. Модернизация технологичната сигнализация на Блочния щит за управление 
вследствие замяната на Унифициран комплекс технически средства I II контур 
с Компютърна информационно-управляваща система "Ovation" на V 
енергоблок - ИП 2.008

IV. Демонтаж изведени от експлоатация и сеизмично неквалифицирани панели за 
формиране на технологична сигнализация от I и II контур на блочния щит за 
управление на V енергоблок

V. Замяна съединителни кутии с изтекъл ресурс на клапаните от системите за 
автоматично регулиране на технологичните процеси по I и II контур

VI. Подмяна ка кабели с изтекъл ресурс между БРУА и ПТК 5УСБ1,2,3
VII. Подобряване експлоатационния вид на кабелното стопанство
II.5 ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “УПРАВЛЯВАЩИ И

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” (УИС) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 6-ти
ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)

I. Изпълнение технически решения за подобряване експлоатационната 
надеждност на технологичните системи за управление на реакторната 
установка и турбогенератора 

II. Демонтаж изведени от експлоатация кабели в кабелни полуетажи в Апаратно 
отделение /АО/, машинна зала /МЗ/ и вертикалните кабелни шахти на 
системите осигуряващи ядрена безопасност

III. Модернизация технологичната сигнализация на Блочния щит за управление 
вследствие замяната на Унифициран комплекс технически средства I II контур 
с Компютърна информационно-управляваща система "Ovation" на VI 
енергоблок ИП 2.008

IV. Демонтаж изведени от експлоатация и сеизмично неквалифицирани панели за 
формиране на технологична сигнализация от I и II контур на блочния щит за 
управление на VI енергоблок

V. Замяна съединителните кутии с изтекъл ресурс на клапаните от системите за 
автоматично регулиране на технологичните процеси по I и II контур 

VI. Подмяна ка кабели с изтекъл ресурс между БРУА и ПТК 6УСБ1,2,3
VII. Подобряване експлоатационния вид на кабелното стопанство
II.6 ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “УПРАВЛЯВАЩИ И

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” (УИС) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО
ОБЩОСТАНЦИОННИ ОБЕКТИ (ОСО)

I. Изпълнение технически решения за изменения в проекта по технологичните 
системи на корпуса за специална водоочистка

II. Замяна съединителните кутии с изтекъл ресурс на клапаните от системите за 
автоматично регулиране на технологичните процеси в корпуса за специална 
водоочистка

III. Демонтаж изведени от експлоатация кабели в кабелни полуетажи в СК-3
IV. Подобряване експлоатационния вид на кабелното стопанство
II.7 ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “СИСТЕМИ ЗА

УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА И РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ” (СУЗ и РК) ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)

I. Подобряване на експлоатационното състояние на Местен щит за радиационен 
контрол ( МЩРК) в помещение  5АК422

II. Подобряване на експлоатационното състояние на пробоотборно трасе за 
радиационен контрол 

III. Подмяна на фланци с наранени контактни повърхнини на пробоотборно трасе 
за радиационен контрол 
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№ ВИД ДЕЙНОСТ

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕХ “СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И 

IV. Подмяна на панели HM(N) 03,04, участващи в аварийната защита на реактора - 
със сеизмично квалифицирани. Точка от ИП 2.919

V.  Изолиране на изведена от експлоатациия система за подаване на азот към 
канали на йонизационни камери АКНП

VI. Подобряване на експлотационното състояние на 
оборудване от с-ма ЦИИСРК

II.8 ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА И РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ” (СУЗ и РК) ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)

I. Подобряване на експлоатационното състояние на Местен щит за радиационен 
контрол ( МЩРК) в помещение  6АК422

II. Подобряване на експлоатационното състояние на пробоотборно трасе за 
радиационен контрол 

III. Подмяна на фланци с наранени контактни повърхнини на пробоотборно трасе 
за радиационен контрол 

IV. Подмяна на панели HM(N) 03,04, участващи в аварийната защита на реактора - 
със сеизмично квалифицирани. Точка от ИП 2.919

V.  Изолиране на изведена от експлоатациия система за подаване на азот към 
канали на йонизационни камери АКНП

VI. Подобряване на експлотационното състояние на 
оборудване от с-ма ЦИИСРК

II.9 ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА И РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ” (СУЗ и РК) ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОБЩОСТАНЦИОННИ ОБЕКТИ (ОСО)

I. Подобряване на експлотационното състояние на пробоотборно трасе за 
радиационен контрол СК3

II. Подмяна на фланци с наранени контактни повърхнини на пробоотборно трасе 
за радиационен контрол СК3

III. Подобряване на експлотационното състояние на 
оборудване от с-ма ЦИИСРК
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мярк
а К-во

1 2 3 4

I

Повишаване експлоатационната надеждност на 
температурния контрол на помпи за аварийно и 

планово разхлаждане на реактора

1 Демонтаж СК с тегло до 20кг. - без запазване за по-нататъшна употреба бр 40

2
Монтаж дънна плоча в СК / Доставката на дънната плоча е задължение 
на Изпълнителя ( MM-2520, ММ-3025, ММ-33, ММ-43, ММ-46). бр 40

3
Монтаж DIN шина -  доставката на шината е задължение на 
Изпълнителя м 190

4

Монтаж СК с тегло до 20кг /Доставката на СК (CRN-2520/150, CRN-
3025/150, CRN-3025/200, CRN-33/200, CRN-43/200, CRN-46/300,  е 
задължение на Изпълнителя/ бр 40

5 Демонтаж кабел без запазване за по нататъшна употреба м 1560
6 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 14800

7
Доставка и полагане кабел тип OLFLEX HEAT 4х1мм² по готово кабелно
трасе м 600

8

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 15400

9

Монтаж на щуцери на защитна тръба - доставката на щуцерите е 
задължение на Изпълнителя (RQG 1, 5020.055.222,  AD 21,2, M 25 x 1,5; 
RQG 1, 5020.055.225,  AD 28,5, M 25 x 1,5; RQG 1, 5020.055.236,  AD 
34,5;  M 40 x 1,5; RQG 1, 5020.055.245, AD 42,5,  M 50 x бр 1300

10

Монтаж на защита тръба (гибшланг) на кабел - доставката на защитната 
тръба е задължение на Изпълнителя ( Rohrflex® PA 6 S,  0233.209.016,  
AD 21,2  прис размер 16,5 x 21,2; Rohrflex® PA 6 S, 0233.209.023,  AD 
28,5,  прис. размер 23,0 x 28,5; Rohrflex® PA м 1950

11
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 1330

12
Проверка изолационното съпротивление на кабели с представяне на 
протокол бр 1075

13 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 920

14
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 270

15 Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 1800

16
Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина, двоен вход един
изход WDU 2,5 ZR бр 70

17
Доставка и монтаж на носачи за табелки за надписи на клеми SchT 5S
8x40 в комплект със защитно стъкло STR 5S бр 450

18
Доставка и монтаж на маркировка за клеми последователно вертикални
с номера от 1 до 20 DEK 5 бр 1350

19 Доставка и монтаж на ограничители за клемореди за еврошина WDU-2,5 бр 140

20 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 40/60мм м 35

21
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 4мм²  дължина до 50см. бр 75

22
Направа на кабелно трасе от охранна тръба ф=25мм / Доставката на 
тръбата е задължение на Изпълнителя/ м 130

23 Доставка и полагане кабел тип OLFLEX HEAT 7х0.75мм² по готово трасе м 700

Обособена позиция 6, Приложение № 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обем дейности на цех СКУ, сектор ТИА за ПГР-2014, 5ЕБ 
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мярк
а К-во

1 2 3 4

24
Направа и монтаж дребна метална конструкция с грундиране и 
боядисване кг. 130

25
Направа на мостчета от клема на клема на клеморед ПВА1 1мм², 
L=100мм /Доставката на кабела е задължение на Изпълнителя/ бр 200

26
Монтаж накрайник на кабелно жило до 2,5мм² / Доставката на 
накрайниците е задължение на Изпълнителя/ 700

27

Удължаване на жила 1,5мм² с кербоване /Доставката на кабела за 
удължаване на жилата е задължение на Възложителя а, останалите 
материали на Изпълнителя / бр 100

28

Изграждане метално кабелно трасе  канал 100/100мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 70

29
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 30

30 Демонтаж желязна конструкция кг 77

II

Повишаване експлоатационната надеждност и степен 
на защита на междинните присъеднения на сигнали за 

управление на турбината

1 Демонтаж СК с тегло до 20кг. - без запазване за по-нататъшна употреба бр 20

2
Монтаж дънна плоча в СК / Доставката на дънната плоча е задължение 
на Изпълнителя ( MM-2520, ММ-3025, ММ-33, ММ-43, ММ-46). бр 20

3
Монтаж DIN шина -  доставката на шината е задължение на 
Изпълнителя м 50

4

Монтаж СК с тегло до 20кг /Доставката на СК (CRN-2520/150, CRN-
3025/150, CRN-3025/200, CRN-33/200, CRN-43/200, CRN-46/300,  е 
задължение на Изпълнителя/ бр 20

5 Демонтаж кабел без запазване за по нататъшна употреба м 400
6 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 6000

7
Доставка и полагане кабел тип OLFLEX HEAT 4х1мм² по готово кабелно
трасе м 160

8

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 6000

9

Монтаж на щуцери на защитна тръба - доставката на щуцерите е 
задължение на Изпълнителя (RQG 1, 5020.055.222,  AD 21,2, M 25 x 1,5; 
RQG 1, 5020.055.225,  AD 28,5, M 25 x 1,5; RQG 1, 5020.055.236,  AD 
34,5;  M 40 x 1,5; RQG 1, 5020.055.245, AD 42,5,  M 50 x бр 300

10

Монтаж на защита тръба (гибшланг) на кабел - доставката на защитната 
тръба е задължение на Изпълнителя ( Rohrflex® PA 6 S,  0233.209.016,  
AD 21,2  прис размер 16,5 x 21,2; Rohrflex® PA 6 S, 0233.209.023,  AD 
28,5,  прис. размер 23,0 x 28,5; Rohrflex® PA м 600

11
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 400

12
Проверка изолационното съпротивление на кабели с представяне на 
протокол бр 400

13 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр. 400

14
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 70

15 Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 5000

16
Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина, двоен вход един
изход WDU 2,5 ZR бр 600

17
Доставка и монтаж на носачи за табелки за надписи на клеми SchT 5S
8x40 в комплект със защитно стъкло STR 5S бр 5000

18
Доставка и монтаж на маркировка за клеми последователно вертикални
с номера от 1 до 20 DEK 5 бр 5000
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мярк
а К-во

1 2 3 4

19 Доставка и монтаж на ограничители за клемореди за еврошина WDU-2,5 бр 140

20 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 40/60мм м 40

21
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 4мм²  дължина до 50см. бр 80

22
Направа на кабелно трасе от охранна тръба ф=25мм / Доставката на 
тръбата е задължение на Изпълнителя/ м 90

23 Доставка и полагане кабел тип OLFLEX HEAT 7х0.75мм² по готово трасе м 70

24
Направа и монтаж дребна метална конструкция с грундиране и 
боядисване кг. 180

25
Направа на мостчета от клема на клема на клеморед ПВА1 1мм², 
L=100мм /Доставката на кабела е задължение на Изпълнителя/ бр 120

26
Монтаж накрайник на кабелно жило до 2,5мм² / Доставката на 
накрайниците е задължение на Изпълнителя/ бр 5000

27

Удължаване на жила 1,5мм² с кербоване /Доставката на кабела за 
удължаване на жилата е задължение на Възложителя а, останалите 
материали на Изпълнителя / бр 100

28 Разкапачване и закапачване на кабелни  трасета м 300
29 Демонтаж щуцери без запазване за по нататъшна употреба бр 250

30
Уплътняване кабелни входове и изходи със силикон HILTI - черен - 
Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя бр 1200

31 Изработка и монтаж преходи от бронз с резба М 50х1.5мм бр 200

32
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 35

III

Подмяна на деформирани участъци и възстановяване 
линейността на линиите за пренос на информация за 
текущите стойности на технологичните параметри на 

реакторната установка

1
Демонтаж на импулсна линия от тръба 14х2мм - без запазване за по-
нататъшна употреба м 60

2
Изработка и монтаж на конзоли от винкел 50х50мм L=400мм, за 
укрепване на импулсни линии с грундиране и боядисване кг 20

3
Изработка и монтаж на скоби комплект от неръждаема ламарина за 
укрепване на импулсна линия бр 25

4 Изправяне на изкривен участък от импулсна линия м 70
5 Изправяне на изкривен участък от охранна тръба м 20
6 Демонтаж желязна конструкция кг 120

7
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 30

IV

Подмяна на деформирани участъци и възстановяване 
линейността на линиите за пренос на информация за 
текущите стойности на технологичните параметри на 

системите за управление на турбината

1
Демонтаж на импулсна линия от тръба 14х2мм - без запазване за по-
нататъшна употреба м 60

2
Изработка и монтаж на конзоли от винкел 50х50мм L=400мм, за 
укрепване на импулсни линии с грундиране и боядисване кг 25

3
Изработка и монтаж на скоби комплект от неръждаема ламарина за 
укрепване на импулсна линия бр 10

4 Изправяне на изкривен участък от импулсна линия м 60
5 Изправяне на изкривен участък от охранна тръба м 15
6 Демонтаж желязна конструкция кг 120

7
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 30
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мярк
а К-во

1 2 3 4

V

Възстановяване експлоатационната надеждност на 
прегради и съоръжения за защита на средствата за 
измерване на технологични параметри, участващи в 

системи важни за безопасността

1
Демонтаж стоманена констукция от листова стомана /козирка/ без 
запазване за по нататъшна употреба м² 30

2

Изработка, боядисване /двустранно/ и монтаж метална козирка 
/Доставката на материалите ( профил за рамка  50х50х3 БДС, 
1000х500х2мм, грунд за стомана, боя RAL 7035,  е задължение на 
Изпълнителя/. м² 30

3
Изправяне метални козирки, китване и боядисване по метал с боя цвят 
RAL 7035 /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ м² 10

4
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 20

VI

Възстановяване експлоатационната надеждност на 
вериги, осигуряващи безопасно отвеждане на 

паразитни потенциали

1
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 4мм²  дължина до 50см. бр 200

2
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 4мм²  дължина до 100см. бр 200

VII

Повишаване експлоатационната надеждност и степен 
на защита на кабели и кабелни присъединения на 
електрически управляемите арматури участващи в 

системи за безопасност и системи важни за 
безопасността

1 Демонтаж кабел без запазване за по нататъшна употреба м 250
2 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 3000

3

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 3000

4
Монтаж накрайник на кабелно жило до 2,5мм² / Доставката на 
накрайниците е задължение на Изпълнителя/ бр 2500

5

Монтаж щуцери на защитна тръба - доставката на щуцерите е 
задължение на Изпълнителя (RQG1-M, AD21.2, M 20x1,5; RQW1-M, 
AD15.8, M 20x1,5; GMK-M, M 20x1,5; RQG1-M, AD15.8, M 20x1,5). бр 250

6 Доставка и полагане в тръба кабел 10х1,5мм2 многожилен м 250

7

Монтаж защита тръба (гибшланг) на кабел - доставката на защитната 
тръба е задължение на Изпълнителя (PA 6-S, AD21.2, PG16; PA 6-S, 
AD15.8, PG11). м 350

8
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 3000

9
Блажно боядисване по метал /УКП и стойка за УКП/ с боя цвят RAL 7035 
включително подготовка на основата м² 60

10
Почистване и боядисване на електродвигател. Доставката на боята RAL 
3020 е задължение на Изпълнителя. м² 60

11 Доставка и монтаж на уплътнение на УКП бр 60

12
Доставка и полагане на високотемпературен кабел Т≥120 С 5х1,5мм² по 
готово трасе м 1000

13 Изработка и монтаж преходи от бронз с резба М 50х1.5мм бр 200
14 Демонтаж щуцери без запазване за по нататъшна употреба бр 4000

15
Направа на кабелно трасе от поцинкована тръба 3/4" (Доставката на 
материалите е задължение на Изпълнителя) м 50

16
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 4мм²  дължина до 100см. бр 420
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мярк
а К-во

1 2 3 4
17 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 780

18
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 80

19
Уплътняване кабелни входове и изходи със силикон HILTI - черен - 
Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя бр 1200

VIII

Изграждане на допълнителни конструкции, системи и 
компоненти участващи в логиката за управление и 

визуализиране на информационния поток за текущите 
параметри и състояние на реакторната и турбинната 

установка

1
Демонтаж на стенд за датчици до 10кг без запазване за по нататъшна 
употреба бр 30

2
Демонтаж на импулсна линия от тръба 14х2мм - без запазване за по-
нататъшна употреба м 200

3

Изработка и монтаж на стенд за за  датчици Сапфир ( 10 вентила, 6 
тройника, винкел 35х35 ) съгласно Приложение № 1.1 включително 
боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 Ф14х2 
08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 
08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. бр 10

4

Трасиране на импулсна линия Ф14х2мм н.ж. от стенд до първичен 
вентил и укрепване - доставката на тръбата е задължение на 
Възложителя. м 400

5

Изграждане метално кабелно трасе  канал 100/100мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 70

6 Доставка и полагане на кабел 7х1,5мм² по готово кабелно трасе м 1200
7 Доставка и полагане на кабел 30х1,5мм² по готово кабелно трасе м 600
8 Доставка и полагане на кабел 5х1,5мм² по готово кабелно трасе м 450

9
Монтаж на съединителна кутия 40/40см на стена - доставката на кутията 
е задължение на Изпълнителя бр 10

10

Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите /Доставката на 
марките за маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на 
Изпълнителя/ бр 400

11

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 200

12

Изграждане метално кабелно трасе  канал 500/200мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 50

13 Доставка и полагане на кабел LOCA  5х0,5мм² по готово кабелно трасе м 1000
14 Доставка и полагане на кабел 27х0,5мм² по готово кабелно трасе м 600

15

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 0,5 мм² с кербоване  
/Доставката на материалите за кербоване и марките за маркиране на 
жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/ бр 1250

16 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 200

17
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 30

18 Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 1000

19
Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина, двоен вход един
изход WDU 2,5 ZR бр 100

20
Доставка и монтаж на носачи за табелки за надписи на клеми SchT 5S
8x40 в комплект със защитно стъкло STR 5S бр 80

21
Доставка и монтаж на маркировка за клеми последователно вертикални
с номера от 1 до 20 DEK 5 бр 1100

22 Доставка и монтаж на ограничители за клемореди за еврошина WDU-2,5 бр 40
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мярк
а К-во

1 2 3 4

23 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 40/60мм м 6

24
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 4мм²  дължина до 50см. бр 20

25
Демонтаж на мрежови кабел UTP CAT.5 4x2x24 без запазване за по 
нататъшна употреба м 300

26 Демонтаж на мрежови куплунг RS485 бр 25

27
Доставка и полагане по съществуващо трасе кабел   S-FTP CAT.5 4x2x 
AWG24 м 150

28 Доставка и поставяне иглени накрайници  за проводник 0,75мм² бр 100
29 Запояване на куплунг RS 232 бр 15
30 Свързване на куплунг RS485 към UTP кабел бр 25

31
Маркиране на кабелите /Доставката на марките за маркиране на
кабелите е задължение на Изпълнителя/ бр 150

32
Маркиране кабелни жила  до 0,75мм2 /Доставката на марките за 
маркиране на жилата - цвят жълт е задължение на Изпълнителя/ бр 20

33
Уплътняване кабелни входове и изходи със силикон HILTI - черен - 
Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя бр 50

34 Демонтаж желязна конструкция кг 80

35
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 15

36 Разкапачване и закапачване на кабелни  трасета м 150

37

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери Ф 100мм
със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е
задължение на изпълнителя/ бр 45

38

Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите /Доставката на 
марките за маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на 
Изпълнителя/ бр 85

IX

Повишаване експлоатационната надеждност и степен 
на защита на кабели и кабелни присъединения на 

средствата за измерване на технологични параметри
1 Демонтаж кабел без запазване за по нататъшна употреба м 5300
2 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 4500

3
Доставка и полагане кабел тип OLFLEX HEAT 4х1мм² по готово кабелно
трасе м 7050

4 Доставка и монтаж на накрайник за кримпване на проводници бр 1925
5 Запояване на жило към куплунг бр 1575

6

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 2775

6

Монтаж щуцери на защитна тръба - доставката на щуцерите е 
задължение на Изпълнителя (RQG1-M, AD21.2, M 20x1,5; RQW1-M, 
AD15.8, M 20x1,5; GMK-M, M 20x1,5; RQG1-M, AD15.8, M 20x1,5). бр 1500

7

Монтаж на защита тръба (гибшланг) на кабел - доставката на защитната 
тръба (Rohrflex® PA 6  AD 15,8 0233.202.014)е задължение на 
Изпълнителя м 2600

8
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 850

9
Проверка изолационното съпротивление на кабели с представяне на 
протокол бр 430

10 Доставка и монтаж на разьоми за датчици тип 2РМТ-комплект бр 150
11 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 840

12
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 50

13 Изработка и монтаж преходи от бронз с резба М 50х1.5мм бр 80
14 Демонтаж щуцери без запазване за по нататъшна употреба бр 850

15
Направа на кабелно трасе от охранна тръба ф=25мм / Доставката на 
тръбата е задължение на Изпълнителя/ м 25
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мярк
а К-во

1 2 3 4

16 Доставка и полагане кабел тип OLFLEX HEAT 7х0.75мм² по готово трасе м 150

17
Направа и монтаж дребна метална конструкция с грундиране и 
боядисване кг. 10

X

Подмяна на неподлежащи на възстановяване 
конструкции и компоненти, осигуряващи сеизмична 

устойчивост на приборите за измерване 
технологичните параметри на системата за управление 
на турбината,  подаване и пренасяне на информация, 

прекъсване и разтоварване на информационните линии

1

Изработка и монтаж на стенд ( 18 вентила, 12 тройника, 36 щуцери, 
винкел 40х40) съгласно Приложение № 1.2  включително боядисване. 
Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т 
(1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541) 
и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. бр 15

2

Изработка и монтаж на стенд ( 41 вентила, 26 тройника, 15 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40 ) съгласно Приложение № 1.2 
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 
08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. бр 1

3

Изработка и монтаж на стенд ( 15 вентила, 10 тройника, 5 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40 ) съгласно Приложение № 1.2  
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 
08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. 2

4

Изработка и монтаж на стенд ( 17 вентила, 12 тройника, 6 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40) съгласно Приложение № 1.2  
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 
08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. 1

5

Изработка и монтаж на стенд ( 18 вентила, 12 тройника, 6 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40) съгласно Приложение № 1.2  
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 
08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. 4

6

Изработка и монтаж на стенд ( 6 вентила, 4 тройника, 2 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40 ) съгласно Приложение № 1.2 
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 
08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. 4

7

Изработка и монтаж на стенд (12 вентила, 8 тройника, 4 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40 ) съгласно Приложение № 1.2  
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 
08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. 2

8

Изработка и монтаж на стенд ( 35 вентила, 26 тройника, 9 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40 ) съгласно Приложение № 1.2 
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 
08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. 1
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мярк
а К-во

1 2 3 4

9

Изработка и монтаж на стенд ( 30 вентила, 20 тройника, 10 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40 ) съгласно Приложение № 1.2  
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 
08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. 1

10

Изработка и монтаж на стенд ( 21 вентила, 14 тройника, 7 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40 ) съгласно Приложение № 1.2  
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 
08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. 2

11

Изработка и монтаж на стенд ( 10 вентила, 8 тройника, 2 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40) съгласно Приложение № 1.2  
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 
08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. 1

12

Изработка и монтаж на стенд ( 9 вентила, 6 тройника, 3 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40) съгласно Приложение № 1.2 
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 
08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. 1

13

Трасиране на импулсна линия Ф14х2мм н.ж. от стенд до първичен 
вентил и укрепване - доставката на тръбата е задължение на 
Възложителя. м 1900

14
Монтаж манометри - Доставката на манометрите е задължение на 
Възложителя бр 166

15
Доставка и монтаж холендрови гайки н.ж. С вътрешен диаметър 20мм, 
външен диаметър 27мм, дълбочина 20мм и резба 20х1.5мм бр 166

16 Демонтаж първичен вентил чрез изрязване бр 100

17
Монтаж вентили чрез заварка - Доставката на вентилите е задължение 
на Възложителя бр 100

18
Контрол на заваръчните съединения - Дейността се извършва от 
възложителя 0

XI

Подмяна на датчици за контрол на топлинното 
разширение на Цилиндър ниско налягане (ЦНН - 1, 2, 3 

(SB22, 32, 42G06B1)), участващи в системите за 
управление на турбината

1 Демонтаж датчици тип ДТР, (без запазване за по-нататъшна употреба). бр 3

2
Демонтаж преобразуватели тип Ш 73, (без запазване за по-нататъшна 
употреба). бр 3

3
Направа и монтаж дребна метална конструкция с грундиране и 
боядисване кг 15

4
Монтаж датчици тип AD9/L /Доставката на датчиците е задължение на 
Възложителя/ бр 3

5
Монтаж електронни модули SM-AD9, в панел 5HK09АS /Доставката на 
модулите е задължение на Възложителя/ бр 3

6
Доставка и полагане на кабел CCTB 3X 093 мм² /FILTEX/ по готово 
трасе м 350

7

Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите /Доставката на 
марките за маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на 
Изпълнителя/ бр 3

8
Проверка изолационното съпротивление на кабели с представяне на 
протокол бр 9
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мярк
а К-во

1 2 3 4

9

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 9

10 Претрасиране на кабели м 60

XII

Подмяна на линиите за пренос на информация ( с 
актуално повишаване  уплътняването на линиите) за 
текущите стойности на технологичните параметри  от 

първичен преобразувател на неелектрически 
параметри в електрически до електронен блок за 

първична обработка
1 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 100

2
Демонтаж без запазване за по-нататъшна употреба на кабелни 
проходки в корпусите на ТГ и ТПП бр 40

3
Монтаж на кабелни щуцери ( комплект) - Доставката на щуцерите е 
задължение на Възложителя бр 110

4

Монтаж удължителен кабел, кабелен код 2V8cab с дължина 10м, 
четирижилен, екраниран, високотемпературен, тефлон комплект с 
куплунг за Акселометър V81H100XY бр 23

5

Монтаж удължителен кабел, кабелен код 2V8cab с дължина 10м, 
двужилен, екраниран, високотемпературен, тефлон комплект с куплунг 
за Акселометър V81H100X бр 14

6 Монтаж удължителен кабел комплект с куплунзи бр 37

7
Монтаж екраниран кабел тип J9T2, двужилен, екраниран, обвивка от 
Тифцел, дължина 10м, комплект с изходен куплунг MIL-C5015, 2 крачета бр 6

8

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 100

XIII

Подмяна на прибори за визуализация на текущите 
стойности на технологични параметри на компоненти от 
реакторната установка и технологичните системи за 

управление на турбината

1
Демонтаж на вторичен прибор тип КП 1 без запазване за по нататъшна 
употреба бр 9

2 Преоразмеряване на отвор за вторичен прибор. бр 9

3
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 18

4
Монтаж на цифров индикатор US500 /Доставката на индикатора е 
задължение на Възложителя/ бр. 9

5
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 0.75мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 18

6

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 180

7 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 180

XIV
Подмяна на кабелни трасета за кабели за контрол на 

механични величини на ТГ и ТПП ИП 2.218
1 Отсъединяване на жила на кабели със сечение 0.93мм² бр 800
2 Демонтаж на кабел СCTB2x0.93мм² м 360
3 Демонтаж на кабел СCTB3x0.93мм² м 1500

4
Доставка и монтаж на дребно размерна стоманена конструкция с ед. 
тегло 5.6кг бр 24

5 Доставка и монтаж на дюбелни болтове М12х120 бр 96

6
Пробиване на единичен отвор с размер 300х160мм в бетонова стена с 
дебелина 300мм бр 1

7 Разбиване на настилка с мозаечни плочи с размер 300х160мм м2 1
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мярк
а К-во

1 2 3 4
8 Изрязване на отвор в рифелова ламарина с размер 300х160мм бр 2

9
Пробиване на отвор с размер 100х150мм в бетонова стена с дебелина 
300мм бр 1

10 Уплътняване на отвори със сертифицирана пожарозащитна пяна бр 3
11 Възстановяване на настилка с мозаечни плочи м2 1

12
Доставка и м-ж на поцинкована стенна конзола с дълж. 70мм със 
заварена планка, к-т с анкерни болтове бр 10

13
Доставка и м-ж на поцинкована стенна конзола с дълж. 110мм, к-т с 
анкерни болтове бр 7

14
Доставка и м-ж на поцинкована стенна конзола с дълж. 210мм, к-т с 
анкерни болтове бр 26

15 Доставка и м-ж на поцинкована "U" конзола 30/50/30 перфорирана м 30

16 Доставка и м-ж на поцинкована стягаща скоба за "U" конзола 30/50/30 бр 80

17
Доставка и м-ж на висящ поцинкован"U" носач 30/50/30мм със заварена 
планка за м-ж на таван с дълж.500мм, к-т с анкерни болтове бр 20

18 Доставка и монтаж на  "Г" профил 36/36/4 за конзола с дълж. 210мм бр 24
19 Минизиране и двукратно боядисване на "Г" профили м² 1

20

Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак 50x60mm, плътна, 
изработена от горещо поцинкована ламарина с дебелина 1mm., 
комплект с болтове за прикрепване към носеща конструкция и оземки. м 150

21

Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак 100x60mm, 
плътна, изработена от горещо поцинкована ламарина с дебелина 1mm, 
комплект с болтове за прикрепване към носеща конструкция и оземки. м 90

22

Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак 150x60mm, 
плътна, изработена от горещо поцинкована ламарина с дебелина 
1mm.комплект с болтове за прикрепване към носеща конструкция и 
оземки. м 25

23

Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак 200x60mm, 
плътна, изработена от горещо поцинкована ламарина с дебелина 
1mm.комплект с болтове за прикрепване към носеща конструкция и 
оземки. м 10

24

Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак 200x85mm, 
плътна, изработена от горещо поцинкована ламарина с дебелина 
1mm.комплект с болтове за прикрепване към носеща конструкция и 
оземки. м 210

25
Доставка и монтаж на щуцер за гофрирана тръба Ф16mm, степен на 
защита ІР66 (изработен от полиамид или PVC). бр 15

26
Доставка и полагане открито на гофрирана тръба Ф16mm (изработенa 
от полиамид или PVC). м 120

27 Доставка и полагане открито на стоманена тръба Ф3/4". м 40
28 Минизиране и двукратно боядисване на стоманена тръба Ф3/4". м 40
29 Направа и монтаж на дребна желязна конструкция кг 500

30 Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция м2 20
31 Направа на оземки с кабел НО7Z-К 6мм2 и еденична дължина до 1м бр 20
32 Доставка и полагане в кабелни скари на кабел YwCYw 3X1мм² м 28410

33 Доставка и полагане в съществуващи тръби на кабел YwCYw 3X1мм² м 550

34 Доставка и полагане в ново положени тръби на кабел YwCYw 3X1мм² м 160
35 Направа на суха разделка на кабел СYwCYw 3X1мм² бр 246

36 Прозвъняване иприсъединяване на жила на кабел със сечение 0.93мм² бр 596
37 Надписване на бананки. бр 596
38 Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки. бр 1134

Page 10 of 14



№ Наименование на вида работата/доставка
Мярк
а К-во

1 2 3 4

39
Проверка наличието на верига между заземител и заземляем обект 
(до30точки) бр 1

40 Изпитване на кабел YwCYw 3X1мм² бр 246

XV
Дейности по привеждане на КСК в съответствие с 

изискванията на мисия OSART

1

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 с диаметър 54.5мм/ м 60

2

Доставка и монтаж PVC шлаух /вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на в м 300

3

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 с диаметър 15.8мм/ м 200

4
Изработка дребна железна конструкция за укрепване на съединителни 
кутии от винкел 20/20 кг 800

5 Претрасиране на кабели м 600
6 Демонтаж кабел без запазване за по нататъшна употреба м 1000

7

Изграждане метално кабелно трасе  канал 100/100мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 100

8
Изграждане кабелно трасе  от РVС канал 20/20мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли м 100

9

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр 4000

10 Полагане на кабел в тръба м 300

11
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр. 1000

12 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 2000

13

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр. 1000

14 Разпояване жило до 2.5мм² бр 500

15
Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила 2.5 мм² /Доставката
на марките за маркиране на жилата е задължение на Изпълнителя/ бр 2000

16
Доставка и монтаж поцинкован щуцер PG21.2 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера и фиксиращо устройство за шлаух. бр 20

17
Доставка и монтаж PVC щуцер AD34.5 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 20

18 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 40/60мм м 50

19
Монтаж на съединителна кутия 40/40см на стена - доставката на кутията 
е задължение на Изпълнителя бр 40

20 Демонтаж СК с тегло до 20кг. - без запазване за по-нататъшна употреба бр 40
21 Отсъединяване кабелни жила до 35мм² бр 10

22

Прозвъняване, маркиране и подвързване  на кабелни жила до 35мм² с 
притегателен винт./Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 10

23
Демонтаж на желязна конструкция от ламарина (δ = 2 мм), без 
запазване за по нататъшна употреба кг 50
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мярк
а К-во

1 2 3 4

24

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата /Преди боядисването същите се почистват от 
съществуващите надписи, номерации и налични стикери. Доставката на 
боята е задължение на Изпълнителя/ м² 2000

25 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 180/45мм бр 50
26 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 100/100мм бр 50
27 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 200/200мм бр 30
28 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 500/100мм бр 50
29 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 500/700мм бр 50

30
Демонтаж на защита тръба (гибшланг) на кабел без запазване за по 
нататъшна употреба м 200

31 Демонтаж на носачи на клеми без запазване на монтираните клеми бр 20

32 Демонтаж СК с тегло до 20кг. - без запазване за по-нататъшна употреба бр 20
33 Доставка и монтаж на DIN шина м 20

34 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 40/60мм м. 20

35
Доставка и монтаж PVC щуцер AD21.2 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 50

36 Доставка и полагане кабел СВТн 4х1мм² по готово трасе м 400

37

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 с диаметър 21.2мм/ м 300

38 Доставка и монтаж на универсална клема UK 2,5N за NS DIN релса. бр 500

39 Изграждане кабелно трасе от тънкостенна поцинкована тръба Ф= 39х2 м 50
40 Запояване жило към разьом бр 100
41 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 200
42 Демонтаж на "БП" без запазване за по-нататъшна употреба бр. 20

43
Доставка и монтаж на РVС щуцери АD15.80 ІР54 със захващащо 
устройство за РVС шлаух бр 200

44 Монтаж на захранващ блок БП към панел чрез укрепващи болтове. бр. 20

45
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 500

46

Изграждане метално кабелно трасе с размери 400/150мм, комплект с 
капак и конзоли за монтаж на таван / Доставката на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 50

47

Изграждане на кабелно трасе от готови кабелни кораби 200Х200 мм  
комплект с укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставката на 
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 50

48
Демонтаж уреди за управление и сигнализация без запазване за по 
нататъшна употреба бр 100

49 Демонтаж кабелни марки без запазване за по нататъшна употреба бр 2000

50
Доставка и монтаж на PVC шлаух тип "ROHRflex PA 6 S", AD28.5, цвят 
черен м 30

51
Доставка и монтаж на PVC шлаух тип "ROHRflex PA 6 S", AD34.5, цвят 
черен, вътрешен и външен диаметър 29.0х34.5 мм м 30

52
Затваряне отвори до Ф=30 мм с ламарина /дебелина 1мм / и течен 
метал включително китосване бр 50

53 Доставка и монтаж PVC тапи М20х1.5 бр 200

54
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 4мм²  дължина до 50см. бр 200

55
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 2м. бр 200

56

Оформяне и укрепване на пакети от съществуващи кабели, с дължина 
1,5м. , 10бр. жила , 1,5мм²  с помощта на PVC спирала за оформяне на 
пакети - цвят черен бр 500

57 Изолиране на изведени в резерв кабели посредством капи бр 500
58 Разкапачване и закапачване на кабелни  трасета м 300
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мярк
а К-во

1 2 3 4

59

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери Ф 150мм
със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е
задължение на изпълнителя/ бр 50

60 Подмяна маркикировка на кабелни жила бр 20000

XVI

Подмяна на прибори за визуализация на текущите 
стойности на технологични параметри на компоненти от 
реакторната установка и технологичните системи за 
студопроизводство на помещенията в специалния 
корпус  “надзиравана” зона и затворения контур за 

охлаждане отбор проби

1
Демонтаж на вторичен прибор тип КП 1 без запазване за по нататъшна 
употреба бр 3

2 Преоразмеряване на отвор за вторичен прибор. бр 3

3
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 4

4
Монтаж на цифров индикатор US500 /Доставката на индикатора е 
задължение на Възложителя/ бр. 3

5
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 0.75мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 9

6

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 60

7 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 60

XVII

Подмяна на прибори за визуализация на текущите 
стойности на технологични параметри на компоненти от 
реакторната установка и технологичните системи за 

разделна регенерация на йонитните

1
Демонтаж на вторичен прибор тип КП 1 без запазване за по нататъшна 
употреба бр 6

2 Преоразмеряване на отвор за вторичен прибор. бр 6

3
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 4

4
Монтаж на цифров индикатор US500 /Доставката на индикатора е 
задължение на Възложителя/ бр. 6

5
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 0.75мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 12

6

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 120

7 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 120

XVIII

Подмяна на прибори за визуализация на текущите 
стойности на технологични параметри на компоненти от 

реакторната установка и технологичните 
вентилационни системи

1
Демонтаж на вторичен прибор тип КП 1 без запазване за по нататъшна 
употреба бр 9

2 Преоразмеряване на отвор за вторичен прибор. бр 9

3
Блажно боядисване по метал /МЩУ/ с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 18

4
Монтаж на цифров индикатор US500 /Доставката на индикатора е 
задължение на Възложителя/ бр. 9

5
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 0.75мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 18
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мярк
а К-во

1 2 3 4

6

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 180

7 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 180

XIX

Подмяна на захранващи кабели на механизми от СБ 
във връзка с повишаване чувствителността на 

релейните защити
1 Демонтаж предпазни кожуси бр 4

2
Демонтаж стари проходки, изрязване на заваръчни шевове на 
уплътнителни фланци и подготовка на закладни тръби бр 2

3 Изпитване закладна тръба и при необходимост ремонт бр 2
4 Монтаж на нова проходка бр 2
5 Опресовка и 72 часова проба за херметичност бр 2
6 Затваряне на уплътняващи фланци на херметични проходки бр 4
7 Контрол заваръчни дейности /Дейността се извършва от АЕЦ/

8
Свързванеи маркиране на проводник към съоръжение до 4мм² с 
кербоване / Материала за кербоване е доставка на Възложителя/ бр 128

9
Свързване и маркиране на проводник към съоръжение до 6мм² с 
кербоване / Материала за кербоване е доставка на Възложителя/ 160

10
Свързване и маркиране на проводник към съоръжение до 10мм² с 
кербоване / Материала за кербоване е доставка на Възложителя/ 120

11

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 4 мм² с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е 
задължение на Изпълнителя/ бр 512

12

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 6 мм² с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е 
задължение на Изпълнителя/ 312

13

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 10 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ 208

14

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 25 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ 8

15

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 50 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ 8

16

Направа кабелна глава на контролен кабел до 2 жила до 4мм²  от 
термосвиваем материал /Доставката на материала е задължение на 
Възложителя/ бр 4

17

Направа кабелна глава на контролен кабел до 4 жила до 4мм²  от 
термосвиваем материал /Доставката на материала е задължение на 
Възложителя/ 30

18

Направа кабелна глава на контролен кабел до 4 жила до 6мм²  от 
термосвиваем материал /Доставката на материала е задължение на 
Възложителя/ 40

19

Направа кабелна глава на контролен кабел до 4 жила до 10мм²  от 
термосвиваем материал /Доставката на материала е задължение на 
Възложителя/ 30

20

Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите /Доставката на 
марките за маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на 
Изпълнителя/ бр 384

21
Полагане на кабел в тръбно кабелно трасе /Доставката на кабела е 
задължение на Възложителя/ м 2216

22
Полагане кабел по готово трасе  /Доставката на кабела е задължение на 
Възложителя/ м 15200

23 Разкапачване и закапачване на кабелни  трасета м 300
24 Раз уплътняване и уплътняване на кабелни проходки до Ф150мм бр 50
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Приложение № 1.1 
 

Отнася се за: 
 

Раздел VIII, т.3 от  Обем дейности блок 5; 
Раздел VII, т.3 от Обем дейности блок 6; 
Раздел III, т.3 от Обем дейности ОСО; 
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Приложение № 1.2 

 
 

Отнася се за: 
Раздел X, Точки от1 до 12 от  Обем дейности блок 5; 
Раздел IX, Точки от1 до 8 от  Обем дейности блок 6; 
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

I

Повишаване експлоатационната надеждност на 
температурния контрол на помпи за аварийно и 

планово разхлаждане на реактора.

1
Демонтаж СК с тегло до 20кг. - без запазване за по-нататъшна 
употреба бр 30

2

Монтаж дънна плоча в СК / Доставката на дънната плоча е 
задължение на Изпълнителя ( MM-2520, ММ-3025, ММ-33, ММ-43, ММ-
46). бр 30

3
Монтаж на DIN шина -  доставката на шината е задължение на 
Изпълнителя м 40

4

Монтаж на СК с тегло до 20кг /Доставката на СК (CRN-2520/150, CRN-
3025/150, CRN-3025/200, CRN-33/200, CRN-43/200, CRN-46/300,  е 
задължение на Изпълнителя/ бр 30

5
Демонтаж кабел положен в гъвкава тръба от СК - без запазване за по-
нататъшна употреба м 300

6 Отсъединяване кабелни жила до 2,5мм² бр 1000

7

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 1000

8

Монтаж на щуцери на защитна тръба - доставката на щуцерите е 
задължение на Изпълнителя (RQG 1, 5020.055.222,  AD 21,2, M 25 x 
1,5; RQG 1, 5020.055.225,  AD 28,5, M 25 x 1,5; RQG 1, 5020.055.236,  
AD 34,5;  M 40 x 1,5; RQG 1, 5020.055.245, AD 42,5,  M 50 x бр 250

9

Монтаж на защита тръба (гибшланг) на кабел - доставката на 
защитната тръба е задължение на Изпълнителя ( Rohrflex® PA 6 S,  
0233.209.016,  AD 21,2  прис размер 16,5 x 21,2; Rohrflex® PA 6 S, 
0233.209.023,  AD 28,5,  прис. размер 23,0 x 28,5; Rohrflex® PA м 400

10
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 450

11
Проверка изолационното съпротивление на кабели с представяне на 
протокол бр 100

12 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр. 600

13
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 150

14 Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 900

15
Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина, двоен вход един
изход WDU 2,5 ZR бр 100

16
Доставка и монтаж на носачи за табелки за надписи на клеми SchT 5S
8x40 в комплект със защитно стъкло STR 5S бр 100

17
Доставка и монтаж на маркировка за клеми последователно
вертикални с номера от 1 до 20 DEK 5 бр 1000

18
Доставка и монтаж на ограничители за клемореди за еврошина WDU-
2,5 бр 120

19
Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 
40/60мм м 20

20
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 4мм²  дължина до 50см. бр 60

21
Направа на кабелно трасе от охранна тръба ф=25мм / Доставката на 
тръбата е задължение на Изпълнителя/ м 60

Обособена позиция 6, Приложение № 2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обем дейности на цех СКУ, сектор ТИА за ПГР-2014, 6ЕБ 
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

22
Доставка и полагане кабел тип OLFLEX HEAT 4х1мм² по готово
кабелно трасе м 100

23
Доставка и полагане кабел тип OLFLEX HEAT 7х0.75мм² по готово
трасе м 100

24
Направа и монтаж дребна метална конструкция с грундиране и 
боядисване кг. 90

25
Направа на мостчета от клема на клема на клеморед ПВА1 1мм², 
L=100мм /Доставката на кабела е задължение на Изпълнителя/ бр 300

26
Монтаж накрайник на кабелно жило до 2,5мм² / Доставката на 
накрайниците е задължение на Изпълнителя/ бр 500

27

Удължаване на жила 1,5мм² с кербоване /Доставката на кабела за 
удължаване на жилата е задължение на Възложителя а, останалите 
материали на Изпълнителя /

бр
500

28

Изграждане метално кабелно трасе  канал 100/100мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на 
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 70

29
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 30

30 Демонтаж желязна конструкция кг 77

II

Повишаване експлоатационната надеждност и степен 
на защита на междинните присъеднения на сигнали за 
управление на турбината

1
Демонтаж СК с тегло до 20кг. - без запазване за по-нататъшна 
употреба бр 50

2

Монтаж дънна плоча в СК / Доставката на дънната плоча е 
задължение на Изпълнителя ( MM-2520, ММ-3025, ММ-33, ММ-43, ММ-
46). бр 40

3
Монтаж на DIN шина -  доставката на шината е задължение на 
Изпълнителя м 35

4

Монтаж на СК с тегло до 20кг /Доставката на СК (CRN-2520/150, CRN-
3025/150, CRN-3025/200, CRN-33/200, CRN-43/200, CRN-46/300,  е 
задължение на Изпълнителя/ бр 50

5
Демонтаж кабел положен в гъвкава тръба от СК - без запазване за по-
нататъшна употреба м 460

6 Отсъединяване кабелни жила до 2,5мм² бр 1700

7

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 1900

8

Монтаж на щуцери на защитна тръба - доставката на щуцерите е 
задължение на Изпълнителя (RQG 1, 5020.055.222,  AD 21,2, M 25 x 
1,5; RQG 1, 5020.055.225,  AD 28,5, M 25 x 1,5; RQG 1, 5020.055.236,  
AD 34,5;  M 40 x 1,5; RQG 1, 5020.055.245, AD 42,5,  M 50 x бр 170

9

Монтаж на защита тръба (гибшланг) на кабел - доставката на 
защитната тръба е задължение на Изпълнителя ( Rohrflex® PA 6 S,  
0233.209.016,  AD 21,2  прис размер 16,5 x 21,2; Rohrflex® PA 6 S, 
0233.209.023,  AD 28,5,  прис. размер 23,0 x 28,5; Rohrflex® PA м 150

10
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 220

11
Проверка изолационното съпротивление на кабели с представяне на 
протокол бр 90

12 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр. 600

13
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 45

14 Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 1500

15
Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина, двоен вход един
изход WDU 2,5 ZR бр 200
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

16
Доставка и монтаж на носачи за табелки за надписи на клеми SchT 5S
8x40 в комплект със защитно стъкло STR 5S бр 200

17
Доставка и монтаж на маркировка за клеми последователно
вертикални с номера от 1 до 20 DEK 5 бр 1700

18
Доставка и монтаж на ограничители за клемореди за еврошина WDU-
2,5 бр 50

19
Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 
40/60мм м 55

20
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 4мм²  дължина до 50см. бр 65

21
Направа на кабелно трасе от охранна тръба ф=25мм / Доставката на 
тръбата е задължение на Изпълнителя/ м 75

22
Доставка и полагане кабел тип OLFLEX HEAT 4х1мм² по готово
кабелно трасе м 100

23
Доставка и полагане кабел тип OLFLEX HEAT 7х0.75мм² по готово
трасе м 280

24
Направа и монтаж дребна метална конструкция с грундиране и 
боядисване кг. 95

25
Направа на мостчета от клема на клема на клеморед ПВА1 1мм², 
L=100мм /Доставката на кабела е задължение на Изпълнителя/ бр. 180

26
Монтаж накрайник на кабелно жило до 2,5мм² / Доставката на 
накрайниците е задължение на Изпълнителя/ 600

27

Удължаване на жила 1,5мм² с кербоване /Доставката на кабела за 
удължаване на жилата е задължение на Възложителя а, останалите 
материали на Изпълнителя /

бр
150

28 Разкапачване и закапачване на кабелни  трасета м 300
29 Демонтаж щуцери без запазване за по нататъшна употреба бр 250

30
Уплътняване кабелни входове и изходи със силикон HILTI - черен - 
Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя бр 1200

31 Изработка и монтаж преходи от бронз с резба М 50х1.5мм бр 200

32
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 35

III

Подмяна на деформирани участъци и възстановяване 
линейността на линиите за пренос на информация за 
текущите стойности на технологичните параметри на 
реакторната установка

1
Демонтаж на импулсна линия от тръба 14х2мм - без запазване за по-
нататъшна употреба м 80

2
Изработка и монтаж на конзоли от винкел 50х50мм L=400мм, за 
укрепване на импулсни линии с грундиране и боядисване кг 30

3
Изработка и монтаж на скоби комплект от неръждаема ламарина за 
укрепване на импулсна линия бр 25

4 Изправяне на изкривен участък от импулсна линия м 120
5 Изправяне на изкривен участък от охранна тръба м 20
6 Демонтаж желязна конструкция кг 120

7
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 30

IV

Подмяна на деформирани участъци и възстановяване 
линейността на линиите за пренос на информация за 
текущите стойности на технологичните параметри на 
системите за управление на турбината

1
Демонтаж на импулсна линия от тръба 14х2мм - без запазване за по-
нататъшна употреба м 70

2
Изработка и монтаж на конзоли от винкел 50х50мм L=400мм, за 
укрепване на импулсни линии с грундиране и боядисване кг 25
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

3
Изработка и монтаж на скоби комплект от неръждаема ламарина за 
укрепване на импулсна линия бр 20

4 Изправяне на изкривен участък от импулсна линия м 50
5 Изправяне на изкривен участък от охранна тръба м 20
6 Демонтаж желязна конструкция кг 120

7
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 30

V

Възстановяване експлоатационната надеждност на 
вериги, осигуряващи безопасно отвеждане на 

паразитни потенциали

1
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 4мм²  дължина до 50см. бр 210

2
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 4мм²  дължина до 100см. бр 210

VI

Повишаване експлоатационната надеждност и степен 
на защита на кабели и кабелни присъединения на 
електрически управляемите арматури участващи в 

системи за безопасност и системи важни за 
безопасността

1
Демонтаж кабел положен в гъвкава тръба от СК/УКП - без запазване за 
по-нататъшна употреба м 1200

2 Отсъединяване кабелни жила до 2,5мм² бр 2250

3

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 2250

4
Монтаж накрайник на кабелно жило до 2,5мм² / Доставката на 
накрайниците е задължение на Изпълнителя/ бр 1250

5

Монтаж щуцери на защитна тръба - доставката на щуцерите е 
задължение на Изпълнителя (RQG1-M, AD21.2, M 20x1,5; RQW1-M, 
AD15.8, M 20x1,5; GMK-M, M 20x1,5; RQG1-M, AD15.8, M 20x1,5). бр 250

6

Монтаж защита тръба (гибшланг) на кабел - доставката на защитната 
тръба е задължение на Изпълнителя (PA 6-S, AD21.2, PG16; PA 6-S, 
AD15.8, PG11). м 1200

7
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 200

8
Блажно боядисване по метал /УКП и стойка за УКП/ с боя цвят RAL 
7035 включително подготовка на основата м² 50

9
Почистване и боядисване на електродвигател. Доставката на боята 
RAL 3020 е задължение на Изпълнителя. м² 50

10 Доставка и полагане в тръба кабел 10х1,5мм2 многожилен м 1200

11
Доставка и полагане на високотемпературен кабел Т≥120 С 5х1,5мм² 
по готово трасе м 1000

12 Изработка и монтаж преходи от бронз с резба М 50х1.5мм бр 200
13 Демонтаж щуцери без запазване за по нататъшна употреба бр 4000

14
Направа на кабелно трасе от поцинкована тръба 3/4" (Доставката на 
материалите е задължение на Изпълнителя) м 50

15
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 4мм²  дължина до 100см. бр 420

16 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр. 780

17
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 80

18
Уплътняване кабелни входове и изходи със силикон HILTI - черен - 
Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя бр 1200
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

VII

Изграждане на допълнителни конструкции, системи и 
компоненти участващи в логиката за управление и 

визуализиране на информационния поток за текущите 
параметри и състояние на реакторната и турбинната 

установка

1
Демонтаж на стенд за датчици до 10кг без запазване за по нататъшна 
употреба бр 30

2
Демонтаж на импулсна линия от тръба 14х2мм - без запазване за по-
нататъшна употреба м 200

3

Изработка и монтаж на стенд за за  датчици Сапфир ( 10 вентила, 6 
тройника, тръба Ф14х2 - 6м., винкел 35х35 - 5м.) съгласно 
Приложение № 1.1 бр 10

4

Трасиране на импулсна линия Ф14х2мм н.ж. от стенд до първичен 
вентил и укрепване - доставката на тръбата е задължение на 
Възложителя. м 400

5

Изграждане метално кабелно трасе  канал 100/100мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на 
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 70

6 Доставка и полагане на кабел 7х1,5мм² по готово кабелно трасе м 1200
7 Доставка и полагане на кабел 30х1,5мм² по готово кабелно трасе м 600
8 Доставка и полагане на кабел 5х1,5мм² по готово кабелно трасе м 450

9
Монтаж на съединителна кутия 40/40см на стена - доставката на 
кутията е задължение на Изпълнителя бр 10

10

Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите /Доставката на 
марките за маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на 
Изпълнителя/ бр 400

11

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 200

12

Изграждане метално кабелно трасе  канал 500/200мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на 
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 50

13 Доставка и полагане на кабел LOCA  5х0,5мм² по готово кабелно трасе м 1000
14 Доставка и полагане на кабел 27х0,5мм² по готово кабелно трасе м 600

15

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 0,5 мм² с кербоване  
/Доставката на материалите за кербоване и марките за маркиране на 
жилата - PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/ бр 1250

16 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 200

17
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 30

18 Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 1000

19
Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина, двоен вход един
изход WDU 2,5 ZR бр 100

20
Доставка и монтаж на носачи за табелки за надписи на клеми SchT 5S
8x40 в комплект със защитно стъкло STR 5S бр 80

21
Доставка и монтаж на маркировка за клеми последователно
вертикални с номера от 1 до 20 DEK 5 бр 1100

22
Доставка и монтаж на ограничители за клемореди за еврошина WDU-
2,5 бр 40

23
Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 
40/60мм м 6

24
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  
ПВВА2 4мм²  дължина до 50см. бр 20

25
Демонтаж на мрежови кабел UTP CAT.5 4x2x24 без запазване за по 
нататъшна употреба м 300

26 Демонтаж на мрежови куплунг RS485 бр 25
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

27
Доставка и полагане по съществуващо трасе кабел   S-FTP CAT.5 4x2x 
AWG24 м 150

28 Доставка и поставяне иглени накрайници  за проводник 0,75мм² бр 100
29 Запояване на куплунг RS 232 бр 15
30 Свързване на куплунг RS485 към UTP кабел бр 25

31
Маркиране на кабелите /Доставката на марките за маркиране на 
кабелите е задължение на Изпълнителя/ бр 150

32
Маркиране кабелни жила  до 0,75мм2 /Доставката на марките за 
маркиране на жилата - цвят жълт е задължение на Изпълнителя/ бр 20

33
Уплътняване кабелни входове и изходи със силикон HILTI - черен - 
Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя бр 50

34 Демонтаж желязна конструкция кг 80

35
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 15

36 Разкапачване и закапачване на кабелни  трасета м 150

37

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери Ф 
100мм със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на 
материалите е задължение на изпълнителя/ бр 45

38

Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите /Доставката на 
марките за маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на 
Изпълнителя/ бр 85

VIII

Повишаване експлоатационната надеждност и степен 
на защита на кабели и кабелни присъединения на 

средствата за измерване на технологични параметри, 
участващи в системите за управление на турбината

1
Демонтаж кабел положен в гъвкава тръба от СК - без запазване за по-
нататъшна употреба м 1100

2 Отсъединяване кабелни жила до 2,5мм² бр 2250

3
Доставка и полагане кабел тип OLFLEX HEAT 4х1мм² по готово
кабелно трасе м 1100

4 Доставка и монтаж на накрайник за кримпване на проводници бр 1720
5 Запояване на жило към куплунг бр 1775

6

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 1800

7

Монтаж на щуцери на защитна тръба - доставката на щуцерите (RQG3-
M M18x1 5020.079.212; RQG-M M20x1,5 5020.065.207; GMK-M M20x1,5 
0309.000.225)е задължение на Възложителя бр 900

8

Монтаж на защита тръба (гибшланг) на кабел - доставката на 
защитната тръба (Rohrflex® PA 6  AD 15,8 0233.202.014)е задължение 
на Изпълнителя м 1400

9
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 950

10
Проверка изолационното съпротивление на кабели с представяне на 
протокол бр 550

11 Доставка и монтаж на разьоми за датчици тип 2РМТ-комплект бр. 200
12 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр. 620

13
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 50

14 Изработка и монтаж преходи от бронз с резба М 50х1.5мм бр 80
15 Демонтаж щуцери без запазване за по нататъшна употреба бр 500

16
Направа на кабелно трасе от охранна тръба ф=25мм / Доставката на 
тръбата е задължение на Изпълнителя/ м 30

17
Направа на мостчета от клема на клема на клеморед ПВА1 1мм², 
L=100мм /Доставката на кабела е задължение на Изпълнителя/ бр. 15
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

18
Доставка и полагане кабел тип OLFLEX HEAT 7х0.75мм² по готово
трасе м 100

19
Направа и монтаж дребна метална конструкция с грундиране и 
боядисване кг. 30

IX

Подмяна на неподлежащи на възстановяване 
конструкции и компоненти, осигуряващи сеизмична 

устойчивост на приборите за измерване 
технологичните параметри на системата за управление 
на турбината,  подаване и пренасяне на информация, 
прекъсване и разтоварване на информационните 

линии

1

Изработка и монтаж на стенд  ( 18 вентила, 12 тройника, 36 щуцери, 
винкел 40х40) съгласно Приложение № 1.2  включително боядисване. 
Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т 
(1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т 
(1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. бр 15

2

Изработка и монтаж на стенд ( 15 вентила, 10 тройника, 5 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40  съгласно Приложение № 1.2 
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 
Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на 
Изпълнителя. 2

3

Изработка и монтаж на стенд ( 18 вентила, 12 тройника, 6 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40 ) съгласно Приложение № 1.2  
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 
Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на 
Изпълнителя. 1

4

Изработка и монтаж на стенд (12 вентила, 8 тройника, 4 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40 ) съгласно Приложение № 1.2 
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 
Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на 
Изпълнителя. 6

5

Изработка и монтаж на стенд (16 вентила, 16 тройника, винкел 40х40 ) 
съгласно Приложение № 1.2 включително боядисване. Доставката на 
вентили салникови Ду10 Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник 
равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541) и тръба 
н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. 1

6

Изработка и монтаж на стенд ( 9 вентила, 6 тройника, 3 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40 ) съгласно Приложение № 1.2 
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 
Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на 
Изпълнителя. 2

7

Изработка и монтаж на стенд ( 8 вентила, 8 тройника, винкел 40х40 ) 
съгласно Приложение № 1.2 включително боядисване. Доставката на 
вентили салникови Ду10 Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник 
равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541) и тръба 
н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. 2

8

Изработка и монтаж на стенд ( 6 вентила, 4 тройника, 2 холендрови 
гайки за манометри, винкел 40х40 ) съгласно Приложение № 1.2 
включително боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 
Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 
Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541) и тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на 
Изпълнителя. 3
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

9

Трасиране на импулсна линия Ф14х2мм н.ж. от стенд до първичен 
вентил и укрепване - доставката на тръбата е задължение на 
Възложителя. м 900

10
Монтаж манометри - Доставката на манометрите е задължение на 
Възложителя бр 60

11
Доставка и монтаж холендрови гайки н.ж. С вътрешен диаметър 20мм, 
външен диаметър 27мм, дълбочина 20мм и резба 20х1.5мм бр 60

12 Демонтаж първичен вентил чрез изрязване бр 100

13
Монтаж вентили чрез заварка - Доставката на вентилите е задължение 
на Възложителя бр 100

14
Контрол на заваръчните съединения - Дейността се извършва от 
възложителя

X

Подмяна на датчици за контрол на топлинното 
разширение на Цилиндър ниско налягане (ЦНН - 1, 2, 3 

(SB22, 32, 42G06B1)), участващи в системите за 
управление на турбината

1
Демонтаж датчици тип ДТР, (без запазване за по-нататъшна 
употреба). бр 3

2
Демонтаж на преобразуватели тип Ш 73, (без запазване за по-
нататъшна употреба). бр 3

3
Направа и монтаж дребна метална конструкция с грундиране и 
боядисване кг 15

4
Монтаж датчици тип AD9/L /Доставката на датчиците е задължение на 
Възложителя/ бр 3

5
Монтаж електронни модули SM-AD9, в панел 6HK09АS /Доставката на 
модулите е задължение на Възложителя/ бр 3

6
Доставка и полагане на кабел CCTB 3X 093 мм2/FILTEX/ по готово 
трасе м 350

7

Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите /Доставката на 
марките за маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на 
Изпълнителя/ бр 3

8
Проверка изолационното съпротивление на кабели с представяне на 
протокол бр 9

9

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 9

10 Претрасиране на кабели м 60

XI

Подмяна на линиите за пренос на информация ( с 
актуално повишаване  уплътняването на линиите) за 
текущите стойности на технологичните параметри  от 

първичен преобразувател на неелектрически 
параметри в електрически до електронен блок за 

първична обработка
1 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 100

2
Демонтаж без запазване за по-нататъшна употреба на кабелни 
проходки в корпусите на ТГ и ТПП бр 40

3
Монтаж на кабелни щуцери ( комплект) - Доставката на щуцерите е 
задължение на Възложителя бр 110

4

Монтаж удължителен кабел, кабелен код 2V8cab с дължина 10м, 
четирижилен, екраниран, високотемпературен, тефлон комплект с 
куплунг за Акселометър V81H100XY бр 23

5

Монтаж удължителен кабел, кабелен код 2V8cab с дължина 10м, 
двужилен, екраниран, високотемпературен, тефлон комплект с 
куплунг за Акселометър V81H100X бр 14

6 Монтаж удължителен кабел комплект с куплунзи бр 37
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

7

Доставка и монтаж екраниран кабел тип J9T2, двужилен, екраниран, 
обвивка от Тифцел, дължина 10м, комплект с изходен куплунг MIL-
C5015, 2крачета бр 6

8

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 100

XII
Дейности по привеждане на КСК в съответствие с 

изискванията на мисия OSART

1

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 с диаметър 54.5мм/ м 60

2

Доставка и монтаж PVC шлаух /вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -200С до +600С, IP 
66 със следните характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на в м 300

3

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 с диаметър 15.8мм/ м 200

4
Изработка дребна железна конструкция за укрепване на съединителни 
кутии от винкел 20/20 кг 800

5 Претрасиране на кабели м 600
6 Демонтаж кабел без запазване за по нататъшна употреба м 1000

7

Изграждане метално кабелно трасе  канал 100/100мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на 
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 100

8
Изграждане кабелно трасе  от РVС канал 20/20мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли м 100

9

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите 
марки /доставката и надписването на марките е задължение на 
Изпълнителя/ бр 4000

10 Полагане на кабел в тръба м 300

11
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 1м. бр. 1000

12 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 2000

13

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила  1,5 мм² 
/Доставката и надписването на марките за маркиране на жилата и 
кабелните накрайници е задължение на Изпълнителя/ бр. 1000

14 Разпояване жило до 2.5мм² бр 500

15
Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила 2.5 мм² /Доставката
на марките за маркиране на жилата е задължение на Изпълнителя/ бр 2000

16
Доставка и монтаж поцинкован щуцер PG21.2 осигурен с гайка за 
захващане на щуцера и фиксиращо устройство за шлаух. бр 20

17
Доставка и монтаж PVC щуцер AD34.5 осигурен с гайка за захващане 
на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 20

18
Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 
40/60мм м 50

19
Монтаж на съединителна кутия 40/40см на стена - доставката на 
кутията е задължение на Изпълнителя бр 40

20
Демонтаж на СК с тегло до 20кг. - без запазване за по-нататъшна 
употреба бр 40

21 Отсъединяване кабелни жила до 35мм² бр 10

22

Прозвъняване, маркиране и подвързване  на кабелни жила до 35мм² с 
притегателен винт./Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 10
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

23
Демонтаж на желязна конструкция от ламарина (δ = 2 мм), без 
запазване за по нататъшна употреба кг 50

24

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата /Преди боядисването същите се почистват от 
съществуващите надписи, номерации и налични стикери. Доставката 
на боята е задължение на Изпълнителя/ м² 2000

25 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 180/45мм бр 50
26 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 100/100мм бр 50
27 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 200/200мм бр 30
28 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 500/100мм бр 50
29 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 500/700мм бр 50

30
Демонтаж на защита тръба (гибшланг) на кабел без запазване за по 
нататъшна употреба м 200

31 Демонтаж на носачи на клеми без запазване на монтираните клеми бр 20

32
Демонтаж на СК с тегло до 20кг. - без запазване за по-нататъшна 
употреба бр 20

33 Доставка и монтаж на DIN шина м 20
34 Доставка и монтаж кабелен PVC канал 40/60мм м. 20

35
Доставка и монтаж PVC щуцер AD21.2 осигурен с гайка за захващане 
на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 50

36 Доставка и полагане кабел СВТн 4х1мм² по готово трасе м 400

37

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив 
температурно полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 
68 с диаметър 21.2мм/ м 300

38 Доставка и монтаж на универсална клема UK 2,5N за NS DIN релса. бр 500

39 Изграждане кабелно трасе от тънкостенна поцинкована тръба Ф= 39х2 м 50
40 Запояване жило към разьом бр 100
41 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 200
42 Демонтаж на "БП" без запазване за по-нататъшна употреба бр. 20

43
Доставка и монтаж на РVС щуцери АD15.80 ІР54 със захващащо 
устройство за РVС шлаух бр 200

44 Монтаж на захранващ блок БП към панел чрез укрепващи болтове. бр. 20

45
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина 
до 2м бр 500

46

Изграждане метално кабелно трасе с размери 400/150мм, комплект с 
капак и конзоли за монтаж на таван / Доставката на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 50

47

Изграждане на кабелно трасе от готови кабелни кораби 200Х200 мм  
комплект с укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставката на 
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 50

48
Демонтаж уреди за управление и сигнализация без запазване за по 
нататъшна употреба бр 100

49 Демонтаж кабелни марки без запазване за по нататъшна употреба бр 2000

50
Доставка и монтаж на PVC шлаух тип "ROHRflex PA 6 S", AD28.5, цвят 
черен м 30

51
Доставка и монтаж на PVC шлаух тип "ROHRflex PA 6 S", AD34.5, цвят 
черен, вътрешен и външен диаметър 29.0х34.5 мм м 30

52
Затваряне отвори до Ф=30 мм с ламарина /дебелина 1мм / и течен 
метал включително китосване бр 50

53 Доставка и монтаж PVC тапи М20х1.5 бр 200

54
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 4мм²  дължина до 50см. бр 200

55
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска
ПВВА2 6мм²  дължина до 2м. бр 200
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

56

Оформяне и укрепване на пакети от съществуващи кабели, с дължина 
1,5м. , 10бр. жила , 1,5мм²  с помощта на PVC спирала за оформяне на 
пакети - цвят черен бр 500

57 Изолиране на изведени в резерв кабели посредством капи бр 500
58 Разкапачване и закапачване на кабелни  трасета м 300
59 Раз уплътняване и уплътняване на кабелни проходки до Ф150мм бр 50
60 Подмяна маркикировка на кабелни жила бр 20000

XIII
Подмяна на кабелни трасета за кабели за контрол на 

механични величини на ТГ и ТПП ИП 2.218
1 Отсъединяване на жила на кабели със сечение 0.93mm2. бр. 800
2 Демонтаж на кабел СCTB2x0.93mm2. м. 360
3 Демонтаж на кабел СCTB3x0.93mm2. м. 2200

4
Доставка и монтаж на дребно размерна стоманена конструкция с ед. 
тегло 5.6кг бр. 30

5 Доставка и монтаж на дюбелни болтове М12х120 бр. 120

6
Пробиване на единичен отвор с размер 300х160мм в бетонова стена с 
дебелина 300мм бр. 1

7 Разбиване на настилка с мозаечни плочи с размер 300х160мм м2 1
8 Изрязване на отвор в рифелова ламарина с размер 300х160мм бр. 2

9
Пробиване на отвор с размер 100х150мм в бетонова стена с дебелина 
300мм бр. 1

10 Уплътняване на отвори със сертифицирана пожарозащитна пяна бр. 3
11 Възстановяване на настилка с мозаечни плочи м2 1

12
Доставка и м-ж на поцинкована стенна конзола с дълж. 70мм със 
заварена планка, к-т с анкерни болтове бр. 10

13
Доставка и м-ж на поцинкована стенна конзола с дълж. 110мм, к-т с 
анкерни болтове бр. 7

14
Доставка и м-ж на поцинкована стенна конзола с дълж. 210мм, к-т с 
анкерни болтове бр. 32

15 Доставка и м-ж на поцинкована "U" конзола 30/50/30 перфорирана м.л. 10

16 Доставка и м-ж на поцинкована стягаща скоба за "U" конзола 30/50/30 бр. 80

17
Доставка и м-ж на висящ "U" носач 30/50/30мм със заварена планка за 
м-ж на таван с дълж.500мм, к-т с анкерни болтове бр. 17

18
Доставка и м-ж на висящ поцинкован "U" носач 30/50/30мм със 
заварена планка за м-ж на таван с дълж.700мм, к-т с анкерни болтове бр. 5

19 Доставка и м-ж на "Г" профил 36/36/4 за конзола с дълж. 210мм бр. 30
20 Минизиране и двукратно боядисване на "Г" профил м2 1.5

21

Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак 50x60mm, 
плътна, изработена от горещо поцинкована ламарина с дебелина 
1mm.комплект с болтове за прикрепване към носеща конструкция и 
оземки. м. 150

22

Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак 100x60mm, 
плътна, изработена от горещо поцинкована ламарина с дебелина 
1mm.комплект с болтове за прикрепване към носеща конструкция и 
оземки. м. 95

23

Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак 150x60mm, 
плътна, изработена от горещо поцинкована ламарина с дебелина 
1mm.комплект с болтове за прикрепване към носеща конструкция и 
оземки. м. 25

24

Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак 200x60mm, 
плътна, изработена от горещо поцинкована ламарина с дебелина 
1mm.комплект с болтове за прикрепване към носеща конструкция и 
оземки. м. 10

25

Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак 200x85mm, 
плътна, изработена от горещо поцинкована ламарина с дебелина 
1mm.комплект с болтове за прикрепване към носеща конструкция и 
оземки. м. 245
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

26
Доставка и монтаж на щуцер за гофрирана тръба Ф16mm, степен на 
защита ІР66 (изработен от полиамид или PVC). бр. 15

27
Доставка и полагане открито на гофрирана тръба Ф16mm (изработенa 
от полиамид или PVC). м. 120

28 Доставка и полагане открито на стоманена тръба Ф3/4". м. 40
29 Направа и монтаж на дребна желязна конструкция кг 500

30 Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция м2
20

31 Минизиране и двукратно боядисване на стоманена тръба Ф3/4". м 40

32 Направа на оземки с кабел НО7Z-К 6мм2 и еденична дължина до 1м бр. 20
33 Доставка и полагане в кабелни скари на кабел YwCYw 3X1мм² м. 32430

34 Доставка и полагане в съществуващи тръби на кабел YwCYw 3X1мм² м. 550

35 Доставка и полагане в ново положени тръби на кабел YwCYw 3X1мм² м. 160
36 Направа на суха разделка на кабел СYwCYw 3X1мм² бр. 246

37
 Прозвъняване иприсъединяване на жила на кабел със сечение 
0.93mm2. бр. 596

38 Надписване на бананки. бр. 596
39 Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки. бр. 1376

40
Проверка наличието на верига между заземител и заземляем обект 
(до30точки) бр. 1

41 Изпитване на кабел YwCYw 3X1мм² бр. 246

XIV

Подмяна на прибори за визуализация на текущите 
стойности на технологични параметри на компоненти 
от реакторната установка и технологичните системи за 
студопроизводство на помещенията в специалния 
корпус  “надзиравана” зона и затворения контур за 

охлаждане отбор проби

1
Демонтаж на вторичен прибор тип КП 1 без запазване за по нататъшна 
употреба бр 3

2 Преоразмеряване на отвор за вторичен прибор. бр 3

3
Блажно боядисване по метал /МЩУ/ с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 4

4
Монтаж на цифров индикатор US500 /Доставката на индикатора е 
задължение на Възложителя/ бр. 3

5
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 0.75мм²,  7 жила с 
дължина до 2м бр 9

6

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 60

7 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 60

XV

Подмяна на прибори за визуализация на текущите 
стойности на технологични параметри на компоненти 
от реакторната установка и технологичните системи за 

разделна регенерация на йонитните.

1
Демонтаж на вторичен прибор тип КП 1 без запазване за по нататъшна 
употреба бр 6

2 Преоразмеряване на отвор за вторичен прибор. бр 6

3
Блажно боядисване по метал /МЩУ/ с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 4

4  бр. 6
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

5
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 0.75мм²,  7 жила с 
дължина до 2м бр 12

6

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 120

7 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 120

XVI

Подмяна на прибори за визуализация на текущите 
стойности на технологични параметри на компоненти 
от реакторната установка и технологичните системи за 

управление на турбината

1
Демонтаж на вторичен прибор тип КП 1 без запазване за по нататъшна 
употреба бр 9

2 Преоразмеряване на отвор за вторичен прибор. бр 9

3
Блажно боядисване по метал /МЩУ/ с боя цвят RAL 7035 включително 
подготовка на основата м² 18

4
Монтаж на цифров индикатор US500 /Доставката на индикатора е 
задължение на Възложителя/ бр. 9

5
Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 0.75мм²,  7 жила с 
дължина до 2м бр 18

6

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 180

7 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 180

XVII

Подмяна на захранващи кабели на механизми от СБ 
във връзка с повишаване чувствителността на 

релейните защити
1 Демонтаж предпазни кожуси бр 4

2
Демонтаж стари проходки, изрязване на заваръчни шевове на 
уплътнителни фланци и подготовка на закладни тръби бр 2

3 Изпитване закладна тръба и при необходимост ремонт бр 2
4 Монтаж на нова проходка бр 2
5 Опресовка и 72 часова проба за херметичност бр 2
6 Затваряне на уплътняващи фланци на херметични проходки бр 4
7 Контрол заваръчни дейности /Дейността се извършва от АЕЦ/

8
Свързванеи маркиране на проводник към съоръжение до 4мм² с 
кербоване / Материала за кербоване е доставка на Възложителя/ бр 128

9
Свързване и маркиране на проводник към съоръжение до 6мм² с 
кербоване / Материала за кербоване е доставка на Възложителя/ 160

10
Свързване и маркиране на проводник към съоръжение до 10мм² с 
кербоване / Материала за кербоване е доставка на Възложителя/ 120

11

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 4 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 512

12

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 6 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ 312

13

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 10 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ 208

14

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 25 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ 8

15

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 50 мм² с 
притегателен винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - 
PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ 8

Page 13 of 14



№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

16

Направа кабелна глава на контролен кабел до 2 жила до 4мм²  от 
термосвиваем материал /Доставката на материала е задължение на 
Възложителя/ бр 4

17

Направа кабелна глава на контролен кабел до 4 жила до 4мм²  от 
термосвиваем материал /Доставката на материала е задължение на 
Възложителя/ 30

18

Направа кабелна глава на контролен кабел до 4 жила до 6мм²  от 
термосвиваем материал /Доставката на материала е задължение на 
Възложителя/ 40

19

Направа кабелна глава на контролен кабел до 4 жила до 10мм²  от 
термосвиваем материал /Доставката на материала е задължение на 
Възложителя/ 30

20

Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите /Доставката на 
марките за маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на 
Изпълнителя/ бр 384

21
Полагане на кабел в тръбно кабелно трасе /Доставката на кабела е 
задължение на Възложителя/ м 2216

22
Полагане кабел по готово трасе  /Доставката на кабела е задължение 
на Възложителя/ м 15200

23 Разкапачване и закапачване на кабелни  трасета м 300
24 Раз уплътняване и уплътняване на кабелни проходки до Ф150мм бр 50
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

I

Повишаване експлоатационната надеждност и степен на 
защита на междинните присъеднения на сигнали за 

управление

1 Демонтаж на СК с тегло до 20кг. - без запазване за по-нататъшна употреба бр 20

2
Монтаж дънна плоча в СК / Доставката на дънната плоча е задължение на 
Изпълнителя ( MM-2520, ММ-3025, ММ-33, ММ-43, ММ-46). бр 20

3 Монтаж на DIN шина -  доставката на шината е задължение на Възложителя м 25

4

Монтаж СК с тегло до 20кг /Доставката на СК (CRN-2520/150, CRN-3025/150, 
CRN-3025/200, CRN-33/200, CRN-43/200, CRN-46/300,  е задължение на 
Изпълнителя/ бр 20

5 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 200
6 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 2500

7

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е 
задължение на Изпълнителя/ бр 2500

8

Монтаж на щуцери на защитна тръба - доставката на щуцерите е 
задължение на Изпълнителя (RQG 1, 5020.055.222,  AD 21,2, M 25 x 1,5; RQG 
1, 5020.055.225,  AD 28,5, M 25 x 1,5; RQG 1, 5020.055.236,  AD 34,5;  M 40 x 
1,5; RQG 1, 5020.055.245, AD 42,5,  M 50 x бр 160

9

Монтаж на защита тръба (гибшланг) на кабел - доставката на защитната 
тръба е задължение на Изпълнителя ( Rohrflex® PA 6 S,  0233.209.016,  AD 
21,2  прис размер 16,5 x 21,2; Rohrflex® PA 6 S, 0233.209.023,  AD 28,5,  прис. 
размер 23,0 x 28,5; Rohrflex® PA м 100

10
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 80

11
Проверка изолационното съпротивление на кабели с представяне на 
протокол бр 80

12 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр. 300

13 Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина до 2м бр 40
14 Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 2200

15
Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина, двоен вход един изход
WDU 2,5 ZR бр 300

16
Доставка и монтаж на носачи за табелки за надписи на клеми SchT 5S 8x40
в комплект със защитно стъкло STR 5S бр 160

17
Доставка и монтаж на маркировка за клеми последователно вертикални с
номера от 1 до 20 DEK 5 бр 2500

18 Доставка и монтаж на ограничители за клемореди за еврошина WDU-2,5 бр 60
19 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 40/60мм м 30

20
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2
4мм²  дължина до 50см. бр 40

21
Направа на кабелно трасе от охранна тръба ф=25мм / Доставката на 
тръбата е задължение на Изпълнителя/ м 40

22 Доставка и полагане кабел тип OLFLEX HEAT 4х1мм² м 150
23 Доставка и полагане кабел тип OLFLEX HEAT 7х0.75мм² м 150

24 Направа и монтаж дребна метална конструкция с грундиране и боядисване кг. 50

25
Направа на мостчета от клема на клема на клеморед ПВА1 1мм², L=100мм 
/Доставката на кабела е задължение на Изпълнителя/ бр 100

Обособена позиция 6, Приложение № 3

КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

Обем дейности на цех СКУ, сектор ТИА за ПГР-2014, ОСО
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

26
Монтаж накрайник на кабелно жило до 2,5мм² / Доставката на накрайниците 
е задължение на Изпълнителя/ бр 800

27

Удължаване на жила 1,5мм² с кербоване /Доставката на кабела за 
удължаване на жилата е задължение на Възложителя а, останалите 
материали на Изпълнителя /

бр
300

28

Изграждане метално кабелно трасе  канал 100/100мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 70

29
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително подготовка 
на основата м² 30

30 Демонтаж желязна конструкция кг 77

II

Повишаване експлоатационната надеждност и степен на 
защита на кабели и кабелни присъединения на 

електрически управляемите арматури 
1 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 50
2 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 500

3

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е 
задължение на Изпълнителя/ бр 500

4
Монтаж накрайник на кабелно жило до 2,5мм² / Доставката на накрайниците 
е задължение на Изпълнителя/ бр 500

5

Монтаж на щуцери на защитна тръба - доставката на щуцерите е 
задължение на Изпълнителя (RQG 1, 5020.055.222,  AD 21,2, M 25 x 1,5; RQG 
1, 5020.055.225,  AD 28,5, M 25 x 1,5; RQG 1, 5020.055.236,  AD 34,5;  M 40 x 
1,5; RQG 1, 5020.055.245, AD 42,5,  M 50 x бр 250

6 Доставка и полагане в тръба кабел 10х1,5мм² многожилен м 50

7

Монтаж на защита тръба (гибшланг) на кабел - доставката на защитната 
тръба е задължение на Изпълнителя ( Rohrflex® PA 6 S,  0233.209.016,  AD 
21,2  прис размер 16,5 x 21,2; Rohrflex® PA 6 S, 0233.209.023,  AD 28,5,  прис. 
размер 23,0 x 28,5; Rohrflex® PA м 50

8
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 200

9
Почистване на УКП /дейността има за цел да се подготви основата за 
боядисване/ бр 50

10
Блажно боядисване по метал /УКП и стойка за УКП/ с боя цвят RAL 7035 
включително подготовка на основата м² 50

11
Почистване и боядисване на електродвигател. Доставката на боята RAL 
3020 е задължение на Изпълнителя. м² 50

12 Доставка и монтаж на уплътнение на УКП бр 50
13 Изработка и монтаж преходи от бронз с резба М 50х1.5мм бр 50
14 Демонтаж щуцери без запазване за по нататъшна употреба бр 250

15
Направа на кабелно трасе от поцинкована тръба 3/4" (Доставката на 
материалите е задължение на Изпълнителя) м 150

16
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2
4мм²  дължина до 100см. бр 50

17 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр. 250

18 Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина до 2м бр 50

19
Уплътняване кабелни входове и изходи със силикон HILTI - черен - 
Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя бр 100

III

Изграждане на допълнителни конструкции, системи и 
компоненти участващи в логиката за управление и 

визуализиране на информационния поток за текущите 
параметри 

1
Демонтаж на стенд за датчици до 10кг без запазване за по нататъшна 
употреба бр 2
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

2
Демонтаж на импулсна линия от тръба 14х2мм - без запазване за по-
нататъшна употреба м 50

3

Изработка и монтаж на стенд за за  датчици Сапфир ( 10 вентила, 6 
тройника, винкел 35х35 ) съгласно Приложение № 1.1 включително 
боядисване. Доставката на вентили салникови Ду10 Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т 
(1.4541), тройник равнопроходен Ду10 Ру200 Ф14х2 08Х18Н10Т (1.4541) и 
тръба н.ж.Ф14х2 е задължение на Изпълнителя. бр 2

4
Трасиране на импулсна линия Ф14х2мм от стенд до първичен вентил и 
укрепване - доставката на тръбата е задължение на Възложителя. м 100

5

Изграждане метално кабелно трасе  канал 100/100мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 70

6 Доставка и полагане на кабел 7х1,5мм² по готово кабелно трасе м 200
7 Доставка и полагане на кабел 30х1,5мм² по готово кабелно трасе м 200
8 Доставка и полагане на кабел 5х1,5мм² по готово кабелно трасе м 200

9
Монтаж на съединителна кутия 40/40см на стена - доставката на кутията е 
задължение на Изпълнителя бр 10

10
Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите /Доставката на марките 
за маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 400

11

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е 
задължение на Изпълнителя/ бр 200

12

Изграждане метално кабелно трасе  канал 500/200мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 50

13 Доставка и полагане на кабел 27х0,5мм² по готово кабелно трасе м 100

14

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 0,5 мм² с кербоване  
/Доставката на материалите за кербоване и марките за маркиране на жилата 
- PA+1/21  е задължение на Изпълнителя/ бр 1250

15 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 200

16 Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина до 2м бр 10
17 Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 150

18
Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина, двоен вход един изход
WDU 2,5 ZR бр 50

19
Доставка и монтаж на носачи за табелки за надписи на клеми SchT 5S 8x40
в комплект със защитно стъкло STR 5S бр 20

20
Доставка и монтаж на маркировка за клеми последователно вертикални с
номера от 1 до 20 DEK 5 бр 200

21 Доставка и монтаж на ограничители за клемореди за еврошина WDU-2,5 бр 30
22 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 40/60мм м 6

23
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2
4мм²  дължина до 50см. бр 20

IV

Повишаване експлоатационната надеждност и степен на 
защита на кабели и кабелни присъединения на средствата 

за измерване на технологични параметри
1 Доставка и полагане на кабел 7х0,75мм² по готово кабелно трасе м 600
2 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 50

3

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм² с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е 
задължение на Изпълнителя/ бр 50

4
Маркиране на кабелите /Доставката на марките за маркиране на кабелите 
PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 10
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

V

Подмяна на моноблокови конструктивни елементи с 
възвратно-постъпателно деформируемо преобразуване на 

текущото състояние на компоненти от 
водоподготвителната инсталация в дискретизиран 

потенциален информационен сигнал
1 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 68

2 Демонтиране крайни изключватели без запазване за по нататъшна употреба бр 34

3
Монтаж на крайни изключватели /Доствката на крайните изключватели е 
задължение на Възложителя/ бр 34

4

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм² с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е 
задължение на Изпълнителя/ бр 68

5
Монтаж на пластмасови щуцери M 20x1,5 на крайни 
изключватели/Доставката на щуцерите е задължение на Изпълнителя/ бр 34

6
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 34

VI

Подмяна на неподлежащи на възстановяване конструкции 
и компоненти, осигуряващи сеизмична устойчивост и 

защита на линиите за пренос на информация за 
моментните стойности на топлотехничеките параметри на 

технологичното оборудване.

1

Изграждане метално кабелно трасе  канал 300/100мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 80

2
Да се затвори кабелното трасе от север към ТКЗ/ХВ212/Доставката на 
материалите за   трасето е задължение на изпълнителя/. м² 20

VII
Дейности по привеждане на КСК в съответствие с 

изискванията на мисия OSART

1

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно 
полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 с диаметър 
54.5мм/ м 30

2

Доставка и монтаж PVC шлаух /вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура от -200С до +600С, IP 66 със следните 
характеристики:
Въздухо и водно устойчив; устойчив на в м 150

3

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно 
полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 с диаметър 
15.8мм/ м 100

4
Изработка дребна железна конструкция за укрепване на съединителни кутии 
от винкел 20/20 кг 400

5 Претрасиране на кабели м 300
6 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 500

7

Изграждане метално кабелно трасе  канал 100/100мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 50

8
Изграждане кабелно трасе  от РVС канал 20/20мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли м 50

9
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки 
/доставката и надписването на марките е задължение на Изпълнителя/ бр 2000

10 Полагане на кабел в тръба м 150
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

11
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2
6мм²  дължина до 1м. бр. 500

12 Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² бр 1000

13

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм² с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е 
задължение на Изпълнителя/ бр. 500

14 Разпояване жило до 2.5мм² бр 250

15

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е 
задължение на Изпълнителя/ бр 1000

16
Доставка и монтаж поцинкован щуцер PG21.2 осигурен с гайка за захващане 
на щуцера и фиксиращо устройство за шлаух. бр 10

17
Доставка и монтаж PVC щуцер AD34.5 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 10

18 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 40/60мм м 25

19
Монтаж на съединителна кутия 40/40см на стена - доставката на кутията е 
задължение на Изпълнителя бр 20

20 Демонтаж на СК с тегло до 20кг. - без запазване за по-нататъшна употреба бр 20
21 Отсъединяване кабелни жила до 35мм² бр 10

22

Прозвъняване, маркиране и подвързване  на кабелни жила до 35мм² с 
притегателен винт./Доставката на марките за маркиране на жилата е 
задължение на Изпълнителя/ бр 10

23
Демонтаж на желязна конструкция от ламарина (δ = 2 мм), без запазване за 
по нататъшна употреба кг 50

24

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително подготовка 
на основата /Преди боядисването същите се почистват от съществуващите 
надписи, номерации и налични стикери. Доставката на боята е задължение 
на Изпълнителя/ м² 1000

25 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 180/45мм бр 25
26 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 100/100мм бр 25
27 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 200/200мм бр 15
28 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 500/100мм бр 25
29 Затваряне отвор в ламарина δ 1мм с размери 500/700мм бр 25

30
Демонтаж на защита тръба (гибшланг) на кабел без запазване за по 
нататъшна употреба м 100

31 Демонтаж на носачи на клеми без запазване на монтираните клеми бр 10

32 Демонтаж на СК с тегло до 20кг. - без запазване за по-нататъшна употреба бр 10
33 Доставка и монтаж на DIN шина м 10
34 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 40/40мм м. 10

35
Доставка и монтаж PVC щуцер AD21.2 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 25

36 Доставка и полагане кабел СВТн 4х1мм² по готово трасе м 200

37

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно 
полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 с диаметър 
21.2мм/ м 150

38 Доставка и монтаж на универсална клема UK 2,5N за NS DIN релса. бр 250
39 Изграждане кабелно трасе от тънкостенна поцинкована тръба Ф= 39х2 м 25
40 Запояване жило към разьом бр 50
41 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 100
42 Демонтаж на "БП" без запазване за по-нататъшна употреба бр. 10

43
Доставка и монтаж на РVС щуцери АD15.80 ІР54 със захващащо устройство 
за РVС шлаух бр 100

44 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 3000
45 Монтаж на захранващ блок БП към панел чрез укрепващи болтове. бр. 10

46 Направа на кабелен сноп от проводник ПМВ 1.5мм²,  7 жила с дължина до 2м бр 250
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

47

Изграждане метално кабелно трасе с размери 400/150мм, комплект с капак и 
конзоли за монтаж на таван / Доставката на материалите е задължение на 
Изпълнителя/ м 25

48

Изграждане на кабелно трасе от готови кабелни кораби 200Х200 мм  
комплект с укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставката на 
материалите е задължение на Изпълнителя/ м 25

49
Демонтаж уреди за управление и сигнализация без запазване за по 
нататъшна употреба бр 50

50 Демонтаж кабелни марки без запазване за по нататъшна употреба бр 1000

51 Доставка и монтаж на PVC шлаух тип "ROHRflex PA 6 S", AD28.5, цвят черен м 30

52
Доставка и монтаж на PVC шлаух тип "ROHRflex PA 6 S", AD34.5, цвят черен, 
вътрешен и външен диаметър 29.0х34.5 мм м 30

53
Затваряне отвори до Ф=30 мм с ламарина /дебелина 1мм / и течен метал 
включително китосване бр 50

54 Доставка и монтаж PVC тапи М20х1.5 бр 100

55
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2
4мм²  дължина до 50см. бр 100

56
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2
6мм²  дължина до 2м. бр 100

57

Оформяне и укрепване на пакети от съществуващи кабели, с дължина 1,5м. , 
10бр. жила , 1,5мм²  с помощта на PVC спирала за оформяне на пакети - 
цвят черен бр 250

58 Изолиране на изведени в резерв кабели посредством капи бр 250
59 Разкапачване и закапачване на кабелни  трасета м 150
60 Раз уплътняване и уплътняване на кабелни проходки до Ф150мм бр 25
61 Подмяна маркикировка на кабелни жила бр 10000

VIII

Повишаване експлоатационната надеждност и степен на 
защита на подготвителната инсталация и междинните 
присъеднения на флуиди и сигнали за управление на 
агрегати за дозиране на киселини. / Местно табло за 
управление с технологична позиция ICC001 в DZ24/

1 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² бр 350
2 Демонтаж уреди за сигнализация и управление бр 79

3
Демонтаж на пневморазпределители - без запазване за по-нататъшна 
употреба бр 16

4
Демонтаж на импулсна линия от тръба 14х2мм - без запазване за по-
нататъшна употреба м 60

5 Демонтаж на релета  - със запазят за по нататъшна употреба бр 40
6 Демонтаж на носачи на клеми без запазване на монтираните клеми бр 5
7 Демонтаж стоящо табло до 2м² без запазване за по нататъшна употреба бр 1
8 Доставка и монтаж табло съгласно изискванията на Приложение № 3.1 бр 1

9

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен 
винт /Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е 
задължение на Изпълнителя/ бр 350

10
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите WKM 8/30 е задължение на Изпълнителя/ бр 50

11
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите WKM 18/43 е задължение на Изпълнителя/ бр 50

12
Проверка изолационното съпротивление на кабели с представяне на 
протокол бр 80

13
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2
4мм²  дължина до 50см. бр 5

14 Монтаж  на пневмолинии бр 30
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№ Наименование на вида работата/доставка Мяр
ка К-во

1 2 3 4

15

Доставка и монтаж на медна тръба 8х1, Р=1МРа - за осъществяване
присъединяването на пневмолиниите с изход в горният десен край на
таблото за пръсъединяване на външни пневмолинии тип: SWAGELOK,
PUSH-ON, 1/4(6,4mm), WP, 350 PSIG(25Bar), FLAME RESISTANT. м 25

16 Изолиране на изведени в резерв жила до 2,5мм² посредством капи бр. 100

17
Ръчно натоварване и разтоварване  на демонтирано оборудване на 
транспорт и извозване на 15 км кг 300

18

Монтаж на щуцери на защитна тръба - доставката на щуцерите е 
задължение на Изпълнителя (RQG 1, 5020.055.222,  AD 21,2, M 25 x 1,5; RQG 
1, 5020.055.225,  AD 28,5, M 25 x 1,5; RQG 1, 5020.055.236,  AD 34,5;  M 40 x 
1,5; RQG 1, 5020.055.245, AD 42,5,  M 50 x 1,5; GMK-M, M 25 x 1,5, 
0309.000.225; GMK-M, M 40 x 1,5, 0309.000.240; GMK-M, M 50 x 1,5, 
0309.000.250) бр 50
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Приложение № 3.1 
Технически изисквания при изработване и монтаж на табло с технологично 
наименование ICC001, – раздел VIII, точка 8 от Приложение № II.3 “Oбем 

дейности на сектор УИС, ОСО” 
 

 
1. Изисквания към изработването на таблата 
1.1. Кутията за таблото да бъде изработена от стоманена ламарина с размери съобразно 

монтираната апаратура. 
Степен на защита IP 44. 

1.2.Кутията да бъде грундирана от вътре и от вън. След това да бъде боядисана със светло сив 
цвят от вътре, а от вън прахово боядисани с цвят RAL7035. 
1.3. В долната част, от двете страни  да се монтира по една шпилка М 8Х60мм, осигурена 

против развиване, половината от вътре и половината от вън, с осигурен добър контакт с корпуса 
на таблото. От вътрешната страна към шпилката се свързва заземителен гъвкав проводник, 
1х50мм², а от вън заземителната шина. 

1.4 Лицевата страна да се оформи като врата с две панти монтирани от дясната страна и 
ключалки за ключ “перчат”.  

1.5. Всички входове и изходи преминават през щуцери АD21 са монтирани отгоре на таблото. 
Щуцерът да е от ел. изолационен материал и от тип за захващане на гъвкава изолационна тръба. 
Разпробиването на отворите и монтажа на щуцерите става по място. 

1.6. Таблото да е с предно обслужване. Без открити тоководещи части; 
1.7. Клеморедите съставени от 300 броя клеми 2.5мм² да се разположат на дясната страна на 

таблото.Всяка клема да е номерирана. 
1.8. Втаблото да бъдат монтирани: 
 

Пневмоподготвяща група(въздушен филтър с автоматичен 
дренаж и регулатор на налягане, омаслител и манометър с 
обхват 0-12bar); код на елементите 1326409, 9800101, 
9400701,22001006, 2104005, 2204002, 2119004, производител 
METAL WORK S.P.A. бр 1 
Пневморазпределители с 2 бобини 24VDC в комплект с 
присъединителен елемент с LED индикацияпроизводит, 
производител METAL WORK S.P.A.,(Възможен е монтаж на 
пневморазпределителите на един десетпозиционен остров) бр 10 
Блок терминален с вградено миниатюрно реле 
Кат.No.2964500; DEK-REL - G24/21 с 1 контакт NO/нормално 
отворен/-NC/нормално затворен/ бобина 24V DC, 
проитзводител PHOENIX CONTACT GMBH@CO.KG бр 22 
Оптокоплер тип DEK-OE-24DC/48/100 ; Кат.No.2940207 ; 
вход 24VDC A1/A2, изход 48 VDC +/А/0 , шир.6мм, монтаж 
на DIN шина, проитзводител PHOENIX CONTACT 
GMBH@CO.KG бр 18 
Блок терминален с вградено миниатюрно реле тип EMG-17-
REL KSR24/21-21-LC AU ; Кат.No.2941439 ;24VAC/DC -
20/+10% , 250V , AC/5A 2CO Ag+Аu , ISOLATION I/O 4 
Kveff, AWG 30-12, 2HO и 2НЗ контакта , шир.12мм, монтаж 
на DIN шина, проитзводител PHOENIX CONTACT 
GMBH@CO.KG бр 4 
Ключ трипозиционен с фиксация (1-0-2)тип K2H-004ULH ; 
Ui690V AC3; Ith 20A;IEC 947-6-1 EN 60947-6-1;4HO контакта 
за поз.1 и 2, производител TELEMECANIQUE/SCHNEIDER 
ELECTRIC SA бр 4 

  
 



 2. Да се изготви конструктивна документация и схеми / принципни и монтажни/. 
Документацията се приема на технически съвет от Възложителя. 

 
 

5.  Изисквания към монтажа на таблата 
5.1. Таблата се монтират на базова рамка на стена 
 

Забележка: 
 

Таблото следва да се изработи по чертежите посочени в таб.1, които ще бъдат предоставени На 
изпълнителя след сключване на договор. 

 
Списък на схемите по подмяна на МТУ ICC01 в DZ24/ХВО 

Таб.1 
№ Дикумент Описание Технол. 

позиция 
№ на 
схема 

Място на схемата 

 
1 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC21S01 Лист 
403/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
2 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC21S02 Лист 
404/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
3 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC21Y01 Лист 
405/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
4 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC22S01 Лист 
407/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
5 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC22S02 Лист 
408/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

6 
Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC22Y01 Лист 
409/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

7 
Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC23S01 Лист 
411/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
8 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC23S02 Лист 
412/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

9 
Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC23Y01 Лист 
413/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

10 
Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC31S01 Лист 
415/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
11 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC31S02 Лист 
416/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

12 
Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC31Y01 Лист 
417/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 



13 
 Схема за 

управление 
IC41S02 Лист 

421/4169 
M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
14 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC42S02 Лист 
424/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
15 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC21Y01 Лист 
3048/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

16 
Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC21S01 Лист 
3049/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

17 
Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC21S02 Лист 
3050/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
18 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC22S01, 
Y01 

Лист 
3051/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
19 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC22S02 Лист 
3052/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
20 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC23S01,
Y01 

Лист 
3053/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
21 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC23S02 Лист 
3054/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
22 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC31Y01 Лист 
3055/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
23 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC31S01 Лист 
3056/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
24 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC31S02 Лист 
3057/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
25 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC41S02 Лист 
3058/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
26 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

Схема за 
управление 

IC42S02 Лист 
3059/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
27 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

МТУ - общ 
вид 

ICC01 Лист 
3060/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
28 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

МТУ - 
кабелни 
връзки 

ICC01 Лист 
3061÷306
4/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
Работен проект. 
Водоподготвителна 

МТУ – 
Монтажно 

ICC01 Лист 
3065÷306

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65



29 инсталация. комутацио
нна схема 

7/ 4169 3267 

 
30 

Работен проект. 
Водоподготвителна 
инсталация. 

МТУ - 
кабелни 
връзки 

ICC01 Лист 
3063/4169 

M:\SmartDoc\MiI\A\49221\MK-DFD-
FGER-0021-
rev1\Documents(Water_treatment_plant_65
3267 

 
 
31 

Подмяна на 
дозаторни помпи и 
изграждане ново 
стопанство за солна 
киселина. 

Принципна 
схема  

IC41D01 ЕП-
2.ТР.479 
– Прил. 
11 

\\Koz\ep2\SmartDoc\EP2\RiO\А\Izmenenia 
v proekta\Tehnicheski_Reshenia\30\TR-
3844 

 
 
32 

Подмяна на 
дозаторни помпи и 
изграждане ново 
стопанство за солна 
киселина. 

Принципна 
схема  

IC41D01 ЕП-
2.ТР.479 
– Прил. 
12 

\\Koz\ep2\SmartDoc\EP2\RiO\А\Izmenenia 
v proekta\Tehnicheski_Reshenia\30\TR-
3844 
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                   КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

I

Изпълнение технически решения за подобряване 
експлоатационната надежност на технологичните системи за 
управление на реакторната установка и турбогенератора 

1 Отсъединяване кабелни жила до 2.5 мм² бр 11200
2 Доставка и монтаж DIN шина м 65
3 Доставка и монтаж редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 1650
4 Доставка и монтаж на накрайник за кримпване на проводници бр 7500

5
Доставка и монтаж на носачи за табелки за надписи на клеми SchT 5S 8x40 в
комплект със защитно стъкло STR 5S бр 1600

6 Доставка и монтаж на ограничители за клемореди за еврошина WDU-2,5 бр 500
7 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 2000

8

Удължаване на жила 1,5мм² с кербоване /Доставката на кабела за удължаване 
на жилата е задължение на Възложителя а, останалите материали на 
Изпълнителя / бр 2000

9
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 6600

10 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 12000

11
Направа на мостчета от клема на клема на клеморед ПВА1 1мм², L=100мм 
/Доставката на кабела е задължение на Изпълнителя/ бр 3000

12 Изолиране изведени в резерв кабели чрез поставяне на капа 35/13 бр 200

13

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен винт 
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение 
на Изпълнителя/ бр 4850

14
Доставка и монтаж маркировка за клеми последователно вертикални с номера
от 1 до 20 DEK 5 бр 500

15 Направа кабелен сноп с дължина до 2м и до 7 жила от кабел ПМВ 1.5мм² бр 200
16 Доставка и монтаж PVC перфориран канал 40/60 мм м 340

17 Доставка и полагане кабел СВТнг 10х1,5 мм² по съществуващо кабелно трасе м 1480
18 Доставка и полагане кабел СВТнг 7х1,5 м по съществуващо кабелно трасе м 285

19 Доставка и полагане кабел СВТнг 14х1,5 м по съществуващо кабелно трасе м 220
20 Разкапачване и закапачване на кабелно трасе м 350

21
Направа на отвор ф24 в в ламарина δ=2мм за монтаж на комутационна 
апаратура бр 154

22 Направа отвор 60х60 мм в ламарина δ=2мм бр 218
23 Направа отвор 320х320 мм в ламарина δ=2мм бр 38

24
Монтаж комутационна апаратура / Доставката на апаратурата е задължение на 
Възложителя/ бр 254

25
Монтаж стрелкови прибор  / Доставката на приборите е задължение на 
Възложителя/ бр 118

26
Монтаж пишещ прибор  / Доставката на приборите е задължение на 
Възложителя/ бр 38

27
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 50см. бр 3500

28
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 150см. бр 150

29
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
6мм²  дължина до 2м. бр 40

30 Доставка и монтаж съединителни кутии CRN 250x250x150 мм бр 38

Обособена позиция 6, Приложение № 4

Обем дейности на цех СКУ, сектор УИС за ПГР-2014, 5ЕБ 
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

31
Демонтаж управляващ контролен панел до 2м² без запазване за по нататъшна 
употреба бр 68

32
Доставка и монтаж на РVС щуцери АD28.5 ІР68 със захващащо устройство за 
РVС шлаух бр 240.00

33
Доставка и монтаж PVC щуцери с фиксиращо устройство за PVC шлаух с 
вътрешен диаметър 21.2мм с разпробиване отвори за монтажа бр 150.00

34

Изграждане метално кабелно трасе  канал 100/100мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 260.00

35

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 с диаметър 21.2мм/ м 100

36

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 с диаметър 28.5мм/ м 80

37
Изработка дребна желязна конструкция за монтаж на табло с грундиране и 
боядисване / Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ кг 450

38

Доставка и монтаж РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 с диаметър 32.5мм/ м 180

39
Доставка и монтаж PVC щуцер AD34.5 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 440

40 Демонтаж СК с тегло до 20кг. - без запазване за по-нататъшна употреба бр 15

41
Монтаж дънна плоча в СК / Доставката на дънната плоча е задължение на 
Изпълнителя ( MM-2520, ММ-3025, ММ-33, ММ-43, ММ-46). бр 15

42
Изработка и монтаж на желязна конструкция, включително грундиране и 
боядисване кг 120

43
Уплътняване кабелни входове и изходи със силикон HILTI - черен - Доставката 
на материалите е задължение на Изпълнителя бр 420

44
Раз уплътняване и уплътняване на кабелни проходки до Ф150мм със 
сертифициран огнезащитен състав бр 50

45 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 500

46
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел без запазване за по-
нататъшна употреба м 250

47 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 650

II

Демонтаж изведени от експлоатация кабели в кабелни 
полуетажи в Апаратно отделение /АО/, машинна зала /МЗ/ и 
вертикалните кабелни шахти на системите осигуряващи 

ядрена безопасност

1
Оформяне кабелна проходка с размери 600/600мм, подреждане на кабели, и 
уплътняване със сертифициран огнезащитен състав бр 450

2 Разбиване кабелна проходка 600/600мм бр 450

3

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки двустранно до 100мм със
сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение
на изпълнителя/ бр 400

4

Демонтаж кабел със средно тегло 1кг/м чрез изрязване. /Дейността има за цел 
да се демонтират изведените в резерв кабели чрез придърпване по кабелните 
лавици и смъкване в кабелните шахти по трасето и последващо подреждане на 
кабелите в експлоатация/ м 45000

5 Почистване кабелни лавици от отпадъци за предаване на обекта кг 2000

6
Омазване на кабели с боя за повърхностна огнезащита "Лакотерм ВС-21" 
/машинно и ръчно/ - Доставката на материалите е задължение на изпълнителя м² 120

7 Изолиране изведени в резерв кабели посредством капи бр 1500
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

8 Маркиране на  кабели  /Доставката на марките е задължение на Изпълнителя/ бр 1500
9 Ръчно натоварване и извозване строителни отпадъци на 15 км кг 47500
10 Разкапачване и закапачване на кабелно трасе м 150

III

Модернизация технологичната сигнализация на Блочния щит 
за управление вследствие замяната на Унифициран комплекс 

технически средства I II контур с Компютърна 
информационно-управляваща система "Ovation" на V 

енергоблок - ИП 2.008
1 Направа отвор 800х500 мм в ламарина δ=2мм бр 50
2 Доставка и монтаж DIN шина м 36
3 Отсъединяване кабелни жила до 2.5 мм² бр 5200
4 Претрасиране кабели бр 520
5 Изолиране изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 5200

6 Доставка и полагане кабел LiYCY FR 24x2x0,75 мм² по съществуващо трасе м 1600
7 Доставка и полагане кабел LiYCY FR 14x0,75 мм² по съществуващо трасе м 1000
8 Доставка и полагане кабел LiYCY FR 7x0,75 мм² по съществуващо трасе м 1000
9 Доставка и полагане кабел LiYCY FR 10x0,75 мм² по съществуващо трасе м 1200
10 Отсъединяване кабелни жила до 50 мм² бр 200

11

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 50 мм² с притегателен винт
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение
на Изпълнителя/ бр 200

12 Отсъединяване кабелни жила до 4 мм² бр 640

13

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 4 мм² с притегателен винт
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение
на Изпълнителя/ бр 640

14 Направа кабелен сноп с дължина до 2м и до 7 жила от кабел ПМВ 1.5мм² бр 400
15 Демонтаж фасадки 120/50 мм / без запазване за по нататъшна употреба бр 900

16
Монтаж планшети с фасадки 1200/220 мм /Доставката на планшетите с 
фасадки е задължение на Възложителя/ бр 50

17

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен винт
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение
на Изпълнителя/ бр 5200

18
Подмяна автоматични прекъсвачи, комплект с блок-контакти, за DIN шина Inom-
2A, крива D (доставката е задължение на Изпълнителя) бр 30

19
Подмяна автоматични прекъсвачи, комплект с блок-контакти, за DIN шина Inom-
4A, крива D (доставката е задължение на Изпълнителя) бр 30

20
Подмяна автоматични прекъсвачи, комплект с блок-контакти, за DIN шина Inom-
6A, крива D (доставката е задължение на Изпълнителя) бр 10

21
Подмяна автоматични прекъсвачи, комплект с блок-контакти, за DIN шина Inom-
10A, крива D (доставката е задължение на Изпълнителя) бр 10

22
Подмяна автоматични прекъсвачи, комплект с блок-контакти, за DIN шина Inom-
16A, крива D (доставката е задължение на Изпълнителя) бр 10

23
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 50см. бр 20

24
Демонтаж изведени от експлоатация панели до 1.5м² без запазване за по
нататъшна употреба бр 6

25 Изолиране изведени в резерв кабели посредством капи бр 350

26
Доставка и монтаж носачи за табели за надписи на клеми Scht 5S 8x40 в 
комплект със защитно стъкло STR 5S бр 100

27
Демонтаж пакети до 24жила, дължина до 3м без запазване за по нататъшна 
употреба бр 70

28
Направа на кабелни мостове с дължина 2,5 м, кабел LiYY 40x0,75 мм2, между 
клеморед и апаратура на панел бр 100
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

29

Направа кабелна разделка L=0,20см на кабели с прозвъняване и маркиране на
жилата /Доставката на марки за маркиране на кабелите е задължение на
Изпълнителя/ бр 100

30 Доставка и монтаж PVC перфориран канал 40/60 мм м 80

31
Направа и монтаж мостче от клема до клема от проводник 0,75мм², L=1м
/Доставката на проводника е задължение на Изпълнителя/ бр 1150

32 Доставка и поставяне иглени накрайници  за проводник 0,75мм² бр 2300

33
Изолиране изведени в резерв кабелни жила 0,75мм2 /Доставката на марките за 
маркиране на жилата - цвят жълт е задължение на Изпълнителя/ бр 500

34
Направа технологични надписи  до 10 знака с височина до 10мм на 
самозалепващ се стикер бр 50

35
Маркиране кабелни жила  до 0,75мм2 /Доставката на марките за маркиране на 
жилата - цвят жълт е задължение на Изпълнителя/ бр 2300

36
Доставка и монтаж маркировка DEK5 на клеми последователно вертикални с 
номера в зависимост от  броя на фасадките  на панела бр 1150

IV

Демонтаж изведени от експлоатация и сеизмично 
неквалифицирани панели за формиране на технологична 

сигнализация от I и II контур на блочния щит за управление на
V енергоблок

1
Демонтаж изведени от експлоатация панели до 1.5м² без запазване за по
нататъшна употреба бр 6

2 Демонтаж на носачи на клеми без запазване на монтираните клеми бр 24

3 Демонтаж на уреди за сигнализация без запазване за по нататъшна употреба бр 12
4 Демонтаж на уреди за управление без запазване за по нататъшна употреба бр 72

5 Демонтаж на ключове за управление без запазване за по нататъшна употреба бр 36
6 Демонтаж на релета без запазване за по нататъшна употреба бр 12
7 Демонтаж на измервателни уреди без запазване за по нататъшна употреба бр 24
8 Демонтаж на трансформатори без запазване за по нататъшна употреба бр 12
9 Демонтаж на диодни групи без запазване за по нататъшна употреба бр 12
10 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм²  чрез изрязване бр 900
11 Изолиране изведени в резерв кабели посредством капи бр 240

12

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки двустранно до 100мм със
сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение
на изпълнителя/ бр 12

13 Възстановяване подово покритие от мозаечни плочи 25/25см м² 6

V

Замяна съединителни кутии с изтекъл ресурс на клапаните от 
системите за автоматично регулиране на технологичните 

процеси по I и II контур
1 Отсъединяване кабелни жила до 2.5 мм² бр 600

2
Демонтаж съединителна кутия до до 0.5м²  - без запазване за по-нататъшна 
употреба бр 20

3 Демонтаж на носачи на клеми без запазване на монтираните клеми бр 20
4 Доставка и монтаж DIN шина м 80
5 Доставка и монтаж редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 400

6
Доставка и монтаж носачи за табели за надписи на клеми Scht 5S 8x40 в 
комплект със защитно стъкло STR 5S бр 40

7 Доставка и монтаж крайни скоби за клеморед бр 40

8
Доставка и монтаж PVC щуцери с фиксиращо устройство за PVC шлаух с 
вътрешен диаметър 21.2мм с разпробиване отвори за монтаж бр 100

9

Доставка и монтаж PVC шлаух -Вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура  до +60ºС, IP 68 със следните характеристики: 
въздухо и водо устойчив; устойчив на въздействи м 160

10 Доставка и монтаж метална кутия с размери  200/250/120 мм, IP68 бр 20
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

11

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен винт
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение
на Изпълнителя/ бр 600

12
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 120

13
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 50см. бр 20

14 Изолиране изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 150

15
Доставка и монтаж PVC щуцер AD15.8 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 35

16
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел без запазване за по-
нататъшна употреба м 100

17

Удължаване на жила 1,5мм² с кербоване /Доставката на кабела за удължаване 
на жилата е задължение на Възложителя а, останалите материали на 
Изпълнителя / бр 150

18 Доставка и полагане кабел СВТнг 10х1,5 мм² по съшествуващо кабелно трасе м 150
19 Направа и монтаж дребна метална конструкция с грундиране и боядисване кг 150

20

Доставка и монтаж на РVС шлаух  -вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 66 AD15,8 м 35

21 Демонтаж желязна конструкция кг 125
22 Демонтаж кабелна уземка без запазване за по нататъшна употреба бр 35
23 Претрасиране кабели бр 90
24 Демонтаж на щуцери със запазване за по-нататъшна употреба бр 120

VI
Подмяна ка кабели с изтекъл ресурс между БРУА и ПТК 

5УСБ1,2,3

1

Демонтаж кабел със средно тегло 1кг/м чрез изрязване. /Дейността има за цел 
да се демонтират изведените в резерв кабели чрез придърпване по кабелните 
лавици и смъкване в кабелните шахти по трасето и последващо подреждане на 
кабелите в експлоатация/ м 800

2
Доставка и полагане на кабел LIHCH-OZ 4х0,75 мм² по съществуващо кабелно 
трасе м 800

3
Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 8

4 Отсъединяване на кабелни жила 1,5 мм² бр 16

5
Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила 0,75 мм² чрез иглени 
накрайници бр 16

6
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Възложителя/ бр 8

7
Демонтаж на марки за маркиране на кабелни жила със запазване за по-
нататъшна употреба бр 16

8
Маркиране кабелни жила  до 0,75мм2 /Доставката на марките за маркиране на 
жилата - цвят жълт е задължение на Възложителя/ бр 16

9 Изолиране изведени в резерв жила 0,75мм² посредством капи бр 16

10

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки двустранно до 100мм със
сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение
на изпълнителя/ бр 40

11 Разкапачване и закапачване на кабелно трасе м 200
12 Ръчно натоварване и извозване строителни отпадъци на 15 км кг 1500

VII
Подобряване експлоатационния вид на кабелното 

стопанство
1 Преподреждане кабели по кабелни лавици и укрепване м 300
2 Маркиране кабели  /Доставката на марките е задължение на Изпълнителя/ бр 90

3

Изграждане метално кабелно трасе канал 100x100 mm. комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли /доставката на кабелния канал е 
задължение на Изпълнителя/. м 22

Page 5 of 6



№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

4
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 200/100 мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 25

5
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 400/200 мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 30

6
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 400/300 мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 55

7
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 300/100 мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 67

8
Изработка и монтаж капаци за кабелни кораби  с грундиране и боядисване 
/Доставката на болтове, гайки и шайби е задължение на Изпълнителя/ м2 93

9
Закапачване на кабелни кораби при налични капаци /Доставката на болтове, 
гайки и шайби е задължение на Изпълнителя/ м 250

10
Изработка и монтаж на желязна конструкция, включително грундиране и 
боядисване кг 100

11 Блажно боядисване по метал, включително подготовка на основата м² 70
12 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 90

13
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
6мм²  дължина до 0.3м. бр 30

14
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
6мм²  дължина до 1м. бр 30

15
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 50см. бр 250

16
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 150см. бр 100

17
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 3м. бр 40

18
Доставка и монтаж PVC щуцер AD21.2 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 40

19
Доставка и монтаж PVC щуцер AD15.8 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 53

20
Доставка и монтаж PVC щуцер AD 70 осигурен с гайка за захващане на щуцера 
и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 15

21
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  21.2мм м 250

22
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  34.5мм м 15

23
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  28.5мм м 40

24
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  15.8мм м 70

25
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  42.5мм м 20

26
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  70мм м 40

27
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг)  без запазване за по-нататъшна 
употреба м 250

28 Демонтаж тръбно кабелно трасе без запазване за по нататъшна употреба м 200
29 Отсъединяване кабелни жила до 2.5 мм² бр 495

30

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен винт 
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение 
на Изпълнителя/ бр 598
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                  КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

I

Изпълнение технически решения за подобряване 
експлоатационната надеждност на технологичните системи за 

управление на реакторната установка и турбогенератора 
1 Отсъединяване кабелни жила до 2.5 мм² бр 11200
2 Доставка и монтаж DIN шина м 65
3 Доставка и монтаж редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 1650
4 Доставка и монтаж на накрайник за кримпване на проводници бр 7500

5
Доставка и монтаж на носачи за табелки за надписи на клеми SchT 5S 8x40 в
комплект със защитно стъкло STR 5S бр 1600

6 Доставка и монтаж на ограничители за клемореди за еврошина WDU-2,5 бр 500
7 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 2000

8

Удължаване на жила 1,5мм² с кербоване /Доставката на кабела за удължаване 
на жилата е задължение на Възложителя а, останалите материали на 
Изпълнителя / бр 2000

9
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 6600

10 Изолиране на изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 12000

11
Направа на мостчета от клема на клема на клеморед ПВА1 1мм², L=100мм 
/Доставката на кабела е задължение на Изпълнителя/ бр 3000

12 Изолиране изведени в резерв кабели чрез поставяне на капа 35/13 бр 200

13

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен винт 
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение 
на Изпълнителя/ бр 4850

14
Доставка и монтаж маркировка за клеми последователно вертикални с номера
от 1 до 20 DEK 5 бр 500

15 Направа кабелен сноп с дължина до 2м и до 7 жила от кабел ПМВ 1.5мм² бр 200
16 Доставка и монтаж PVC перфориран канал 40/60 мм м 340

17 Доставка и полагане кабел СВТнг 10х1,5 мм² по съшествуващо кабелно трасе м 1480

18 Доставка и полагане кабел СВТнг 7х1,5 мм² по съшествуващо кабелно трасе м 285

19 Доставка и полагане кабел СВТнг 14х1,5 мм² по съшествуващо кабелно трасе м 220
20 Разкапачване и закапачване на кабелно трасе м 350

21
Направа на отвор ф24 в в ламарина δ=2мм за монтаж на комутационна 
апаратура бр 154

22 Направа отвор 60х60 мм в ламарина δ=2мм бр 218
23 Направа отвор 320х320 мм в ламарина δ=2мм бр 38

24
Монтаж комутационна апаратура / Доставката на апаратурата е задължение на 
Възложителя/ бр 254

25
Монтаж стрелкови прибор  / Доставката на приборите е задължение на 
Възложителя/ бр 118

26
Монтаж пишещ прибор  / Доставката на приборите е задължение на 
Възложителя/ бр 38

27
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 50см. бр 3500

28
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 150см. бр 150

29
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 2м. бр 40

Обособена позиция 6, Приложение № 5

Обем дейности на цех СКУ, сектор УИС за ПГР-2014, 6ЕБ 
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4
30 Доставка и монтаж съединителни кутии CRN 250x250x150 мм бр 38

31
Демонтаж управляващт контролен панел до 2м² без запазване за по нататъшна 
употреба бр 68

32
Доставка и монтаж на РVС щуцери АD28.5 ІР68 със захващащо устройство за 
РVС шлаух бр 240.00

33
Доставка и монтаж PVC щуцери с фиксиращо устройство за PVC шлаух с 
вътрешен диаметър 21.2мм с разпробиване отвори за монтажа бр 150.00

34

Изграждане метално кабелно трасе  канал 100/100мм  комплект с капак, 
укрепващи елементи и фасонни детайли / Доставка на материалите е 
задължение на Изпълнителя/ м 260.00

35

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 с диаметър 21.2мм/ м 100

36

Доставка и монтаж на РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 с диаметър 28.5мм/ м 80

37
Изработка дребна желязна конструкция за монтаж на табло с грундиране и 
боядисване / Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ кг 450

38

Доставка и монтаж РVС шлаух  /Вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 с диаметър 32.5мм/ м 180

39
Доставка и монтаж PVC щуцер AD34.5 осигурен с гайка за захващане на щуцера
и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 440

40 Демонтаж СК с тегло до 20кг. - без запазване за по-нататъшна употреба бр 15

41
Монтаж дънна плоча в СК / Доставката на дънната плоча е задължение на 
Изпълнителя ( MM-2520, ММ-3025, ММ-33, ММ-43, ММ-46). бр 15

42
Изработка и монтаж на желязна конструкция, включително грундиране и 
боядисване кг 120

43
Уплътняване кабелни входове и изходи със силикон HILTI - черен - Доставката 
на материалите е задължение на Изпълнителя бр 420

44
Раз уплътняване и уплътняване на кабелни проходки до Ф150мм със 
сертифициран огнезащитен състав бр 50

45 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 500

46
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел без запазване за по-
нататъшна употреба м 250

47 Демонтаж кабел  без запазване за по-нататъшна употреба м 650

II

Демонтаж изведени от експлоатация кабели в кабелни 
полуетажи в Апаратно отделение /АО/, машинна зала /МЗ/ и 
вертикалните кабелни шахти на системите осигуряващи 

ядрена безопасност

1
Оформяне кабелна проходка с размери 600/600мм, подреждане на кабели, и 
уплътняване със сертифициран огнезащитен състав бр 450

2 Разбиване кабелна проходка 600/600мм бр 450

3

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки двустранно до 100мм със
сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение
на изпълнителя/ бр 400

4

Демонтаж кабел със средно тегло 1кг/м чрез изрязване. /Дейността има за цел 
да се демонтират изведените в резерв кабели чрез придърпване по кабелните 
лавици и смъкване в кабелните шахти по трасето и последващо подреждане на 
кабелите в експлоатация/ м 45000

5 Почистване кабелни лавици от отпадъци за предаване на обекта кг 2000

6
Омазване на кабели с боя за повърхностна огнезащита "Лакотерм ВС-21" 
/машинно и ръчно/ - Доставката на материалите е задължение на изпълнителя м² 120

7 Изолиране изведени в резерв кабели посредством капи бр 1500
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8 Маркиране на  кабели  /Доставката на марките е задължение на Изпълнителя/ бр 1500
9 Ръчно натоварване и извозване строителни отпадъци на 15 км кг 47500
10 Разкапачване и закапачване на кабелно трасе м 150

III

Модернизация технологичната сигнализация на Блочния щит 
за управление вследствие замяната на Унифициран комплекс 

технически средства I II контур с Компютърна 
информационно-управляваща система "Ovation" на VI 

енергоблок ИП 2.008
1 Направа отвор 800х500 мм в ламарина δ=2мм бр 50
2 Доставка и монтаж DIN шина м 36
3 Отсъединяване кабелни жила до 2.5 мм² бр 5200
4 Претрасиране на кабели бр 520
5 Изолиране изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 5200

6 Доставка и полагане кабел LiYCY FR 24x2x0,75 мм² по съществуващо трасе м 1600
7 Доставка и полагане кабел LiYCY FR 14x0,75 мм² по съществуващо трасе м 1000
8 Доставка и полагане кабел LiYCY FR 7x0,75 мм² по съществуващо трасе м 1000
9 Доставка и полагане кабел LiYCY FR 10x0,75 мм² по съществуващо трасе м 1200
10 Отсъединяване кабелни жила до 50 мм² бр 200

11

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 50 мм² с притегателен винт
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение
на Изпълнителя/ бр 200

12 Отсъединяване кабелни жила до 4 мм² бр 640

13

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 4 мм² с притегателен винт
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение
на Изпълнителя/ бр 640

14 Направа кабелен сноп с дължина до 2м и до 7 жила от кабел ПМВ 1.5мм² бр 400
15 Демонтаж фасадки 120/50 мм / без запазване за по нататъшна употреба/ бр 900

16
Монтаж планшети с фасадки 1200/220 мм /Доставката на планшетите с фасадки 
е задължение на Възложителя/ бр 50

17

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен винт
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение
на Изпълнителя/ бр 5200

18
Подмяна автоматични прекъсвачи, комплект с блок-контакти, за DIN шина Inom-
2A, крива D (доставката е задължение на Изпълнителя) бр 30

19
Подмяна автоматични прекъсвачи, комплект с блок-контакти, за DIN шина Inom-
4A, крива D (доставката е задължение на Изпълнителя) бр 30

20
Подмяна автоматични прекъсвачи, комплект с блок-контакти, за DIN шина Inom-
6A, крива D (доставката е задължение на Изпълнителя) бр 10

21
Подмяна автоматични прекъсвачи, комплект с блок-контакти, за DIN шина Inom-
10A, крива D (доставката е задължение на Изпълнителя) бр 10

22
Подмяна автоматични прекъсвачи, комплект с блок-контакти, за DIN шина Inom-
16A, крива D (доставката е задължение на Изпълнителя) бр 10

23
Направа и монтаж кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска ПВВА2
4мм²,  дължина до 50см./Доставката на кабела е задължение на Изпълнителя/ бр 20

24
Демонтаж изведени от експлоатация панели до 1.5м² без запазване за по
нататъшна употреба бр 6

25 Изолиране изведени в резерв кабели посредством капи бр 350

26
Доставка и монтаж носачи за табели за надписи на клеми Scht 5S 8x40 в 
комплект със защитно стъкло STR 5S бр 100

27
Демонтаж пакети до 24жила, дължина до 3м без запазване за по нататъшна 
употреба бр 70

28
Направа на кабелни мостове с дължина 2,5 м, кабел LiYY 40x0,75 мм2, между 
клеморед и апаратура на панел бр 70
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29

Направа кабелна разделка L=0,20см на кабели с прозвъняване и маркиране на
жилата /Доставката на марки за маркиране на кабелите е задължение на
Изпълнителя/ бр 70

30 Доставка и монтаж PVC перфориран канал 40/60 мм м 80

31
Направа и монтаж мостче от клема до клема от проводник 0,75мм², L=1м
/Доставката на проводника е задължение на Изпълнителя/ бр 1150

32
Доставка и поставяне иглени накрайници за проводник 0,75мм² /Доставката на
проводника е задължение на Изпълнителя/ бр 2300

33
Изолиране изведени в резерв кабелни жила 0,75мм2 /Доставката на марките за 
маркиране на жилата - цвят жълт е задължение на Изпълнителя/ бр 500

34
Направа технологични надписи  до 10 знака с височина до 10мм на 
самозалепващ се стикер бр 50

35
Маркиране кабелни жила  до 0,75мм² /Доставката на марките за маркиране на 
жилата - цвят жълт е задължение на Изпълнителя/ бр 2300

36
Доставка и монтаж маркировка DEK5 на клеми последователно вертикални с 
номера в зависимост от  броя на фасадките  на панела бр 1150

IV

Демонтаж изведени от експлоатация и сеизмично 
неквалифицирани панели за формиране на технологична 

сигнализация от I и II контур на блочния щит за управление на 
VI енергоблок

1 Демонтаж изведени от експлоатация панели до 1.5м² бр 6
2 Демонтаж на носачи на клеми без запазване на монтираните клеми бр 24

3 Демонтаж на уреди за сигнализация без запазване за по нататъшна употреба бр 12
4 Демонтаж на уреди за управление без запазване за по нататъшна употреба бр 72

5 Демонтаж на ключове за управление без запазване за по нататъшна употреба бр 36
6 Демонтаж на релета без запазване за по нататъшна употреба бр 12
7 Демонтаж на измервателни уреди без запазване за по нататъшна употреба бр 24
8 Демонтаж на трансформатори без запазване за по нататъшна употреба бр 12
9 Демонтаж на диодни групи без запазване за по нататъшна употреба бр 12
10 Отсъединяване на кабелни жила до 2,5мм²  чрез изрязване бр 900
11 Изолиране изведени в резерв кабели посредством капи бр 240

12
Уплътняване кабелни проходки двустранно до 150мм със сертифициран 
огнезащитен състав бр 12

13 Възстановяване подово покритие от мозаечни плочи 25/25см м² 6

V

Замяна съединителните кутии с изтекъл ресурс на клапаните 
от системите за автоматично регулиране на технологичните 

процеси по I и II контур 
1 Отсъединяване кабелни жила до 2.5 мм² бр 600

2
Демонтаж съединителна кутия до до 0.5м²  - без запазване за по-нататъшна 
употреба бр 20

3 Демонтаж на носачи на клеми без запазване на монтираните клеми бр 20
4 Доставка и монтаж DIN шина м 80
5 Доставка и монтаж редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 400

6
Доставка и монтаж носачи за табели за надписи на клеми Scht 5S 8x40 в 
комплект със защитно стъкло STR 5S бр 40

7 Доставка и монтаж крайни скоби за клеморед бр 40

8
Доставка и монтаж PVC щуцери с фиксиращо устройство за PVC шлаух с 
вътрешен диаметър 21.2мм с разпробиване отвори за монтаж бр 100

9

Доставка и монтаж PVC шлаух -Вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура  до +60ºС, IP 68 със следните характеристики: 
въздухо и водо устойчив; устойчив на въздействи м 160

10 Доставка и монтаж метална кутия с размери  200/250/120 мм, IP68 бр 20

Page 4 of 6



№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

11

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен винт
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение
на Изпълнителя/ бр 600

12
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 120

13
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 50см. бр 20

14 Изолиране изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 150

15
Доставка и монтаж PVC щуцер AD15.8 осигурен с гайка за захващане на щуцера
и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 35

16
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг) на кабел без запазване за по-
нататъшна употреба м 100

17

Удължаване на жила 1,5мм² с кербоване /Доставката на кабела за удължаване 
на жилата е задължение на Възложителя а, останалите материали на 
Изпълнителя / бр 150

18 Доставка и полагане кабел СВТнг 10х1,5 мм² по съшествуващо кабелно трасе м 150
19 Направа и монтаж дребна метална конструкция с грундиране и боядисване кг 150

20

Доставка и монтаж на РVС шлаух  -вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура от -20ºС до +60ºС, IP 66 AD15,8 м 35

21 Демонтаж желязна конструкция кг 125
22 Демонтаж кабелна уземка без запазване за по нататъшна употреба бр 35
23 Претрасиране кабели бр 90
24 Демонтаж на щуцери със запазване за по-нататъшна употреба бр 120

VII
Подмяна ка кабели с изтекъл ресурс между БРУА и ПТК 

6УСБ1,2,3

1

Демонтаж кабел със средно тегло 1кг/м чрез изрязване. /Дейността има за цел 
да се демонтират изведените в резерв кабели чрез придърпване по кабелните 
лавици и смъкване в кабелните шахти по трасето и последващо подреждане на 
кабелите в експлоатация/ м 800

2
Доставка и полагане на кабел LIHCH-OZ 4х0,75 мм² по съществуващо кабелно 
трасе м 800

3
Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 8

4 Отсъединяване на кабелни жила 1,5 мм² бр 16

5
Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила 0,75 мм² чрез иглени 
накрайници бр 16

6
Подмяна марките за маркиране на кабелите /Доставката на марките за 
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Възложителя/ бр 8

7
Демонтаж на марки за маркиране на кабелни жила със запазване за по-
нататъшна употреба бр 16

8
Маркиране кабелни жила  до 0,75мм2 /Доставката на марките за маркиране на 
жилата - цвят жълт е задължение на Възложителя/ бр 16

9 Изолиране изведени в резерв жила 0,75мм² посредством капи бр 16

10

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки двустранно до 100мм със
сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение
на изпълнителя/ бр 40

11 Разкапачване и закапачване на кабелно трасе м 200
12 Ръчно натоварване и извозване строителни отпадъци на 15 км кг 1500

VII Подобряване експлоатационния вид на кабелното стопанство
1 Преподреждане кабели по кабелни лавици и укрепване м 300
2 Маркиране кабели  /Доставката на марките е задължение на Изпълнителя/ бр 90

3
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 100/100мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 22
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4
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 200/100 мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 25

5
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 400/200 мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 30

6
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 400/300 мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 55

7
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 300/100 мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 67

8
Изработка и монтаж капаци за кабелни кораби  с грундиране и боядисване 
/Доставката на болтове, гайки и шайби е задължение на Изпълнителя/ м2 93

9
Закапачване на кабелни кораби при налични капаци /Доставката на болтове, 
гайки и шайби е задължение на Изпълнителя/ м 250

10
Изработка и монтаж на желязна конструкция, включително грундиране и 
боядисване кг 100

11 Блажно боядисване по метал, включително подготовка на основата м² 70
12 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 90

13
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
6мм²  дължина до 0.3м. бр 30

14
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
6мм²  дължина до 1м. бр 30

15
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 50см. бр 250

16
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 150см. бр 100

17
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 3м. бр 40

18
Доставка и монтаж PVC щуцер AD21.2 осигурен с гайка за захващане на щуцера
и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 40

19
Доставка и монтаж PVC щуцер AD15.8 осигурен с гайка за захващане на щуцера
и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 53

20
Доставка и монтаж PVC щуцер AD 70 осигурен с гайка за захващане на щуцера 
и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 15

21
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  21.2мм м 250

22
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  34.5мм м 15

23
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  28.5мм м 40

24
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  15.8мм м 70

25
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  42.5мм м 20

26
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  70мм м 40

27
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг)  без запазване за по-нататъшна 
употреба м 250

28 Демонтаж тръбно кабелно трасе без запазване за по нататъшна употреба м 200
29 Отсъединяване кабелни жила до 2.5 мм² бр 495

30

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен винт 
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение 
на Изпълнителя/ бр 598

Page 6 of 6



№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

I

Изпълнение технически решения за изменения в проекта по 
технологичните системи на корпуса за специална 

водоочистка
1 Отсъединяване кабелни жила до 2.5 мм² бр 8950
2 Доставка и монтаж DIN шина м 36
3 Доставка и монтаж на редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 820

4

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен винт 
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е 
задължение на Изпълнителя/ бр 820

5
Доставка и монтаж маркировка за клеми последователно вертикални с номера
от 1 до 20 DEK 5 бр 130

6 Направа кабелен сноп с дължина до 2м и до 7 жила от кабел ПМВ 1.5мм² бр 74
7 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 40/60мм м 20

8 Доставка и полагане кабел СВТнг 10х1,5 мм² по съшествуващо кабелно трасе м 610

9 Доставка и полагане кабел СВТнг 7х1,5 мм² по съшествуващо кабелно трасе м 140

10 Доставка и полагане кабел СВТнг 14х1,5 мм² по съшествуващо кабелно трасе м 110
11 Разкапачване и закапачване на кабелно трасе м 75

12

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери Ф 100мм със
сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение
на изпълнителя/ бр 84

13
Направа и монтаж на базова рамка от П-образ 120х50 с размери 600х800 мм, 
чрез анкериране  с болтове 100х10 мм бр 5

14 Доставка и монтаж на RACK шкаф с размери 1950х600х800 мм бр 5

15
Доставка и монтаж на светодиодни табла за сигнализация 120х50 в комплект с 
монтажен панел бр 170

16
Направа на отвор ф24 в в ламарина δ=2мм за монтаж на комутационна 
апаратура бр 26

17 Направа отвор 60х60 мм в ламарина δ=2мм бр 9
18 Направа отвор 320х320 мм в ламарина δ=2мм бр 4

19
Монтаж комутационна апаратура / Доставката на апаратурата е задължение на
Възложителя/ бр 27

20
Монтаж на стрелкови прибор  / Доставката на приборите е задължение на 
Възложителя/ бр 9

21
Монтаж на пишещ прибор  / Доставката на приборите е задължение на 
Възложителя/ бр 4

22
Направа и монтаж кабелни уземки от кабел с жълто зелена окраска ПВВА2
4мм²  дължина до 50см /Доставката на кабела е задължение на Изпълнителя/ бр 185

23 Доставка и монтаж съединителни кутии CRN 250x250x150 мм бр 9
24 Демонтаж на УКП без запазване за по нататъшна употреба бр 9

25

Доставка и монтаж на РVС шлаух  - вътрешно и външно набраздена, 
пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно 
полимер издържащ на температура от -20ºС до +80ºС, IP 68 AD34,5 м 40

26
Доставка и монтаж PVC щуцер AD34.5 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 20

ЛОбособена позиция 6, Приложение № 6

КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

Обем дейности на цех СКУ, сектор УИС за ПГР-2014, ОСО
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

II

Замяна съединителните кутии с изтекъл ресурс на клапаните 
от системите за автоматично регулиране на технологичните 

процеси в корпуса за специална водоочистка
1 Отсъединяване кабелни жила до 2.5 мм² бр 300

2
Демонтаж съединителна кутия до 5кг - без запазване за по-нататъшна 
употреба бр 10

3
Демонтаж на носачи с клемореди с дължина до 0.2 м без запазване за по 
нататъшна употреба бр 10

4 Доставка и монтаж DIN шина за клеморед м 40
5 Доставка и монтаж редови клеми 2.5мм² за DIN шина бр 200

6
Доставка и монтаж носачи за табели за надписи на клеми Scht 5S 8x40 в 
комплект със защитно стъкло STR 5S бр 20

7 Доставка и монтаж крайни скоби за клеморед бр 20

9
Доставка и монтаж PVC щуцер AD21,2 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух бр 40

10

Доставка и монтаж PVC шлаух -Вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура  до +60ºС, IP 68 със следните характеристики:
въздухо и водо устойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, 
киселини разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; клас
Vо според изискванията на UL94. Външен диаметър 24мм м 80

11
Доставка и монтаж на стена съединителна кутия с размери 200/250/120 мм,  
IP68 бр 80

12

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен винт
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е
задължение на Изпълнителя/ бр 300

13
Подмяна марките за маркиране на кабели /Доставката на марките за
маркиране на кабелите PM 20/66 е задължение на Изпълнителя/ бр 40

14
Направа и монтаж кабелни уземки от кабел с жълто зелена окраска ПВВА2
4мм²  дължина до 50см /Доставката на кабела е задължение на Изпълнителя/ бр 10

15 Изолиране изведени в резерв жила 1,5мм² посредством капи бр 20

16
Изработка и монтаж на желязна конструкция включително грундиране и 
боядисване кг 450

III
Демонтаж изведени от експлоатация кабели в кабелни 

полуетажи в СК-3

1
Оформяне кабелна проходка с размери 600/600мм, подреждане на кабели, и 
уплътняване със сертифициран огнезащитен състав бр 450

2 Разбиване кабелна проходка 600/600мм бр 450

3

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки двустранно до 100мм със
сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение
на изпълнителя/ бр 400

4

Демонтаж кабел със средно тегло 1кг/м чрез изрязване. /Дейността има за цел 
да се демонтират изведените в резерв кабели чрез придърпване по кабелните 
лавици и смъкване в кабелните шахти по трасето и последващо подреждане 
на кабелите в експлоатация/ м 45000

5 Почистване кабелни лавици от отпадъци за предаване на обекта кг 2000

6
Омазване на кабели с боя за повърхностна огнезащита "Лакотерм ВС-21" 
/машинно и ръчно/ - Доставката на материалите е задължение на изпълнителя м² 120

7 Изолиране изведени в резерв кабели посредством капи бр 1500

8 Маркиране на  кабели  /Доставката на марките е задължение на Изпълнителя/ бр 1500
9 Ръчно натоварване и извозване строителни отпадъци на 15 км кг 47500
10 Разкапачване и закапачване на кабелно трасе м 150
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4
IV стопанство
1 Преподреждане кабели по кабелни лавици и укрепване м 300
2 Маркиране кабели  /Доставката на марките е задължение на Изпълнителя/ бр 90

3
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 100/100мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 22

4
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 200/100 мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 25

5
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 400/200 мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 30

6
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 400/300 мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 55

7
Изграждане метално кабелно трасе  от метален канал 300/100 мм  комплект с 
капак, укрепващи елементи и фасонни детайли м 67

8
Изработка и монтаж капаци за кабелни кораби  с грундиране и боядисване 
/Доставката на болтове, гайки и шайби е задължение на Изпълнителя/ м2 93

9
Закапачване на кабелни кораби при налични капаци /Доставката на болтове, 
гайки и шайби е задължение на Изпълнителя/ м 250

10
Изработка и монтаж на желязна конструкция, включително грундиране и 
боядисване кг 100

11 Блажно боядисване по метал, включително подготовка на основата м² 70
12 Демонтаж кабелни уземки без запазване за по нататъшна употреба бр 90

13
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
6мм²  дължина до 0.3м. бр 30

14
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
6мм²  дължина до 1м. бр 30

15
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 50см. бр 250

16
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 150см. бр 100

17
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 3м. бр 40

18
Доставка и монтаж PVC щуцер AD21.2 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 40

19
Доставка и монтаж PVC щуцер AD15.8 осигурен с гайка за захващане на 
щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 53

20
Доставка и монтаж PVC щуцер AD 70 осигурен с гайка за захващане на щуцера
и фиксиращо устройство за PVC шлаух. бр 15

21
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  21.2мм м 250

22
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  34.5мм м 15

23
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  28.5мм м 40

24
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  15.8мм м 70

25
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  42.5мм м 20

26
Доставка и монтаж PVC шлаух - вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба. Големина на тръбата  70мм м 40

27
Демонтаж на защитна тръба (гибшланг)  без запазване за по-нататъшна 
употреба м 250

28 Демонтаж тръбно кабелно трасе без запазване за по нататъшна употреба м 200
29 Отсъединяване кабелни жила до 2.5 мм² бр 495

30

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с притегателен винт 
/Доставката на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е 
задължение на Изпълнителя/ бр 598
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                  КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

 I
Подобряване на експлоатационното състояние на Местен щит 

за радиационен контрол ( МЩРК) в помещение  5АК422
1  бр 300
2 Демонтаж на носачи на клеми без запазване на монтираните клеми бр 10
3 Доставка и монтаж редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 150
4 Доставка и монтаж крайни скоби за клеморед бр 30

5
Доставка и монтаж носачи за табели за надписи на клеми Scht 5S 8x40 в 
комплект със защитно стъкло STR 5S м 30

6 Доставка и монтаж DIN шина м 5
7 Доставка и монтаж PVC перфориран канал 40/60 мм м 100

8
Доставка и монтаж маркировка за клеми последователно вертикални с номера
от 1 до 20 DEK 5 бр 1000

9
Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила 1.5 мм² /Доставката на
марките за маркиране на жилата е задължение на Изпълнителя/ бр 300

10 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 80/60мм м 4
11 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 100/60мм м 12

 II
Подобряване на експлоатационното състояние на 
пробоотборно трасе за радиационен контрол 

1 Изправяне на изкривен участък от импулсна линия м. 10

2
Изработка и монтаж на скоби комплект от неръждаема ламарина за укрепване 
на пробоотборни линии ø10 бр 50

3
Изработка и монтаж на скоби комплект от неръждаема ламарина за укрепване  
на пробоотборни линии ø20 бр 50

4
Изработка и монтаж на желязна конструкция, включително грундиране и 
боядисване кг 20

5 Укрепване на пробоотборно трасе. м 200

 III
Подмяна на фланци с наранени контактни повърхнини на 

пробоотборно трасе за радиационен контрол 
1 Демонтаж на фланец без запазване за по-нататъшна употреба бр 15

2
Доставката  на  фланец   Ф80мм- материал 08Х18Н10Т съгласно изискванията 
на Приложение № 7.1 бр 8

3
Монтаж  на фланците чрез заваряване ( вид на завареното съединение- челни, 
ъглови) и укрепване на пробоотборното трасе. бр 10

4
Изработка и монтаж на желязна конструкция, включително грундиране и 
боядисване кг 20

IV
Подмяна на панели HM(N) 03,04, участващи в аварийната защита на 

реактора - със сеизмично квалифицирани. Точка от ИП 2.919

1
Демонтаж на панели с размери 90х90х240 см, със запазване за по нататъшна 
употреба бр 4

2
Монтаж /без доставка/ панели с размери 60х60х180 см на базова рамка с 
изработка на базовите рамки от "П" - профил 50х100 бр 6

3
Направа на дребна стоманена конструкция до 20кг включително грундиране и 
боядисване бр 6

4 Отсъединяване на жила до 2,5 мм²  от безвинтова клема бр 600

5

Прозвъняване и подвързване на жила до 2,5 мм²   /Доставката и надписването 
на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение на 
Изпълнителя/ бр 600

6 Отсъединяване кабелни жила до 1,5 мм²  от безвинтова клема бр 600

7

Изграждане метално кабелно трасе с размери 400/150мм, комплект с капак и 
конзоли за монтаж на таван / Доставката на материалите е задължение на 
Изпълнителя/ м 6

Обособена позиция 6, Приложение № 7

Обем дейности на цех СКУ, сектор СУЗ за ПГР-2014, 5ЕБ 
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

8

Изграждане на вертикално метално кабелно трасе с размери 400/150мм, 
комплект с капак и конзоли за / Доставката на материалите е задължение на 
Изпълнителя/ м 8

9 Демонтаж на съществуващо кабелно трасе м 6
10 Удължаване кабелни жила до 2.5мм² с кербоване бр 300

V
 Изолиране на изведена от експлоатациия система за 

подаване на азот към канали на йонизационни камери АКНП

1
Изработка и монтаж на глухи фланци  Ф=80мм от неръждаема стомана 
08Х18Н10Т, съгласно изискванията на Приложение № 7.2 бр 3

2
Изработка и монтаж на глухи фланци Ф=70мм от неръждаема стомана 
08Х18Н10Т, съгласно изискванията на Приложение № 7.3 бр 2

3
Изработка и монтаж на глухи фланци Ф=100мм от неръждаема стомана 
08Х18Н10Т, съгласно изискванията на Приложение № 7.4 бр 8

4
Изработка и монтаж на глухи фланци  от неръждаема стомана 08Х18Н10Т, 
съгласно изискванията на Приложение № 7.5 бр 3

VI
Подобряване на експлотационното състояние на 

оборудване от с-ма ЦИИСРК
1 Доставка и подмяна на скъсани гумени маншети бр 40
2 Разпояване  на кабелни жила до 1,5 мм² бр 500

3

Прозвъняване и подвързване на жила до 1,5 мм² чрез запояване  /Доставката на 
марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение на 
Изпълнителя/ бр 500

4 Доставка и монтаж на термосвиваем шлаух 30/10 мм м 20

5

Доставка и монтаж PVC шлаух -Вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура  до +60ºС, IP 68 със следните характеристики:
въздухо и водо устойчив; устойчив на въздействи м 50

6
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 100см. бр 40
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                  КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

 I
Подобряване на експлоатационното състояние на Местен 
щит за радиационен контрол ( МЩРК) в помещение  6АК422

1 Отсъединяване кабелни жила до 1,5 мм² без запазване на маркировката бр 1000
2 Демонтаж на носачи на клеми без запазване на монтираните клеми бр 500
3 Доставка и монтаж редови клеми за еврошина WDU-2,5мм² бр 500
4 Доставка и монтаж крайни скоби за клеморед бр 30

5
Доставка и монтаж носачи за табели за надписи на клеми Scht 5S 8x40 в 
комплект със защитно стъкло STR 5S м 30

6 Доставка и монтаж DIN шина м 50
7 Доставка и монтаж PVC перфориран канал 40/60 мм м 100

8
Доставка и монтаж маркировка за клеми последователно вертикални с номера
от 1 до 20 DEK 5 бр 1000

9
Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила 1.5 мм² /Доставката на
марките за маркиране на жилата е задължение на Изпълнителя/ бр 300

10 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 80/60мм м 4
11 Доставка и монтаж кабелен PVC канал, перфориран с размери 100/60мм м 12

 II
Подобряване на експлоатационното състояние на 
пробоотборно трасе за радиационен контрол 

1 Изправяне на пробоотборно трасе м. 10

2
Изработка и монтаж на скоби комплект от неръждаема ламарина за укрепване 
на пробоотборни линии ø10 бр 50

3
Изработка и монтаж на скоби комплект от неръждаема ламарина за укрепване  
на пробоотборни линии ø20 бр 50

4
Изработка и монтаж на желязна конструкция, включително грундиране и 
боядисване кг 20

5 Укрепване на пробоотборно трасе. м 200

 III
Подмяна на фланци с наранени контактни повърхнини на 

пробоотборно трасе за радиационен контрол 
1 Демонтаж на фланец без запазване за по-нататъшна употреба бр 15

2
Доставката  на  фланец   Ф80мм- материал 08Х18Н10Т съгласно изискванията 
на Приложение № 7.1 бр 8

3
Монтаж  на фланците чрез заваряване ( вид на завареното съединение- челни, 
ъглови) и укрепване на пробоотборното трасе. бр 10

4
Изработка и монтаж на желязна конструкция, включително грундиране и 
боядисване кг 20

IV
Подмяна на панели HM(N) 03,04, участващи в аварийната защита на 

реактора - със сеизмично квалифицирани. Точка от ИП 2.919

1
Демонтаж на панели с размери 90х90х240 см, със запазване за по нататъшна 
употреба бр 4

2
Монтаж /без доставка/ панели с размери 60х60х180 см на базова рамка с 
изработка на базовите рамки от "П" - профил 50х100 бр 6

3
Направа на дребна стоманена конструкция до 20кг включително грундиране и 
боядисване бр 6

4 Отсъединяване на жила до 2,5 мм²  от безвинтова клема бр 600

5

Прозвъняване и подвързване на жила до 2,5 мм²   /Доставката и надписването 
на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение на 
Изпълнителя/ бр 600

6 Отсъединяване кабелни жила до 1,5 мм²  от безвинтова клема бр 600

Обособена позиция 6, Приложение № 8

Обем дейности на цех СКУ, сектор СУЗ за ПГР-2014, 6ЕБ 

Page 1 of 2



№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

7

Изграждане метално кабелно трасе с размери 400/150мм, комплект с капак и 
конзоли за монтаж на таван / Доставката на материалите е задължение на 
Изпълнителя/ м 6

8

Изграждане на вертикално метално кабелно трасе с размери 400/150мм, 
комплект с капак и конзоли за / Доставката на материалите е задължение на 
Изпълнителя/ м 8

9 Демонтаж на съществуващо кабелно трасе м 6
10 Удължаване кабелни жила до 2.5мм² с кербоване бр 300

V
 Изолиране на изведена от експлоатациия система за 

подаване на азот към канали на йонизационни камери АКНП

1
Изработка и монтаж на глухи фланци  Ф=80мм от неръждаема стомана 
08Х18Н10Т, съгласно изискванията на Приложение № 7.2 бр 6

2
Изработка и монтаж на глухи фланци Ф=70мм от неръждаема стомана 
08Х18Н10Т, съгласно изискванията на Приложение № 7.3 бр 13

3
Изработка и монтаж на глухи фланци Ф=100мм от неръждаема стомана 
08Х18Н10Т, съгласно изискванията на Приложение № 7.4 бр 9

VI
Подобряване на експлотационното състояние на 

оборудване от с-ма ЦИИСРК
1 Доставка и подмяна на скъсани гумени маншети бр 40
2 Разпояване  на кабелни жила до 1,5 мм² бр 500

3

Прозвъняване и подвързване на жила до 1,5 мм² чрез запояване  /Доставката 
на марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение на 
Изпълнителя/ бр 500

4 Доставка и монтаж на термосвиваем шлаух 30/10 мм м 20

5

Доставка и монтаж PVC шлаух -Вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура  до +60ºС, IP 68 със следните характеристики:
въздухо и водо устойчив; устойчив на въздействи м 50

6
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 100см. бр 40
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№ Наименование на вида работата/доставка
Мяр
ка К-во

1 2 3 4

I
Подобряване на експлотационното състояние на 
пробоотборно трасе за радиационен контрол СК3

1 Изправяне на пробоотборно трасе м. 10

2
Изработка и монтаж на скоби комплект от неръждаема ламарина за укрепване 
на на пробоотборното трасе Ø10. бр 120

3
Изработка и монтаж на скоби комплект от неръждаема ламарина за укрепване 
на на пробоотборното трасе Ø20. бр 75

4
Изработка и монтаж на желязна конструкция, включително грундиране и 
боядисване кг 20

5 Укрепване на пробоотборно трасе. м 300

6
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително подготовка на 
основата м² 20

 II 
Подмяна на фланци с наранени контактни повърхнини на 

пробоотборно трасе за радиационен контрол СК3
1 Демонтаж на фланец без запазване за по-нататъшна употреба бр 17

2
Доставката  на  фланец   Ф80мм- материал 08Х18Н10Т съгласно изискванията 
на Приложение № 7.1 бр 15

3
Монтаж  на фланците чрез заваряване ( вид на завареното съединение- челни, 
ъглови) и укрепване на пропоотборното трасе. бр 17

4
Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035 включително подготовка на 
основата м² 20

ІІI  
Подобряване на експлотационното състояние на 

оборудване от с-ма ЦИИСРК

1
Доставка и монтаж на маншети за съответния вид куплунг.

бр 30
2 Разпояване  на кабелни жила до 1,5 мм² бр 400

3
Прозвъняване и подвързване на жила до 1,5 мм² чрез запояване  /Доставката на 
марките за маркиране на жилата - PA+1/21 жълти е задължение на Изпълнителя/ бр 400

4 Доставка и монтаж на термосвиваем шлаух 30/10 мм м 15

5

Доставка и монтаж PVC шлаух -Вътрешно и външно набраздена, пластична 
пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер 
издържащ на температура  до +60ºС, IP 68 със следните характеристики:
въздухо и водо устойчив; устойчив на въздействи м 50

6
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел с жълто зелена окраска  ПВВА2 
4мм²  дължина до 100см. бр. 50

7
Доставка и изграждане на метално кабелно трасе 200/100 с комплект крепежни 
елементи. м 20

Обособена позиция 6, Приложение № 9

Обем дейности на цех СКУ, сектор СУЗ за ПГР-2014, СК3

КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА
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Приложение № III

Списък на дейностите имащи отношение към Системите за 
безопасност

№ по 
ред Вид дейност

ЛОТ/
Прилож
ение №

раздел от 
обема 

дейности

1

Омазване на кабели с огнезащитно покритие и уплътняване на 
кабелни проходки в помещения от системите за безопасност и 
системи важни за безопасността

ЛОТ5
1
ЕО XVI

2

Омазване на кабели с огнезащитно покритие и уплътняване на 
кабелни проходки в помещения от системите за безопасност и 
системи важни за безопасността

ЛОТ5
2
ЕО XVI

3

Омазване на кабели с огнезащитно покритие и уплътняване на 
кабелни проходки в помещения от системите за безопасност и 
системи важни за безопасността

ЛОТ5
3
ЕО XXII

4
Подмяна на захранващи кабели на механизми от СБ във връзка с 
повишаване чувствителността на релейните защити

ЛОТ6
1

ТИА XIX

5
Подмяна на захранващи кабели на механизми от СБ във връзка с 
повишаване чувствителността на релейните защити

ЛОТ6
2

ТИА XVII

6
Подмяна на панели HM(N) 03,04, участващи в аварийната защита на 
реактора - със сеизмично квалифицирани. Точка от ИП 2.919

ЛОТ6
7

СУЗ IV

7
Подмяна на панели HM(N) 03,04, участващи в аварийната защита на 
реактора - със сеизмично квалифицирани. Точка от ИП 2.919

ЛОТ6
8

СУЗ IV
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