ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка и подмяна на мълниезащитно въже
Референтен номер: 190-096
I. Съществуващо положение
Съществуващите ВЛ 110 kV „Пропан” и ВЛ 110 kV „Долина” са въведени в експлоатация
през 1975 г. и осигуряват захранване на подстанция „Брестак” – Компресорна станция
„Вълчи дол”.
1. Въздушна линия (ВЛ) 110kV „Пропан” представлява връзка между п/ст.
“Добруджа” и п/ст. „Брестак”. Съществуващата ВЛ 110kV „Пропан” е изградена за една
тройка проводници АСО-400 и едно мълниезащитно въже (м.з.в) С-70, окачени на
стоманорешетъчни стълбове заваръчна конструкция, с триъгълно разположение на
фазите (1х3АСО-400 + С-70).
Въздушната линия (ВЛ) е изпълнена със стълбове, които са с вертикално разстояние
3,5м между проводниците. В участъка от стълб №44 до стълб №62, ВЛ е изпълнена с
носещи стълбове за 220kV с вертикално разстояние 6 м между проводниците. Всички
стълбове са фундирани в здрава почва.
Изолацията на ВЛ е изпълнена с единични носителни и единични опъвателни
изолаторни вериги, окомплектовани със стъклени изолаторни елементи от типа
ПС-120А.
Трасето на ВЛ “Пропан” е от стълб №63 – при п/ст.„Брестак” до п/ст “Добруджа”.
Общата дължина на трасето плюс допълнителната дължина до портала на
п/ст.“Брестак“ е 15 746 метра. Стоманено решетъчните стълбове са общо 63 броя.
2. ВЛ 110kV отклонение „Долина” представлява връзка между п/ст. „Брестак” и ВЛ
„Долина” (от п/ст. „Вълчи дол” до п/ст. „Тервел”). Съществуващата ВЛ 110kV
отклонение „Долина” е изградена за една тройка проводници АС-185 и едно
мълниезащитно въже (м.з.в) С-50, окачени на стоманорешетъчни стълбове заваръчна
конструкция, с триъгълно разположение на фазите (1х3АС-185 + С-50).
ВЛ е изпълнена със стълбове, които са с вертикално разстояние 3,5м между
проводниците. Всички стълбове са фундирани в здрава почва.
Изолацията на ВЛ е изпълнена с единични носителни и единични опъвателни
изолаторни вериги, окомплектовани със стъклени изолаторни елементи от типа ПС120А.
Трасето на ВЛ отклонение “Долина” е от стълб №33 от портала на п/ст. „Брестак” до
ВЛ “Долина” (от п/ст. „Вълчи дол” до п/ст. „Тервел”). Общата дължина на трасето плюс
допълнителната дължина до портала на п/ст“Брестак“ е 4 648 метра. Стоманено
решетъчните стълбове са общо 33 броя.
На двата електропровода има кадастрални заснемания и надлъжни профили, които ще
бъдат предоставени на Изпълнителя.
II. Цел на предмета на поръчката
Предметът на възлаганата поръчка е извършване на следните дейности:
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1. Доставка на мълниезащитни въжета С-70 и С-50 съответно в района на въздушни
линии (ВЛ) „Пропан“ и ВЛ „Долина“;
2. Демонтаж на старите мълниезащитни въжета С-70 на ВЛ „Пропан” и С-50 на ВЛ
„Долина” ;
3. Монтаж на нови мълниезащитни въжета С-70 на ВЛ „Пропан” и С-50 на ВЛ
„Долина”;
4. Демонтаж и монтаж на арматура за м.з.в С-70 на ВЛ „Пропан” и С-50 на ВЛ
„Долина”;
5. Доставка и подмяна на U – болт и обица на носеща верига фазов проводник за
носителни стълбове на проводници на ВЛ „Пропан” и ВЛ „Долина”.
III. Технически изисквания на предмета на поръчката.
1. Демонтажни работи
1.1.
Да се демонтират старите м.з.в. С-70 по ВЛ „Пропан” от стълб №63 – от п/ст.
„Брестак” до п/ст “Добруджа” и м.з.в С-50 по отклонение ВЛ „Долина” от стълб №33 от
портала на п/ст. „Брестак” до ВЛ “Долина” (от п/ст. „Вълчи дол” до п/ст. „Тервел”).
Демонтираните мълниезащитни въжета да се навият на ролки и заедно с
демонтираната арматура се извозат до КС Вълчи дол, като се състави двустранен
приемателно-предавателен протокол.
1.2.
Да се демонтира арматурата за м.з.в С-70 на ВЛ „Пропан” и С-50 на ВЛ
„Долина”;
1.3.
Да се демонтират на носителните стълбове на ВЛ „Пропан” и на ВЛ „Долина”- Uболт и обицата на носеща верига фазов проводник;
1.4.
2.

На опъвателните стълбове да се демонтира опъвателната верига на м.з.в.
Монтажни работи.

2.1.
Монтаж на нови мълниезащитни въжета С-70 на ВЛ „Пропан” от ст.№1 до
портала на п/ст.”Брестак”. Общата дължина на трасето плюс допълнителната дължина
до портала на п/ст.“Брестак“ е 15 746 метра и С-50 на ВЛ „Долина” от стълб №14 на ВЛ
„Долина” захранваща п/ст. „Тервел”, отклонение ВЛ „Долина” до портала на
п/ст.”Брестак”. Общата дължина на трасето плюс допълнителната дължина до портала
на п/ст“Брестак“ е 4 648 метра;
Посочените дължини са съгласно надлъжни профили за ВЛ „Пропан” и ВЛ „Долина“,
поради което при изпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да предвиди и
количеството необходимо за технологичен резерв и провеси. Необходимо е да се
запази съществуващата регулация на мълниезащитните въжета. Опъвателните полета
и количеството мълниезащитно въже за подмяна са дадени в приложение 1 и
приложение 2.
2.2. Новите въжета трябва да бъдат произведени в съответствие с техническите
изисквания на БДС EN 12385:2003+А1 или „еквивалент“. Допуска се и доставка на
въжета, отговарящи на други стандарти, ако са гарантирани еднакви или по-добри
технически параметри;
2.3. Задължително е изтеглянето и регулацията на м.з.в да се извършва през монтажни
ролки закрепени към върха на СРС;
2.4. При монтажа на новите м.з.в. в работния участък е необходимо да се запази
начина на окачване на въжетата на носителните и опъвателните стоманорешетъчни
стълбове (изолирано или директно заземено);
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2.5. Монтаж на съществуващата арматура на носителните стълбове. Да се запази
съществуващата окомплектова на носителна верига за м.з.в. както следва: “U” болт с
гайки и контрагайки, обица за рог, изолаторен елемент, кратунка за рог и носителна
клема. Окачването на носителните стълбове да се изпълни със съществуващите
носителни клеми;
2.6. На опъвателните стълбове да се окомплектова и монтира нова опъвателна верига
(доставка от изпълнителя) за м.з.в, както следва: пеперуда, обица за рог, кратунка за
рог (или регулируемо звено);
2.7. За заземяване на мълниезащитното въже на опъвателните стълбове на ВЛ
„Пропан” и ВЛ „Долина” да се използва м.з.в С-70 с дължина 1м., окомплектовано с
кабелна обувка за С-70 и болт М12х35, гайка, шайба и федершайба, съгласно
съществуващото положение;
2.8. При изпълнение на поръчката обезопасяването на пресичанията с други енергийни
обекти ще се извършва от представители на Възложителя.
3. Оперативни условия
За запазване на необходимата надеждност и оперативна готовност на п/ст. „Брестак”
захранваща КС Вълчи дол, работите, предмет на настоящата поръчка, ще се извършват
последователно. При завършване работа по единия електропровод, ще започне работа
по втория.
ВЛ 110 кV “Прапан” и ВЛ 110kV отклонение „Долина”, ще се изключват всеки ден по
заявка на Изпълнителя, по съгласуван график, като ремонтните дейности трябва да се
извършват само в светлата част на деня.
IV. Изисквания към участниците в обществената поръчка и към качеството
на услугите.
1. Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо
оборудване, необходими за изпълнение на поръчката - машини за теглене на
проводници и МЗВ под механично напрежение (минимум една теглителна и минимум
една задържаща).
2. Участникът следва да разполага с минимум двама специалисти с минимум трета
квалификационна група по електробезопасност и минимум един специалист с пета
квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и
здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни
централи и по електрически мрежи.
Работите съгласно тази документация трябва да се изпълняват при спазване на всички
изисквания на Наредба №3 от 09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и
електропроводните линии, Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически
правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, Наредба
№14/15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и
ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и
разпределение на електрическа енергия. Освен горецитираните документи трябва да
се спазват и всички изисквания, посочени в настоящата документация и приложенията
към нея.
V. Срок за изпълнение на поръчката - не повече от 25 календарни дни за
извършване на дейностите за подмяната на МЗВ за всеки един от електропроводите,
считано от получаване на писмени уведомления от възложителя. Уведомленията се
изпращат от възложителя в срок до осем месеца от датата на сключване на договор.
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VI. Гаранционен срок на мълниезащитното въже – не по-малко от 96 и не повече
от 120 месеца от датата на пускане в експлоатация на съответното мълниезащитно
въже.
VII. Изисквания относно документите, които Изпълнителят следва да
представи на Възложителя:
1.

Протоколи и документи, изисквани от Наредба №3 за устройство
електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба16-116
08.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

на
от

2. Протоколи за регулация на мълниезащитното въже;
3. Протоколи за направа на носещи клеми на мълниезащитното въже;
4. Протоколи за направа на опъвателни клеми на мълниезащитното въже;
5. Протоколи за изпълнени спирални съединения на мълниезащитното въже.
6. Сертификати/декларации за произход на вложените материали;
7. Заводски партидни сертификати на мълниезащитното въже;
8. Декларации за съответствие на всички вложени материали;
9. Резултати от изпитанията на мълниезащитното въже;
10. Опаковъчни листи на барабаните с мълниезащитното въже.
VIII. Места на изпълнение на поръчката:
1. Трасето на ВЛ 110 кV „ Пропан”, от портала на п/ст. „Брестак” захранваща КС
Вълчи дол до п/ст “Добруджа”(първи стълб на ВЛ „Пропан”). В този участък ВЛ 110 кV
„Пропан” преминава през землищата на с. Брестак, гр. Вълчи дол и гр. Суворово.
Характера на терена е равнинен и хълмист.
2. Трасето на ВЛ 110 кV сляп извод „ Долина”, от портала на п/ст. „Брестак”
захранваща КС Вълчи дол до основна ВЛ „Долина” (стълб №14 на ВЛ Долина, от п/ст.
„Вълчи дол”- п/ст. „Тервел” ). Преминава през землището на с. Брестак.
Изпълнителят следва да опазва имотите на трети лица, през които преминава
техниката му, при извършване на ремонтните дейности, като не допуска нанасяне на
прекомерни и излишни щети.
Изпълнителят следва да спазва изискванията относно: правоспособността на
изпълнителните си кадри, охраната на труда, противопожарната охрана и опазването
на околната среда, а така също да опазва от увреждане земеделските култури (респ.
горските площи и растителни видове) по трасето на електропроводите. Щетите,
настъпили в резултат на неизпълнение на тези задължения и констатирани от
компетентните органи, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение 1: Основни данни на ВЛ 110 кV „Пропан“
Приложение 2: Основни данни на ВЛ 110 кV „Долина“

Изготвил:
Георги Йорданов
Специалист в сектор „Енергиен“
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