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Приложение № 7 

УТВЪРЖДАВАМ:  (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

/ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ 

 

Техническа спецификация 
 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и 

изпълнение на СМР на редакционен комплекс на програма „Радио 

София“ 

 
 

 I. Разработване на проект 

 При разработването на проектът следва да се спазват изискванията на Наредба 

№ 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти като 

изпълнителят следва да се съобрази с изискванията на възложителя, описани в 

техническата спецификация, както и техническите правила и норми за проектиране, 

стандарти, технически указания, ЗУТ и др., на които следва да отговаря проектната 

документация. 

Проектът включва следните части:  

- ОБЩА ЧАСТ; 

- АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНА; 

- АКУСТИКА; 

- СИЛНОТОКОВО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ; 

- СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА; 

- ТЕХНОЛОГИЯ; 

- ОТОПЛЕНИЕ И КЛИМАТИЗАЦИЯ; 

- ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Редакционният комплекс включва редакционно помещение за около 30 души, 

входен коридор с шкафове за дрехи и документация, помещения за WEB екип, 

музикални редактори и директор, както и монтажна апаратна и вътрешен офис. 

Разполага се на мястото на съществуващият детски кът в топлата връзка между 

програмната и техническата сгради на БНР, София, както и в офисните помещения на 

„Техническа координация“, „Мобилна база“ и „Енергетика и климатизация“ – част от 

партера на техническата сграда – Приложение № 1, чертеж 1. 

1.  ЧАСТ „АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛНА“ 

1.1. Демонтажни работи. 

- Демонтаж на подпрозоречна част /до кота готов под в топла връзка/ и 

преградна конструкция  при затворен в момента съществуващ прозорец в ПТС. 

Оформяне на отвора с дозиждане на страници до ширина 90,- см. 

- Демонтаж на всички вътрешни врати. 

- Демонтаж изцяло на съществуващата конструкция на окачения таван и 

замяна с нова, при растерен модул 60/60 см. отговарящ на изискванията по част 

„акустика“ 

- Да се демонтира старата носеща конструкция на предишен окачен 

таван. 
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- Да се демонтира топлоизолацията, залепена по вътрешната част на 

тавана при покривната конструкция. 

- Да се демонтира старата подова настилка във всички помещения. 

- Да се демонтира /без цокъла/, стенната преградна конструкция /ниша с 

музейна част/ в участъка между залата за редакция и коридора. 

- Да се демонтира вътрешната преградна стена от външния прозорец до 

кухненския бокс. 

- Да се демонтира старата външна алуминиева прозоречна дограма, 

само при редакцията. 

1.2. Монтажни работи 

- Да се предвиди цялостно нова винилова настилка /за редакционна част, 

апаратна и офис/ с необходимата степен на износо и пожароустойчивост. 

- Да се предвиди нова подходяща основа за настилката където възниква 

необходимост. 

- Да се предвиди нова алуминиева външна прозоречна дограма,при 

запазване старата растерна система, с горни отваряеми крила с автоматика, с 

прекъснат термомост, 7-камерна, в цвят по указание на възложителя. 

- Да се предвиди външен стъклопакет с необходимите  светло и 

шумоизолиращи параметри и външно огледало рефлексно покритие. 

- Да се надизгради с масивни елементи, преградния цокъл между 

редакция и проходен коридор, до ниво +0,90 м. 

- Да се предвиди над цокъла, преградна стена от алуминиева остъклена 

със стъклопакет, неотваряема преградна конструкция, до кота таван в коридора. 

- Да се изгради вътрешна кабина за монтажна апаратна съгласно 

Приложение 1 и заложените в част „акустика“ изисквания. 

- Да се предвиди вътрешна рампа в коридора при свързването на двете 

сгради. 

- Да се оформи масивен цокъл, като основа на остъклена преграда, в 

участъка между „WEB екип“ и коридор. 

- Да се изгради остъклена преградна стена над горния цокъл и с плъзгаща 

стъклена врата.  

- Да се предвиди цялостен ремонт на кухненския офис, с подмяна на 

облицовки и вътрешно оборудване. 

- Да се предвиди оформяне на страници около всички отвори за дограма 

и проходни. 

- Да се предвидят нови подпрозоречни дъски, с ширина до 0,2 м. над 

радиаторите. 

- Да се предвиди цялостно вътрешно боядисване с латекс на всички 

помещения и прилежащия коридор, в цвят по указание на възложителя. . 

- Да се подмени дървена врата при фоайе, кабинет на директор  

програма и музикални редактори. 
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- Да се подмени врата двукрила при фоайе на ПРС. 

2. АКУСТИКА 

III.1. Техническият проект по част “Акустика” трябва да бъде разработен на основата на 

техническите изисквания в приложената част от техническа спецификация за 

технически проект на обект “Реконструкция и модернизация на Техническата сграда на 

БНР-София” – Приложение 2, по раздели, както следва: 

III.2. „Пространствено-акустичните параметри на технологичните помещения”: 

III.2.1. Монтажна апаратна – звукозаглушена, средно време на реверберация RТ ср.  = 

0,18 s, с толеранси на отклонения: ±0,05 s за честоти 200 … 4000 Hz; +0,25/-0,05 s за ниски 

честоти /80 Hz/; +0,05/-0,10 s за високи честоти /8000 Нz/.  

III.2.2. Редакция, входен коридор и помещения: WEB екип, музикални редактори и 

директор – звукозаглушанане, с осигуряване на среден коефициент на звукопоглъщане 

αср > 0,20 за честоти над 500 Hz.  

III.3. “Допустими нива на смущаващ шум”:   

Желателно ниво “Е“ - за редакцията и помещения: WEB екип, музикални редактори и 

директор на студиото и ниво „С” – за монтажната апаратна,  съгласно таблица 1 от 

Приложението.  

III.4. “Критерии за звукоизолация от въздушен шум”:  категория “С” – IV.3 и V.3 – за 

монтажната апаратна; категория „Е“ – IV.5 и V.5 – за редакцията и помещения: WEB 

екип, музикални редактори и директор на студиото, съгласно таблица 2 от 

Приложението. 

III.5. Специфични изисквания: 

- Всички окачени тавани да са звукопоглъщащи, растерни, от плочи минерална 

вата, желателно с висока плътност, с оптично декоративно покритие и коефициент ва 

звукопоглъщане α ≥ 0,8, монтирани на стандартна  конструкция за растерен таван  

60х60 см. 

- Стените на монтажната апаратна са монтажни – сандвичова конструкция от 

гипскартон, изградени от конструктивен под, до конструктивен таван. 

- Студийният прозорец в монтажната апаратна е с размери 200 х 100 см, на 80 см 

височина от пода, с две монолитни стъкла – по детайл. 

- Вратата на монтажната апаратна е дървена, с повишена звукоизолация /Rw ≥ 38 

dB/.  

- Конструкцията на външното остъкляване, както и тази на вътрешното /към 

коридора в топлата връзка/ трябва да осигурява звукоизолация Rw ≥ 40 dB. 

 IV. СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА (СКС) 

СКС обединява в единна система множество различни по своята функционалност  и 

предназначение подсистеми за обмен на информация: 

• компютърна мрежа; 

• телефонна мрежа; 

• технологична мрежа; 

• пожароизвестителна мрежа; 
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• заземителна инсталация; 

• мултимедийна система /вътрешна кабелна телевизия/; 

• часовникова инсталация. 

Разработката и изпълнението на структурните кабелни системи да се  извърши след 

пълни демонтажни работи на съществуващите в обекта инсталации, като се съгласува 

с всички предвидени по другите специалности нови строително-монтажни работи.  В 

настоящата техническа спецификация не се описва активното електронно 

оборудване. 

IV.1. Разработката да отговаря на вътрешно-ведомствените норми, използвани в БНР за 

енергийно обезпечаване на продукционни радио-студия и апаратни, както и 

изискванията на следните наредби, правилници, нормативи, и стандарти: 

- Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и  електропроводните  линии  - 

ДВ. бр.90 и 91 / 2004г. 

- Правилник за противопожарни строително-технически норми и допълненията към него 

- БДС EN 12464-1:2011 от 01.01.2012г. за „Светлина и осветление на работните места“. 

- Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на  електрически уредби за 

ниско напрежение в сгради” /от 27.05.2010г./  

- Правилник за безопасност и здраве, при работа по електрообзавеждането с 

напрежение до 1000V. 

- Наредба №2 /22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и  безопасни 

условия на труд при извършване на строително- монтажни работи     –  ДВ.бр.37 /2004г. 

IV.2. Технически изисквания: 

- За изпълнение на структурното окабеляване следва да бъдат предвидени две 

околовръстни кабелни трасета, сходни на съществуващите в част от помещенията: 

едното - скара над окачен таван, а второто – PVC канал със сечение 50/105 мм. Да се 

използват максимално изградени кабелни трасета. Новоизгражданите кабелни трасета 

следва да имат поне 30% резерв за разширение (полагане на допълнителни кабели).  

За предпочитане е да се използват кабелни канали 80/50 мм, на които се монтират 

необходимите розетки. Розетките да бъдат разположени в удобна близост до работните 

места. 

- Комуникационният  център да се разположи в помещение „Редакция“ /IT – показано 

на чертеж 1, Приложение1/ до главното обектово елтабло и представлява стандартен 

19“ комуникационен шкаф. В него следва да бъдат разположени разпределителните 

панели на отделните инсталации. 

- Връзката между околовръстните кабелни трасета и работните помещения да се 

осъществява през стените на подходящи места над окачения таван. Каналната 

разводка в помещенията се решава индивидуално за всяко помещение в зависимост 

от наличните изградени кабелни трасета, разположението на работните места на 

служителите и наличната мебелировка. 

- Използваните пасивни компоненти за изграждане на СКС да са от един световно 

признат и реномиран производител, притежаващ сертификат за качество ISO 9001. Не 

се допуска изграждането на СКС, като се ползват компоненти от два или повече 

производителя. 
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IV.2.1. Изисквания към компютърната инсталация 

При изграждането на СКС да се използват модулни екранирани разпределителни 

панели и розетки. Не се допуска използването на блокови разпределителни панели с 

печатна платка, както и на двупортови розетки, в които двата конектора са монтирани 

на една обща платка. 

Полаганият инсталационен (building) кабел да бъде от „Категория 7“, екраниран SFTP, с 

изолационно покритие LS0H – осигуряващо защита от горене и отделяне на дим и 

токсични газове съгласно стандартите. Върху външната си обвивка кабелът трябва да 

има фабрично нанесени следните данни: Име на производителя, Каталожен (Part)  

номер, Клас на характеристика (категория), клас на безопасност и материал на 

обвивката, номер на производствената партида и име на сертифициращата 

лаборатория, както и метраж. 

От комуникационния шкаф до всяко работно място се полагат по два SFTP кабела от 

категория 7, които от страната на работното място се терминират в двупортова 

екранирана RJ45 розетка, която трябва да има възможност за цветово маркиране на 

отделните портове и поставяне на идентификационни етикети. Всички кабели от 

етажния комуникационен център до работните места на служителите задължително 

трябва да бъдат непрекъснати. 

IV.2.2. Изисквания към телефонната инсталация 

Изискванията към телефонните връзки са същите, както и за компютърните, което е 

много по-тежко от обикновените изисквания за POTC, но са необходими за предстоящо 

в близко бъдеще пускане на IP телефонна централа и използването на предимствата 

на цифровото предаване на гласовите връзки. 

IV.2.3. Изисквания към часовниковата инсталация 

Кабелната система за подаване на часовников сигнал за стенните часовници и 

генератора за сигнал за точно време може да бъде изпълнена или с кабел тип 2х0.1 

мм2, или с UTP LAN кабел от категория 5. Крайните съединители на кабелите за 

часовниковата инсталация са DE-09 съединители 

IV.2.4. Изисквания към TV инсталацията 

Кабелната система за предаване на телевизионен сигнал за излъчване по вътрешната 

мултимедийна система на БНР се изгражда с коаксиален кабел тип RG-6 и крайните 

съединители са BNC конектори.  

IV.2.5. Изисквания към пожароизвестителната инсталация 

Да се запази съществуващата пожароизвестителна инсталация. За разширение да 

бъдат предвидени 4 броя датчици със съответното окабеляване, които да бъдат свързани 

към съществуващата в БНР пожароизвестителна централа. Датчиците трябва да бъдат 

SLK-N, а кабелът – LFY 4x1. 

IV.3. Общи изисквания 

- Всички конектори на розетки и разпределителните панели да бъдат маркирани с код 

01-XX-YY, където 01 е номерът на етажа, XX е номерът на стаята, а YY е номерът на 

розетката в стаята. 

- PVC кабелните канали, които ще се използват за изграждане на нови кабелни трасета 

да притежават сертификат за пожарна безопасност от МВР – НС „Пожарна и аварийна 

безопасност“ и сертификат за качество. 
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- Всички входящи в комуникационния шкаф кабели да бъдат подредени и аранжирани в 

малки снопове и на тях да има ясно забележима кабелна маркировка. 

- Всички метални части да бъдат заземени. Цветът на изолацията на заземителния 

проводник е жълто-зелен. 

- Да бъдат предвидени меки свързващи кабели  от  категория 6  с дължини 3 м. и 5 м. в 

съотношение 6:4 за всички крайни работни места 

- Гаранцията на СКС трябва да бъде минимум 20 години – осигурявана директно от 

производителя на пасивните компоненти, за което доставчикът/изпълнителят осигуряват 

съответната декларация. 

V. ЧАСТ: ЧАСТ ОВиК 

 Настоящата техническа спецификация е разработена с цел създаване на 

нормален микроклиматат в работните помещения на Редакционен комплекс „Радио 

София” 

- Климатизирането на помещенията да се осъществи с  инверторна климатична  

система на директно изпарение  тип VRV двутръбно за отопление и охлаждане на 

всички работни помещения. 

- Монтажа на вътрешните  тела на климатизаторите  да бъде съобразен с работните 

места в  помещенията  така, че да има максимален комфорт на работещите. 

- Вътрешните тела да бъдат касетъчен тип за вграждане в окачен таван тип „Амстринг” 

- Климатичната система   да работи в режим на отопление до –15 оС. 

- Климатичните системи да бъдат с висока енергийна ефективност . 

- Климатичните системи да бъдат със стандартно електрозахранване по БДС. 

- Отоплителните тела на водната отоплителна инсталация да бъдат алуминиеви с два 

броя спирателни кранове , единият от който да бъде термостатичен. 

- В помещение „Редакция” вътрешните тела за климатизиране да бъдат разположени в 

средата на помещението (в ивицата между бюрата) в окачения таван. 

- Тръбната разводка и дренажната линия да се изпълнят в окачения таван. 

- В помешението има обособена „Апаратна” за която трябва да се осигури пресен 

въздух чрез рекуперативен блок , както отопление и охлаждане. 

- Пресният въздух да бъде взет чрез неподвижна жалузийна  решетка с интегрирана 

филтърна секция от страната на топлата връзка.Всички комуникации да се развият в 

окачения таван  на помещението и коридора . 

- Нивото на шум в апаратната да не надвишава  NR 20 

- В зависимост от нивото на шум на агрегата на системата има два варианта за 

неговото позициониране : на фасадата в ъгъла или на гърба на топлата връзка в двора 

на радио дома в посока аварийният изход. 

- Отоплителната инсталация да бъде изцяло подменена  включително тръбната  

разводка от разпределителният колектор в абонатната станция до всяко отоплително 

тяло. 

- Отоплителните тела да бъдат оразмерени за работа с топлоносител 55/45 ⁰С. 
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- За да се осигури подход между помещение – редакция / WEB екип през бившия 

прозорец на сградата трябва да се вземе в предвид, че в ъгъла между двете е 

разположен вертикалният щранг на „Голяма” отоплителна инсталация.В нишата под 

липсващият прозорец са  останали аншлуците на демонтираният радиатор.На негово 

място е монтиран нов и захранен към „Нова”  отоплителна инсталация. 

За целта анщлусите трябва да бъдат прерязани и  надежно затапени ,а отоплителното 

тяло демонтирано. 

- Съществуващия стенния климатизатор да бъде демонтиран и предаден на 

възложителя за съхранение. 

- В стената межу  помещенията -WEB екип и Музикални редактори е заложен колектора 

на „Нова отоплителна инсталация”  към  който трябва да се присъединят отоплителните 

тела за Муз.редактори и Директор програма.  

- Съществуващите да се демонтират, а аншлусите им прерязани в стената и 

затапени.Новите отоплителни да се монтират на същите места с необходимата тръбна 

инсталация положена  в подов кабелен канал.          

VI. ЧАСТ: СИЛНОТОКОВО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ  

1.Обща част: 

1.1. При разработката на проекта по частта да се вземе предвид изискването за пълни 

демонтажни работи на съществуващите в обект електроинсталации. При съгласуване с 

всички предвидени по другите специалности нови строително-монтажни работи, да се 

разработи  изпълнението на: 

- работното осветление в технологичните и офис помещения, както и в коридорните 

части  да  е гарантирано от централната UPS станция в ТС, като по този начин да 

изпълнява и ролята  на  аварийно  такова; 

-  общо /допълващо/ осветление  в прилежащите коридори,  технологичните и офис 

помещения да бъде  изпълнено съгласно БДС;          

-    евакуационно осветление;  

-  технологично силнотоково електрозахранване с 240 V в технологичните и офис 

помещения, обезпечаващо работните места и апаратурата. 

- нетехнологично силнотоково електрозахранване с 240 V в общата части,  

технологичните и офис помещения  

-  технологична заземителна инсталация, изпълняваща ролята и  на защитна такава за 

технологичната апаратура изтеглена  от централна технологична заземителна шина.  

- защитна заземителна инсталация за нетехнологичните консуматори изтеглена  от 

централна заземителна шина.  

- магистрални линии от ГРТ и УПС до обектово табло, обезпечаващи по-горе описаните 

инсталации. 

1.2 Разработката да отговаря на вътрешно-студийните норми за енергийно 

обезпечаване на продукционни радиостудия и апаратни, използвани в БНР, както и 

изискванията на следните наредби, правилници, нормативи, и стандарти както следва: 

- Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и      електропроводните линии  

- ДВ. бр.90 и 91 / 2004г. 
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- Правилник за противопожарни строително-технически норми и допълненията към него 

- БДС EN 12464-1:2011 от 01.01.2012г. за „Светлина и осветление на работните места“.  

- „Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за 

ниско напрежение в сгради” /от 27.05.2010г./. 

 - Правилник за безопасност и здраве, при работа по електрообзавеждането с 

напрежение до 1000V. 

- Наредба №2 /22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и  

безопасни условия на труд при извършване на строително- монтажни работи –  ДВ.бр.37 

/2004г. 

2.Работно осветление  в  студиото и кабините: 

2.1.За всички технологични и работни помещения да се предвиди работно осветление, 

обезпечаващо работните зони, което да осигурява нормативната осветеност от min - 

500 лукса в тях, а за останалите – съгласно БДС. 

2.2.Това осветление да е гарантирано от дизел –агрегат № 1 в Радиодома и да е 

обезпечено като непрекъсваемо от централната UPS станция в ТС. 

2.3.За целта да бъдат използвани LED светлоизточници (600х600 мм) за скрит монтаж 

според вида на таванната конструкция, в необходимото минимално количество, с Т.Б.С. 

2.4.Работното осветление в технологичните помещения да изпълнява и ролята  на 

аварийно такова, поради резервирането му с UPS. 

3.Общо работно осветление: 

3.1.За всички технологични помещения да се  предвиди и цялостно общо работно  

осветление, съгласно БДС. 

3.2.Това осветление също да е изцяло с LED осветителни тела Т.Б.С. 

3.3.Всички осветителни тела да бъдат за вграждане в окачения акустичен таван. 

4.Евакуационно осветление: 

4.1. На подходящи места да се предвидят указателни евакуационни осветителни тела с 

автономно захранване или захранване към UPS мрежата на БНР. 

5. Ел. инсталации за осветителната уредба: 

5.1. Отделните помещения да бъдат групирани по токови кръгове, съобразно вида на 

осветлението в тях и предназначението им, като всеки токов кръг е със собствена 

защита в обектовото ел.табло. 

5.2. Вътре в помещенията инсталацията, в частта под акустическия таван, да бъде 

изпълнена скрито зад предстенната обшивка, а над него – открито. 

5.3. Да се предвиди всички LED тела, чрез третия проводник в захранващия кабел, да 

бъдат корпусно заземени към защитната заземителна шина в етажното 

разпределително ел.табло. 

6.Технологично електрозахранване с 220 V: 

6.1. С цел обезпечаване необходимата сигурност на захранването с 240 V за  

апаратурата, да  се предвидят и изпълнят самостоятелни ел.инсталации за радио и IT 

технологията. 
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6.2. Вътре в помещенията инсталацията да бъде изпълнена трипроводно, като третия 

проводник ще бъде заземителен и ще се свързва към защитните клеми на контактните 

излази. 

6.3.Полагането на инсталацията да се предвиди скрито, под акустичната обработка на 

стените. 

6.4. Хоризонталната част от трасетата да бъдат разположени над окачения таван по 

кабелни скари за силнотокова и слаботокова инсталация, така че всички разклонителни 

кутии да останат открито над него. 

6.5.Инсталацията да бъде изпълнена с кабел СВТ-3х2.5 мм2, а магистралните линии до 

обектовото табло с кабел СВТ – 3х4 мм2, като над окачения таван, той се полага открито 

по  кабелни скари, а в зоната под окачения таван - зад облицовката,  в РVС гофриран 

шлаух  Ø23мм., който да бъде предварително укрепен чрез  скоби към мазилка. 

6.6. Всички връзки в РК да се предвидят чрез усукване и запояване. 

6.7. Контактите за технологични нужди да се заложат да бъдат триполюсни, съобразно 

френския стандарт, до 16 А. 

6.8. Контактните излази да се предвидят за вграден монтаж в хоризонтални DPL канали 

към работните места   

7. Силнотоково ел.захранване с 240V на технологичните обекти: 

7.1. За всички нетехнологични нужди в технологичните помещения да се предвидят 

самостоятелни силнотокови ел.и-ции на 240 V за общи нужди. 

7.2. Захранването към всеки технологичен обект за не технологичните му нужди да се 

извършва по самостоятелен кабел от шини “С” от обектово ел. табло за 240 V. 

7.3. Начинът за изпълнение на и-цията вътре в помещенията да бъде идентичен с този за 

технологичните ел.инсталации на 240V. 

7.4. Нетехнологичните ел. инсталации също да бъдат предвидени трипроводни, като 

контактните излази да са от типа “Шуко” –немски стандарт с червен цвят, което ще 

предпази от смесване или разместване на консуматори от технологичната и 

нетехнологичната ел. инсталации за 240 V.  

7.5. Контактите в общите помещения да са за вграден монтаж в стенната обшивка а на 

работните места да са повърхностно разположени общи конзоли.  

8. Обектово табло 

8.1. Да се изгради ново обектово табло в помещение „Редактори“ с местоположение 

съобразно структурната  схема в приложение 1, като всички помещения от комплекса 

да бъдат обединени в него. 

8.2.  Да се изтегли кабелна линия за технологично /шини „А“/ захранване от централна 

UPS станция в ПРС/програмно редакционна сграда/до обектовото табло, със сечение 

отговарящо на изчислената  мощност плюс 30% запас. 

8.3.  Да се изтегли  кабелна линия за силнотоково /шини „Б“/  захранване от централна 

ГРТ в ПРС до обектовото табло, със сечение отговарящо на изчислената  мощност плюс 

30% запас. 

8.4. Да се изтегли  трифазна кабелна линия за силнотоково /шини „Б“/  захранване от 

Тт1 находящо в сутерен ПРС за захранване на охладителен агрегат за комплекса , със 

сечение отговарящо на изчислената  мощност плюс.  
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8.5. Таблото да бъде оборудвано с: 

- два входа със захранване 240 V /шини “А” “В”/ със възможност за комутация между тях 

преди защитата на кръговете.  

-  защита по токови кръгове на всички консуматори 

-  не технологичните консуматори  да бъдат присъединени по кръгове през групови 

дефектно токови защити т.е. създаване на шини „С“. 

- вход  за технологична земя  

- светлинна индикация за наличие на напрежение във входовете -комутация/включване и 

превключване/ на линиите за технологично ел. захранване с 240 V  

- светлинна индикация за захранени технологични консуматори с 240 V. 

8.6 Таблото  да бъде вертикално за открит монтаж,  пластмасово , за поставяне на 

модулни елементи в него, като се предвиди запълване не повече от 70% т.е. 30% за 

бъдещо развитие. 

8.7 Ел. схемата на таблото да се съобрази с типизираната и еднаква за всички 

технологични обекти в БНР, което ще облекчи експлоатацията и поддръжката му. 

8.8  Всяко обектово табло да има по две отделни заземителни шини: 

-технологична, която ще се използва за заземяване на технологична радио и IT 

апаратура към „Ц.З.Ш. - технология”. 

-защитна, за всички останали линии за нетехнологично захранване, която ще бъде 

свързана към събирателната защитна заземителна шина в ГТ-НН на ТС  

9.Технологична заземителна инсталация: 

9.1 Съгласно вътрешно-студийните норми в БНР технологичната апаратура да се 

предвиди да бъде заземена към съществуващата технологична заземителна 

инсталация, която е с преходно съпротивление към земя по малко от 0,5 ома. 

9.2. Вътрешните технологични заземителни инсталации в студийния комплекс и 

апаратните, да бъде изградени на лъчеобразен принцип, по който са изпълнени и 

магистралните етажни инсталации. 

9.3. По тази схема ще се избягва получаването на затворени контури в заземителната 

инсталация, по които биха протичали изравнителни токове, създаващи от своя страна 

полета и съответни брумове. 

9.4. Навсякъде тоководещата нула да бъде изолирана галванически от технологичната 

земя /схема TN-S/. 

9.5. Сечението на заземителния проводник от захранващите линии да бъде равностойно 

на фазовия в същите. 

9.6. Технологичната заземителна инсталация с добрите си показатели като преходни 

съпротивления, да изпълнява и ролята на защитна такава. 

9.7. Технологичната заземителна инсталация трябва да се изтегли по трасе различно от 

това на основния кабел. 

10. Защитна заземителна инсталация: 
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10.1. За всички силови / нетехнологични/ контактни излази  да се предвиди защитна 

заземителна инсталация.  

10.2. От защитната заземителна шина в обeктовото ел. табло за 240 V по третия 

проводник на захранващия кабел за не технологични консуматори  “С” да се стига до 

контактния излаз – към защитната клема на контакта. 

11.Магистрални захранващи линии: 

11.1. Магистралните кабелни линии на осветителните, технологични и силнотокови 

електроинсталации за комплекса, трябва да бъдат положени по обща кабелна скара 

до съответното обектово табло, съчетани с технологичните кабелни връзки. 

11.2. Преходите през стените от помещение към помещение  да се  заложат с РVС 

тръби 70 мм, които да се замонолитват  към стената. След изтегляне на всички кабели 

да се предвиди запълване на останалите луфтовете между тях с негорим материал от 

двата края на тръбата. 

12. Мероприятия по Б Х Т П Б: 

12.1. Всички  токови  кръгове  да  бъдат  защитени  с  бързодействащи автоматични  

предпазители, което  няма  да  позволи   да  се получи 

продължително  искрене  и следващо  запалване  при  късо  съединение  в 

инсталацията , или  в  консуматор. 

12.2. Ел. инсталациите  да  се  предвидят  трипроводно, като  контактите бъдат  със  

самостоятелна  заземителна  клема. 

12.3. Всички осветителни тела на 240 V да бъдат заземени корпусно. С  отделен 

проводник  да се  заземят  и  носещите  конструкции   на окачените   тавани поне на две 

места към защитни клеми на осв. тела. 

12.4. В таблата всеки кабел да има номер и адрес. 

12.5. По време на монтажа, ако се налагат заваръчни работи, те да се  извършват от 

правоспособни лица, които предварително да бъдат  инструктирани от служител на 

ППО в БНР, който ще упражнява и контрол върху огневите работи. 

12.6. След  окончателния  монтаж  на  всички табла, линии, осветителни тела  и  

контактни  излази,  да  се заложи   измерване  защитното или технологично  заземление  

на  осв.  тела  и  контактите. 

12.7. Направените  измервания   да  бъдат  отразени  в  отделен   протокол,  който  да  

бъде  предаден  на  Възложителя  по  време  на   приемателната  комисия. 

ІX.  ОБЩИ УСЛОВИЯ  

1. При изготвяне на проектите, проектантите трябва да се съобразяват с всички 

нормативни уредби и закони, действащи в Република България, независимо от това 

дали са упоменати в техническата спецификация или не са. 

2. При проектирането на нови кабелни трасета (обектови или междуобектови) да се 

предвиди 25 % резерв за разширение. 

3. По време на монтажа  всички заваръчни работи да се извършват от правоспособни 

лица, които предварително да бъдат инструктирани от служител на ППО в БНР, който  ще 

упражнява и контрол върху огневите работи. 
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4. Проектантите по части  „Строителна“, „Акустика”, „Електро”, „ОВК” „Пожарна 

безопасност ” да бъдат физически лица с валидни удостоверения за пълна 

проектантска правоспособност, издадени от Камерата на архитектите и Камерата на 

инженерите в инвестиционното проектиране . 

5. Изпълнението на строително-монтажните работи в Техническата сграда на БНР ще 

става по график, съгласуван с Възложителя, като при това трябва да се спазват стриктно 

изискванията за безопасност на труда и за пожарната безопасност. 

Изпълнение на СМР: 

Изпълнението на СМР се извършва след подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде 

изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, 

техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали 

и оборудване, и добрите строителни практики в България. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Планировъчно решение – чертеж 1; 

2. Акустика. 

 

(п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД  

Изготвил: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“  

 


