
,l(OrOBOP .N'!? ABl 73423 

)])-1ec, JS-.,.04.2017 r. s rp. BapHa, Me)K)ly: 
lf HCTHT}'T no Me'faJI0JHaHue, Cb0pMKeHHH H TeXH0JI0rnu "aKall. AureJI JiaJieBCKH" 

C IJ.eHT'bp IJ0 XHllp0- H aep0,llHH3MUKa - Bapna, CbC Ce)la.JIHllle H a,n.pec Ha ynpaaneHHe: 
Coqnt.11 1574, 6yn. "llfa:rrqeHCKH npoxo.u" .N'2 67, EYnCTAT 000662064, c ,l(HpeKTop npocp. 
)lTH mo.D,Mirn EopHCOB .[(peH"tJeB, npe.D,CTaBJUlBaH no IlbJlROMOIIOle OT npocp . .D,-p HH)K. PYMeH 
3.D,paBKOB K.Hmea, B KaqecTBOTO Ha p'LKOBO.llHTen Ha QeHThp no XH,npo- H aepOro,tHaMHKa -
Bapua, c allpec Ja KopecnolU{euu.ua: rp. Bapea 9003, KB. "Acnapyxoao", n.K. 58, yn. "YHIDIM 
<l>py.u" .N'2 1, CbrnacHO HOTapHanHO 3aaepeHO Il'LJIHOMOU(HO c per . .N'Q 592/ 18.06.2014 r. Ha 
Hornp11yc EneHa EneHKoaa, BITRCaH B perncnpa Ra HoTap1rn.1maTa KaMapa non N2 157 11 c 
paiioH Ha .ueecTBRe PC - rp. CocpH.11, H MapIDIBa CTomosa MapHHoaa - oTrosopeH 
cqeroaO.D,HTen, Hapwqae OT HaTaThK B'h3JIOlKHTEJI, 

OT e.uHa CTpaHa, H OT JJ.pyra, 
C� ,,EJIJI - �aeee, lio,iwnoe cue", c a,n.pec Ha yrrpasnettRe: rp. CJIHBeH 8801, 6yn. 

"AneKCaH.llbP CTaM60JIRHCKH 11

, 6n. 8, sx. E, eT. 1, an. 1, Elli{ 040111706, npe,ncTaamrnaHo 
3ae)ll:IO H IIOOT,lI.eJUIO OT flnaMeH To.uopoa ,[(aHeB R ,[(HMHThp OO)KHJlOB OO)KHnOB -
YnpasHTen(H), HapHqaeo HaKpaTKO li3Il'hJIHHTEJI, 

Ha ocHOBaHHe qn_ 194 OT 3aKoHa 3a o6meCTBemne rropotIKH, H npoae.ueHa npoueJJ.YPa 
no Cb6Hpaee Ha ocpepTH c 06.11aa N2 9062242/ 13 .03.2017 r. Ha l1HcpopMan,11.11Ta 3a 06.11BH Ha 
AOil, ce cKJIIOqH HaCTOID.lUUI .uorosop 3a cne.UHOTO: 

I. IlPE�ET HA �OrOBOP A
qJI. 1 (1) B'l,3JIOJKHTEJISIT B'L3nara, a H3Il1,JIHIITEJISIT npHeMa .ua H3BopIIIH

Bb3Me3)].HO pa3pa60TBaHe, )lOCTaBKa, MOHTa)K H BHe.D.p.llBaHe Ha mtcpposa CliCTeMa 3a 
ynpasneHHe Ha eneI<Tp038JJ.BH)KBaHH.IITa a KasHTamtOHHaTa na6opaTopn.11 Ha 1.1,XA-BapHa, 
Hapl:l'-JaHa IIO-HaTaThK ,,CHCTeMaTa". 

(2) IlpeJJ.MeThT Ha .norosopa eKJIIOqsa apoeKTHpaee, pa3pa6oTBaee, .uocTasKa, MOHTa)K,
H3IIHTaHJi.ll B BHe.Up.llBaHeTO Ha CHCTeMaTa, CornacHO TeXHH"leCKO 3a)laHHe Ha Bo3fl0)KHTeJI.II
TipHJlQ)KeIDie .N'2 1 H TeXliI,lqeCKOTO npe.uno)Kemrn OT ocpepTaTa ea M:moJIHHTen.11 ax . .N'2 164/ 
24.03.2017 r.- IlpHno>KeHHe N2 2, C'LCTaBllilBaIUH HepaJJJ.enRa qacT OT .uoroaopa. 

(3) qacT OT npe.D.Mern Ha .uoroaopa e o6yqelilieTO Ha nepcoHana H rapaHUHOHHO
rro.zm;1,p>Kaee Ha CHcTeMarn OT CTpaHa Ha H3111>JIHIITEJUI. 

II. D,EHA H HAlJHH HA IIJIAmAHE
qJI, 2. (1) IJ;eHarn 3a TOq]fO H e cpoK H3IT'LJIHeHHe Ha .uoroaopa e o6JI(o 42 443,00

(11e-rnpHJleCeT H llBe XHJIHllH 'leTHpHCT0THH lfeTHpHJleCeT H Tpu) neea 6eJ .llJ(C H BKillO�a 
BCB'IKH pa3XOJJ.H 38 npoeKTHpaHe, pa3pa6oTBaHe, .llOCTaBKa, TpaHcnopT, 3acrpaxoBKB, MOHTa)K, 
rrycKaHe B ,ueHCTBRe, H3TIHTaHIDI, o6yqeHHe Ha nepcoean H rapaHIUIOHHO IlOMbp)KaHe Ha 
cHcTeMaTa, c1,rnacuo ocpepTa Ha H3Il1>JIHHTEJISI - TipHJIO)KeHHe N2 2. IlocoqeHaTa o6JI(a 
ueHa e OKOHq_aTenHa H ae no.une)KH Ha H3Mettemre. 

(2) 06maTa ueHa ce 3annama aa TpH qacrn:
- aBaHC 30 % e pa3Mep Ha 12 732,90 (.nsatta.ueceT XHJI.11.D.B ce,ueMCTOTHH TJ)H.lleCeT 11 .uea H

0,90) nesa 6e3 eKn. MC - cne.n CKJIJO�aHe Ha .norosopa; 
- 16 977 ,20 (meCTtta.uecer XHM.D.H .ueaeTCTOTHH ce}leM,lI.ecer H ce.n.eM H 0,20) neea 6e3

BKJI. MC - cne.u IIO.D.IIHCBaHe Ha nnn 3a eran 1: 
- 12 732,90 (,LJ;BaHa,ueceT XHJl.ll.ll.H ce.ueMCTOTHH TJ)HJJ.eCeT H .usa H 0,90) neaa 6eJ BIOl.

MC - cne.u no.nnHCBaHe na nnn 3a npHeMaee Ha cHcTeMaTa. 
// 

\ 



qJJ. 3 Bb3JIOJKDTEJUIT Fl3Bnpma nnaruaHHSITa a 11eceT,nHeaeH cpoK OT .n;arnrn Ha 
CbOTBeTHOTO Cb6HTHe no 6aHKOB IlbT, cpeuzy OpHTHHaJIHH <paKT)'pH Ha H31IbJIHHTEJUI, a 
rreaa, no 6aHKOBaTa cMeTKa, nocoqeHa BbB <paKTyp1ne. 

m. MJICTO, CPOK HA H3IlbJIHEHIIE H IIPE.Jl,ABAHE H ITPHEMAHE

qJJ. 4. (1) CpoKbT Ja H3IlbJIHeHBe na .aorosopa e LlO 3,5 (Tpu u nonosuna) Mecena 
cne.n; rro.n;nHcBaHe Ha 11oroaopa, pa3npe,neneHH Ha ,naa ernna, KaKTO cne,naa: 

- ETan 1 - LlO 2 (JlBa) Mecena OT 11aTaTa Ha IlO,lJ,TIHCBaHeTO Ha .llOfOBOpa OT .llBeTe CTpaHB; 
- ETao 2 - JlO 3,5 (Tpu u nonosuna) Mecena cne,n IIO.lOllfCBaHe Ha 11oroaopa
(2) Tipe,nasaHeTO H npHeMaaeTo Ha ernm1, ce R3BbpWBa c npReMo-npenasaTeJIHH

rrpOTOKOJl}I, a 38 3as1:,pmsaHe Ha H.3ffbJIHeHBeTO, cne,n rrycKaHeTO B L{eHCTBHe, H3IlHTaH11SITa H 
o6yqeHHeTO Ha aepC0HaJia B QXA-BapHa, Ce Cl>CT8BSI OT.lleneH npHeMo-npenasaTeJieH 
npOTOKOJl 3a OKOHtfaTeJIHO npHeMaHe Ha CHCTeMaTa, TIO.llilHCaH 6e3 3a6eJie)KKH OT 
npe11cTaBHTeJIH Ha ,lJ,BeTe CTpaHR. 

(3) Co6cTBeHOCTia H pHCKbT OT IlOfHBaHe Ha .llOCTaBeHaTa anapaTypa H o6opy,lll3aHe ce
rrpeXB1>pJU1T OT H3Ilb.JIHHTEJUI Ha Bb3JIO)KHTEJUI OT 11aTaTa Ha no.n;nHcBaHe aa 
OKOH-qaTeJIHHSI npHeMo-rrpe,nasaTeJieH rrpOTOK0JI 3a CHCTeMaTa no 11.n.4 aJI.2.

(4) TipB 3a6asS1He H3IIbJIHeHReTo Ha 3a.QbJT)KeHHstTa sa Bb3JIO)KHTEJUI no 11.n.6 aJI.2,

CpOKbT Ha .llOfOBOpa no an. I ce Y.llbJl)KaBa C BpeMeTO Ha TOBa 3a6aB.si:He. 3a uema ce ITO.llTIHCBa 
.llBYCTpaHeH KOHCT8TRBeH npOTOKOJI. 

IV. IlPABA H 3MbJl)KEHIDI HA Bb3JIOJKHTEJUI

�- S Bb3JIOJKHTEJUIT HMa npaso .na HCKa OT U3IlbJlHHTEJUI .lla H3IlbJIHR 
npe,D,MeTa Ha .llOfOBOpa a cpoK e c Heo6xo,nHMOTO KaqecTBO. 

�- 6 (1) Bb3JIO'.JKHTEAAT ce 3a.llbJI)KaBa 11a 3am1aTH ueHaTa no qJI. 3 npH 
ycnoarurra, ycTaaoaeHH B norosopa. 

(2) BnB Bpb3Ka C IlO.llfOTOBKaTa Ha o6eKTa 3a BHe.lij)SIBaHe Ha CHCTeMaTa
Bb3JIOJKHTEJUIT ce 3a,n1,Jl)Kasa ,na H3IIbJIHH cne.l{HoTo: 

1. 11a npepa6oTH nynTa 3a oneparnpa;
2. 11a IlO.llfOTBH o6eKTa a CbOTBeTCTBHe c rrpe,lll3apHTeJIHaTa <pYHKUHOHaJJHa cxeMa no t{Jl. 

12, an. 1, npe,nocrnaetta M)' OT :U3IlbJIHHTEJUI a Kpa51 Ha ETan 1;
3. no apeMe Ha MOHTa)Ka 11a cope OT eKcnnoarnmrn KasHTauHoHHaTa Tp1,6a;
4. 11a H3BopllIH MOHTa)K8 Ha KOMIIJieKTa TaxoreHepaTOp-eHKO.llep KbM .llBHfaTeJl}ITe.
qJJ. 7 Tipn npHeMaHeTO Bb3JIO'.JKHTEJUIT HMa npaao .lla nperrrena npe.llMeTa Ha

norosopa 38 He.llOCT8ThUH - KatJeCTBO, KOJIHqeCTB0, npHJTO)KHMOCT H ,npyru. 3a 
HeC'hOTBeTCTBIDI Ha H3IlbJIHeHBeTO C rrpe.llMeTa Ha norosopa ce CbCTaBSIT npOT0KOJl 3a 
He.llOCTaThUH. OnHCaHHTe B npoTOKOJia HeCbOTBeTCTBIDI, 3a6eJie)KKH, Hell.OCTaThUH HJIH 
nospe11em1 eneMeHTH ce C'IllTaT 3a HeH3IlbJIHeHH, CbOTBeTHO - He.llOCTaBeHH H CJle,[{Ba ,na 6b.ll8T 
OTCTpaHeHH HJIH IlO.llMeHeHH OT :U3IlbJIHHTEJUI B HaH-Kp8TbK cp0K, HO He noaeqe OT 10
(.ueceT) pa60THR .llHH CqJITaHO OT ,naTaTa Ha npOTOKOJla 3a He,nocTaTbllJ{. 3a H3IlbJIHeHHeTO HM 

\ H OTCTpaHSIBaHe Ha CbOTBeTHRTe He,UOCT8ThUH ce li3f0TBSI HOB npoTOJ<OJl, OT .naTaTa Ha KOHTO \\ me ce C'IBTaT H3IlbJTHeHH CbOTBeTHHTe 3a.QbmKeHRSI Ha H31IbJIHRTEJUI.
, t"-�- 8 3a nO-KbCHO OTKpHTH a paMKHTe Ha rapaRIJ,HOHHH$1 cpoK, (BKJIIOtfHTeJIHO H CKpHTH) 

He,UOCTaThUH, KOHTO He ca M0fJIH 11a 6o)l.8T 3a6eJUl3aHB npH 06H1<HOBeH orne.n, 
Bb3JIOJKHTEJUIT e ,lJ,Jfb)KeH .ua H3npaTH ITHCMeHo yae.noMneHRe .no H31IbJIIIBTEJUI.

qJI. 9 3a ycTaHoBeHHTe He.D,OCTaThUH rrpH ycrroaH.si:Ta Ha qn. 7 H. �u1. 8 no-rope 
B'L3JIO)KUTEJUIT H:Ma npaao �a HCKa oTcrpamrnamrro HM 3a CMeTJ<a Ha 
H3IlbJIHHTEJIHTE a 11onbJIHHTeJIHo onpe.nenee cpoK. 



IV. IlPABA H 3A,ll.'.bJDKEHIUI HA H3II'.bJIHllTE.IDI

qn. 10 H3IlbJIHIITE.IDIT ce 3a,n1>n)KaBa ,lJ,a H3Ill>JJHH npe.[(MeTa Ha ,lJ,oroaopa B 
HHTepec Ha Bb3JIO)IGJTE.IDI C HY)KHOTO Ka1.1eCTBO H B IIOCOlieHHTe CpOKOBe, KaTO HOCH 
OTroeopHOCT 3a npwurneHHTe Ha Bb3JIO'.JKUTE.IDI Bpe.zru. 

qn. 11 3a npoeKTHpaHeTO, pa3pa6ornamrro H rrycKaHero B eKcnnoaraum1 Ha CucTeMara 
H3IlbJIHIITE.IDIT ocHrypsma CBOH HJIH Haem crreunrumcrn, rrpHTe)f(aBall.(H 
He06XO.llHMaTa KBanH:cpHI<aum:r ' KaTO HOCH oTrOBOpHOCT 3a BCH'-lKH men1, npKtJHHeHH OT 
TeXHHTe ,neikTBHSI HnH 6e3JJ.eHCTBIDI npn H3II1>Jil{em1e rrpe.ZlMeTa Ra n.oroBopa. 

qn. 12 TipH H3Ill>Jil{eHHe Ha .n.oroBopa H3IlbJIHIITE.IDIT cc 3a,n1,n)f(aea: 
(1) .n.a npe.nocraBH Ha Bb3JIO'.>KHTE.IDI npe.D,.BapHTentta <p)'HKOHOHanHa cxeMa Ha

CucreMaTa B cpoK .ZlO 10 (.necer) L(HH OT n.arara Ha cKJIIotJ.Baue Ha noroaopa KaKTo H ,na 
pa3pa60TH CHCTeMaTa, KaTO Cl>06pa3H B .n.a.neHHTe MY CpOKOBe eeeHTyanHH 3a6ene)f(KH, 
YTOlffieHHSI H HCKaHH$1 3a npoMeHH Ha Bb3JIO)IGJTE.IDI, KOHTO He BO.D:$1T .no rrpoMeHH B 
rrpe.[(MeTa Ha nop1>C{J(ara; 

(2) n.a H3BbpilI.H BbBe)K.llaue Ha CHCTeMaTa B eKcnnoanumSI, HaCTpOIDCH, 06yqe1rne H 
.na.ne CbOTBeTHHTe pa3SICHeHIDI DO pa6oTaTa c TSIX Ha crry)KHTerrH orrpe,ll,eneHH OT 
Bb3JIOiKHTEJUI; 

(3) .na OTCTpaHsma 3a CBOSI CMeTKa, B paMKHTe Ha rapa.HUHOBHaTa CH OTroeopHOCT,
KaKTO H npH npHeMaHeTO Ha H3rpaneHaTa CucTeMa, BCHl.fIGI aponycKH, HeCbOTBeTCTBHSI, 
HeKalieCTBeHH HJYH HeCbOTBeTCTBaIUH MaTepuanH, eneMeHnl H .11.eTaliJJH, 81>8 Bb3MO)KHO HaH
KpaTKH cpoKoBe, KaTO ocurypu: 6e3npo6rreMHa H ecpeKTHBHa eKcnrroaTauu.si Ha CHcTeMaTa e 
peanHo epeMe. 

qn. 13 H3IlbJIHHTEJUIT HMa npaeo .ua ucKa OT Bb3JIO)KHTEJUI:

(1) Heo6XO,llRMOTO CbJJ.eHCTBHe 3a H3IThJlHeHHe Ha npe.[(MeTa;
(2) ,na apHeMe H3B1>pweH0To, KaTo H3IlbJIHHTE.IDIT rronara Heo6xo)lHMaTa rpH)Ka

3a 3aIIa3BaHeTO MY. 
qn. 14 H3IlbJIHHTE.IDIT yee,noMSIBaT nepHOJlHq}fO Bb3JIO)KHTEJUI 3a xo.na Ha 

H3IThJIHeHHeTO H npu IlOHCKBaHe OT HeroBa CTpaHa. 
'In. 15 (1) KoraTo H3IlbJIHHTE.IDIT ce e OTKJYOHHJI OT npe,nMeTa Ha .noroaopa HrrH 

H3B1>pWeHOTO e C HeJJ.OCTaThUH, HSIMa rrpaeo .na ThpCH WUIOTO HJIH qaCT OT Bb3Harpa)K)leHHeTO, 
,lJ,OKaTO Re .U3IlbJIHH CBOHTe 38.lJ.bJDKeHH$1 no .n.oroaopa. 3a uenra ce CbCTaB.s! KOHCTaTHBeH 
rrpoTOKOJJ. 

(2) I1p11 ycnoBHSITa Ha an. 1 H3IlbJIHHTE.IDIT HMa Bb3MO)KHOCT:
1/ 6e3Bb3Me3)lHO .ua nonpaeH pa6ornTa CH no npe,nMeTa Ha .u.orosopa a rro.zrxo.nSIII(o

orrpe,ueneH OT Bb3JIOiKHTE.IDI cpoK; 
2/ .na 1rnarn pa3xo,u11Te no nonpaeKarn, 11301,pmeHa OT .u.pyr; 

qJl. 16 H3IlbJIJIIITE.IDIT ce 3allbJDKaea ,na ee pa3apocrparuma HJJH nomaa 3a CBOH 
HJIH tfY)f(.llH HHTepecH cBe,uemu1 3a Bb3JIO)KHTEJUI, cramurn My .n.ocTO.s!HHe B xo,ua Ha 

\ 
H3n1>rrHemi:e Ha 3a,naqara. 

V. TPAHCDOPT If 3ACTPAXOBKH

qJI. 17. TpaHCilOpThT, MOHTa)f(bT H 3acrpaxosKaTa Ha CbOTBeTHHTe erreMeHTH H
KOMilOHeHTH Ha CHCTeMaTa, .ll.0 HeHHOTO OKOHllaTeJIHO npe.naeaHe R apHeMaHe Cl>C npOTOKOJl 
c1>rnaCRO ycnOBHSITa Ha HaCTOSIII(HSI .1wroeop, KaKTO H TpaHCilOpThT, H3Jll)1>)f(KaTa, 
3aCTpaXOBKHTe u MepKHTe H HH,UHBH.nya.mmTe cpe.D;CTBa 3a 6e3onaCHOCT Ha cny)f(HTeJJHTe, 
KOHTO we H3BbpmsaT MOHT�a H BbBe)KJJ.aHeTO B e1<crrnoaTau1rn Ha CHCTeMaTa, ce ll3B'bplllBa ll 
opraHH3Hpa OT H3IlbJIHHTEJUI, KaTO BCHt{J(H CBop3aHH pa3XO,l{H ca 3a Herosa CMeTKa. 



VIS AP AH� H PEK.JlAMAI(Hll 

lJJI. 18 (1) f apaHUHOHHIDIT cpoK Ha CHCTeMaTa - npe.LJ;MeT Ha D.OfOBOpa, e 30 (TpUAeCeT) 
Mece�a CJie,D, ,D,aTaTa Ha ITOD.IlHCBaHe Ha OKOHqaTeJIHH.SJ rrpHeMo-npeD.aBaTerreH npOTOKOJI 3a 
CHcTeMarn. 

(2) PeKrraMarnrnTe B1>3JIO)KHTEJUIT npaBH npH ycnoa1rnrn na qn_ 7 D.O qJ1. 9 OT
Hacrnm�1rn .uoroBop. CpoK 3a peaKUIDI Ha ll3Il1,JIHHTEJUI npH rapaHUHOHHH nospe.[(H-24 
(D.Ba,D,eceT H qeTHpH) qaca. CpoK 3a OTCTpaHXBaHe Ha rapaHUHOHHH noBpe,D,H OT 
H3Il1,JIHIITEJUI, crreD. BbBe)K,naHe Ha CHcTeMarn B eKcnrroarnumr: D.O 3 (-rp11) pa6oTHH ,D,HH. 

(3) Pa3XO,D,H.Te no OCHOBaTeJIHHTe npeTeHUHH 3a rapam.U,IOHHa OTfOBOpHOCT B T.'lJ.
TpaHCilOpTHHTe pa3XOD.H, KaKTO H. 3a YCTaHOBSIBaHe Ha .n:eq>eKTH, HeCbOTBeTCTBIDl HJIH. 
HenpaaHnHa pa6orn Ha CHcTeMaTa, ca 3a cMeTKa Ha 113Ill>JIHHTEJUI. 

( 4) 113Il1,JIHHTEJUIT rroeMa 3a,D,b�eHHe 3a cnewapa�1mHHo o6cny)KBaHe Ha
CHcTeMaTa no OT,D,erreH D.OfOBOp. 

VIl.OTrOBOPHOCT 

11n. 19 I1pH Hecna3aaae Ha cpoKoBeTe no HacTo�m1 .n:oroaop U3Ill>JIHHTEJUIT 

,D,bJDKH HeycTOMKa B Pa3Mep Ha 0,5% (Hyna UXJIO H. neT .n:eceTH npoueHTa) OT 06ll(o 
.n:oroaopeHOTO Bb3Harpa)KD.eHHe 3a BCeKH npocpotJeH .n:eH, HO He IIOBetJe OT 15% (IleTHa,L(eCeT 
npoueHTa). 

11n. 20 IlpH 3a6aBsrHe ua nrramamrnrn no Hacrn� .noroaop B1>3JIO)l(JITEJUIT 

D.bJI)KH HeycrnifKa B pa3Mep Ha 0,5% (H)'rra uxrro H neT D.eceTH npoueHTa) OT )lbJI)KHMaTa cyMa 
3a seem npocpoqeH .n.eH, HO He noaeqe OT 15% (rreTHMeceT rrpoueHrn) OT .norosope1-10To 
Bb3Harpa)KD.eHHe. 

lJJI. 21 CTpaHHTe 3aTia3BaT rrpaBOTO CH .na ThpC.SJT o6e3meTeHHe 3a Bpe,nH ITO o6ll(JUJ pe.n, 
aKO TXXHaTa CTOMROCT e IlO-fOJUIMa OT H3IlJiaTeHHTe HeycTOHKH no pe,D,a Ha TO3li pa3D.err. 
Pa3MepbT Ha 06e3me-reHHeTo o6xaama npenpnmaTa 3ary6a H nponycHarn noma. 

11n. 22 I1pH nocoqeHHre no-rope cnytJatt, BKJIIOtJHTeJIHo H KOraTo rnaa ce Hanara OT 
ecTeCTBOTO Ha Cb6HTHeTo, ce CbCTaB.slT a IlO,WCO}:{.sll.q cpOK D.BYCTpaHHH rrpOTOKOJIH a .naa 
eJJ,HOo6pa3HH eK3eMIIJI.slpa. 

11JI. 23 CTpaHaTa, KO.SITO ce n030BaBa Ha HerrpeOD.OJIHMa CHJia npH H3IlbJIHeHHe Ha 
3MbJI)l(eHm1Ta CH, yae.nowma n.pyrarn CTprurn B e.l(HOD.HeBeH cpoK OT Hacnrraatte Ha 
cb6HTHeTo. 3a .n.a ce rromsa OT nocrreD.Hu1ne Ha HenpeOD.OJIHMaTa c11rra, c-rpattarn npe,ncTaa.sr 
IlHCMeHH D.OKa3aTeJICTBa OT KOMileTeHTHHSI B cnyqax ,D,op)KaBeH opraH (IlOJIHUIDI, MHTHHtJecKa 
aL(MHHHCTpauHsr H n.pyrn) HJIH ce Il030BaBa Ha o6moH3BeCTeH q>aKT (MeTeopOJIOfl{q}Ja 
oco6eHOCT H .npyrH). CTpaHHTe ce yroaap.SJT JJ,OilbJIHHTeJIHO 3a npoMSIHa B cpOKOBe HI HJIH 
.n.pyrH KJiay3H no .noroaopa. 

VIll. .IJ:0Il1>JIHIITEJIHII PA3Il0PE.IJ:lill 

11n. 24 Cno6meHH.SJTa Me)K)ly CTpaHHTe ca a nHcMeHa q>opMa. 3a Truuma ce cqnTaT H 
eneKTpOHRHTe Ii rrpe.nMeHRTe no q>aKc H3XBJieHIDI, aKO rrpe.naap1neJIHo ca onpeD.erreHH 
ycrroaHSITa 3a Ha.L(Jle)l(HOTO HM npe.naaaHe H aaTopcrno. 

- )J.aHHH 3a KOHTaKT c H3Ill>JIHlITEJUI C)J. ,,EJIJI - .!1:aHeB
> 

nO)l(HJIOB cHe", Mpec 3a
KopecnOHD.eHUH.SJ: rp. CmrneH 8800, fIK 1207, 6yrr. ,,CTeq>aH Kapa,D,)l(a" ,N'Q 6, eT. 7 (3aao)l 
CaernHHa - a.LJ;M. KOpnyc) - Ten. 044 66 72 26, q>aKc 044 66 79 33, err.norua: ell@eLl-bQ.com, 
HH)I( . .!1:HMHThp DO)l(HJIOB H HH)I(. Mmw l1Jmea; 

- .!J:aHHH 3a KOHTaKT c B1>3JIO)KJITEJUI: HMCTUXA-Baptta- Ten.: +359 52 370 501,
cpaKc: +359 52 370 514, en. norua: of:fice@,bshc.bg; HH)I(. Banepn .!J:aMHTpOB (BbTp. 155) H 
HH)I(. ATattac KoBa--creB (BbTp. 158). 

qJI. 25 HacTO.SJI.I.(H.SJT .llOroBop ce npeKpaTSIBa: 



1. cnen H3TH"llaHe Ha npenBH,ll;eHH51 B noroBopa rapaHu;HoHeH cpoK;
2. no B3aHMHO CbrnacHe Me)l()];y CTpaHHTe;
3. npH HaCThnBaHe Ha o6eKTHBHa HeBb3MO)KHOCT 3a H3nbnHeHHe Ha Bb3IlO)KeHaTa

pa6orn; 
4. C e,ll;HOCTpaHHO H351BneHHe Ha H3npaBHaTa CTpaHa 3a pa3Ban51HeTO MY npH

HeH3nbnHeHHe OT npyraTa CTpaHa. 
qJI. 26 Pa3Ban51HeTO Ha noroBopa He OCB060)l()];aBa CTpaHHTe OT 3a)];bil)KeHHeTO 3a 

06e3m;eTeHHe no pa3nena "OTrOBOPHOCT". 
qJI. 27 HacT0511l(H51T noroBop BilH3a B CHna OT narn Ha nonnHCBaHeTO MY OT )];BeTe 

CTpaHH. Cnen T03H MOMeHT npoMeHHTe ce ype)K)];aT B nonbnHHTenHH cnopa3YMeHH51, KOHTO ca 
Hepa3nenHa -qacT OT HacT0511l(H51 noroBop. 

qJI. 28 CnopoBe HilH npeTeHI(HH no H3nbnHeHHeTO __ HnH ThilKYBaHeTO Ha noroBopa ce 
pa3rne)K,ll;aT H penrnBaT B nyx Ha pa36HpaTencTBO. AKO TaKOBa He 6one nOCTHrHaTO CTpaHHTe 
Ce o6pom;aT, Ha OCHOBaHHe ,ll;OrOBOpHa MeCTHa nO,ll;Cb,ll;HOCT no rITK, KbM KOMneTeHTHH51 Cb)];

B rp. BapHa. 
qJI. 29 HeneiICTBHTenHOCTTa Ha noroBopa He BO,ll;H no HeneiiCTBHTenHOCT Ha 

pa3nopen6HTe 3a o6e3m;eTeHHe no pa3nena "OTfOBOPHOCT". 
qJI. 30 3a HeypeneHHTe B noroBopa cny-qaH ce npttnara rpa)l()];aHCKOTO 3aKoHonaTencTBo 

Ha Peny6nHKa EonrapH51. 
HacT0511l(H51T noroBop ce CbCTaB51 B )];Ba enHoo6pa3HH eK3eMnAApa no e,ll;HH 3a BC51Ka 

CTpaHa, 3ae)];HO C npHilO)KeHH51Ta NQ 1 If O ' Hepa3nenHa HeroBa "9:aCT. 

3A Bb3JIO)KIITEJI, 3A ll31IbJIHHTEJI, 

PoKOBO,ll;HTen U:XA-BapH y npaBHTen c,n: ,,EJIJI - ,ll:atteB, DO)KHilOB 
CHe" 

(npocp. n-p HH)K. PYMe 
(HH)K. IlnaMeH )]:aHeB) 

OTr. C"CJeTOBO,ll;HTen: 

(MapH51Ha MapHHOBa) J 

AB173423 5 



6bflfAPCKA AKA,QEMl.1fl HA HAYKl.1TE 

llucnrryT no MeTaJio3uauue, c1,opMKenuH u TexuoJioruu "A«ai>. A. EMe6CKU"

L\EHTbP no XL,1.QPO- L,1 AEPO.QL,1HAML,1KA - BAPHA 

TEXHlfqECKO 3A)J;AHME 

33 pa3pa60TBaue, )J.OCTaBKa, MOHTam H BHe)J.pHBaue ua u:ml>poBa CHCTeMa 33 

ynpaBJieuue ua eJieKTpo3a)J.BHmBannHTa B 

KaBnTau:uouua Jia6opaTopm1 ua U:XA - Bapua 

Cbf J1ACYBAJ1I1:

/ac. HH)K.A. KoBaqeB/

H-K ornen Err,n:: 0-
1 H��eB/

<DeBpyapH 2017 r.
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1. ОСНОВАНИЕ 

Основно експериментално съоръжение в Кавитационна лаборатория (КЛ) е 

Кавитационната тръба (КТ) (Фиг. 1). КТ е тип K15Е производство на фирмата 

Kempf&Remmers, Германия. Тръбата е вертикално разположена със затворена циркулация на 

водата и има  два затворени работни участъка.   

 

Фиг.1 

КТ е въведена в експлоатация от 1976. Управлението на задвижванията е морално и 

физически остаряло, трудно се осигурават резервни части за ремонта и поддържането на 

системите за управление на двигателите на импрлера, задвижващ водата и на двигателите на 

динамометрите, задвижващи изпитваните винтове.  

Необходимо е да се разработят, изработят, монтират и въведат в експлоатация нови  

цифрови системи за управление на двигателите, при запазване на съществуващите 

постояннотокови двигатели, които да позволяват управление както от пулта, така и от 

компютър и да осигуряват лесно и бързо постигане на зададените параметри на потока в КТ и 

на оборотите на винтовете в зависимост от изискванията на експериментите провеждани в 

КЛ.  

 

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Настоящото техническо задание е предназначено за разработването на  цифрови системи 

за управление на: 

- двигателя на импелера, задвижващ водата в КТ при установяване и поддържане 

скоростта на водата по време на експериментите провеждани в КЛ; 
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- двигателя на динамометър J25, задвижващ изпитвания винт при установяване и 

поддържане на оборотите на винта по време на експериментите провеждани в КТ; 

-  двигателя за задвижване на винтови динамометри H41, H45 и H46 при установяване и 

поддържане на оборотите на винта по време на експериментите провеждани в КТ.  

Системата трябва да замени съществуващата аналогова система за управление на трите 

двигателя и техните Вард-Леонардови групи като запази двигателите и Вард-Леонардови 

групи. 

 Всички останали задвижвания и тяхното управление  към КТ и винтовите динамометри 

помпите и компресорите  се запазват автономни без да се включват в новите системи за 

управление.  

3. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕКТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Кавитационната тръба схематично е показана на фиг.2. Тя има два работни участъка. 

 Работен участък No. 1 (квадратно сечение със заоблени ъгли) 

Дължина - 2.6 м 

Широчина - 0.6 м 

Дълбочина - 0.6 м 

Maкс. скорост на потока - 14 м/сек 

 

Работен участък No. 2  (правоъгълно сечение) 

Дължина - 6 м 

Широчина - 1.42 м 

Дълбочина - 0.75 м 

Maкс. скорост на потока - 4.5 м/сек 

  

 

Фиг.2 
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Задвижвания на КТ, подлежащи на управление 

В приложение 1 са дадени снимки на обектите за управление на КТ. 

В приложение 2 са дадени основните технически характеристики на обектите за 

управление на КТ.  

В приложение 3 са дадени основните блок схеми на свързване на обектите за управление. 

В приложение 4 е дадена точка 2 от инструкцията за оператора отнасяща се за работа със 

съществуващите системи за управление и пулта на КТ. 

3.1. Двигател за импелера 

Водата в КТ се задвижва от импелер, разположен в долния десен ъгъл на КТ. Импелерът 

се завърта от двигател с ремъчна предавка. Двигателят (2m1) е  постояннотоков тип J773-10 

на   Demag-Conz със следните параметри (Снимки 1 и 2):   

Мощност – 96 kW  

Максимални обороти – в режим S1-DB 470 -1500 rpm, в режим S3  50 - 470 rpm 

Максимално напрежение – 440 V 

Максимален ток – 238 А 

Възбуждане - 190 V/ 9.4 A 

Тахогенератор монтиран на оста на мотора – 2m2, KPX506.15,S3 0, Georgii Kobold- 25W, 

60V/1500rpm, max 400 mA 

Управлението на скоростта на двигателя се извършва чрез Вард-Леонардова група, 

показана на Снимка 3. Параметрите на генератора и на мотора (Снимка 4) са: 

Генератор (2m4, J864-7,  Demag-Conz, Mode of operation S1) 

Мощност – 110 kW  

Максимални обороти – 1480 rpm 

Максимално напрежение – 460 V 

Максимален ток – 238 А 

Възбуждане – 200/130 V  10/0,6 A 

 

Мотор 3 фазен (2m3, U280M-4 Demag-Conz, Mode of operation S1- DB)  

Мощност – 125 kW  

Максимални обороти – 1480 rpm 

Максимално напрежение – 380 V/50Hz 

Максимален ток – 238 А 

Шкафовете със системата за управление на групата са показани на Снимка 5.  

3.2. Двигател към винтов динамометър J25 

В горния ляв ъгъл на КТ е разположен двигателят на динамометъра J25 (Снимка 6 и 7). 

Двигателят (3m1) е  постояннотоков тип G-15 Spez на   Hansa със следните параметри:  

Мощност – 61,6  kW  

Максимални обороти – в режим S1-DB 470 -4000 rpm,  

Максимално напрежение – 440 V 

Максимален ток – 156 А 

Възбуждане = 200 V/ 1,6 A 

Тахогенератор монтиран на оста на мотора – 3m2, KPG506.15 Georgii Kobold- 25W, 

60V/1500rpm, max 400 mA 

Управлението на оборотите на двигателя се извършва чрез Вард-Леонардова група, 

показана на Снимка 8. Параметрите на генератора и на мотора (Снимка 9) са: 
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Генератор (5m2, J762-7,  Demag-Conz, Mode of operation S1) 

Мощност – 72 kW  

Максимални обороти – 1475 rpm 

Максимално напрежение – 460 V 

Максимален ток – 166 А 

Възбуждане – 180/130 V  6,8/0,6 A 

 

Мотор 3 фазен (5m1, U250M-4 Demag-Conz, Mode of operation S1- DB)  

Мощност – 90 kW  

Максимални обороти – 1475 rpm 

Максимално напрежение – 380 V/50Hz 

Максимален ток – 166 А 

Шкафовете със системата за управление на групата са показани на Снимка 10.  

Валът на динамометъра се поддържа от маслен хидростатичен лагер, помпата на който се 

задвижва от мотор (3m5 , KОD 548c Georgii Kobold) с параметри: 

Мощност – 0,37 kW  

Максимални обороти – 1400 rpm 

Максимално напрежение – 380 V/50Hz 

Максимален ток – 1,05 А 

 

Винтовият динамометър J25 има следните параметри: 

Упор                  ± 3000 N 

Момент             ± 150   Nm 

 

3.3. Двигател към винтови динамометри H41, R45  и R46 

Над работния участък се монтира винтов динамометър H41 (Снимка 11). 

Двигателят (4m1) е  постояннотоков тип JV522-9,  Demag-Conz със следните 

параметри(Снимка 12) :  

Мощност – 32  kW  

Максимални обороти – 3000 rpm,  

Максимално напрежение – 440 V 

Максимален ток – 80,5 А 

Възбуждане = 220 V/ 1,56 A 

Тахогенератор монтиран на оста на мотора – 4m2, KPX506.30 S3 0 Georgii Kobold- 25W, 

60V/3000rpm, max 400 mA 

Управлението на оборотите на двигателя се извършва чрез Вард-Леонардова група, 

показана на Снимка 13. Параметрите на генератора и на мотора (Снимка 14) са: 

Генератор (2m2, J652-5,  Demag-Conz, Mode of operation S1) 

Мощност – 37 kW  

Максимални обороти – 1470 rpm 

Максимално напрежение – 460 V 

Максимален ток – 80,5 А 

Възбуждане – 165 V  4,5 A 

 

Мотор 3 фазен (2m1, U200L-4 Demag-Conz, Mode of operation S1)  

Мощност – 41 kW  

Максимални обороти – 1470 rpm 
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Максимално напрежение – 380 V/50Hz 

Максимален ток – 79 А 

Шкафовете със системата за управление на групата са показани на Снимка 15.  

Валът на динамометъра се премества нагоре/надолу и накланя до 12 градуса с два 3 фазни 

мотора (4m5 и  4m6, LA71 a-4  Loher) с параметри: 

Мощност – 0,25 kW  

Максимални обороти – 1390 rpm 

Максимално напрежение – 380 V/50Hz 

Максимален ток – 0,8 А 

Редуктор  DF2-35/1400  1:35 

Преместването е до 700 мм, а наклона до 12 градуса.  

Тези двигатели са независими и се управляват от отделни бутони.  

Към този двигател се монтират следните динамометри: 

H41 с параметри:  

Упор                  ± 2000 N 

Момент             ± 100   Nm 

R45 с параметри:  

Упор                  ± 400 N 

Момент             ± 15   Nm 

R46 с параметри:  

Упор                  ± 700 N 

Момент             ± 40   Nm 

3.4. Пулт за управление 

Пултът за управление на всички двигатели  е разположен на горното ниво в КЛ в близост 

до работния участък. Пултът е показан на Снимка 16. Част от блоковете за управление са 

монтирани в него (Снимка 17).   Подробно пултът е описан в приложение 4, както и работата с 

него при управление на двигателите. 

ЦХА разполага с пълна документация на системите за управление в КЛ и при 

необходимост могат да се предоставят за целите на проектирането, монтажа,  настройките и 

тестването на новата система за цифрово управление. 

4. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦИФРОВАТА СИСТЕМА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА KT 

4.1. Цифровата система трябва да включва следните подсистеми: 

4.1.1. Подсистема за управление на двигателя на импелера; 

4.1.2. Подсистема за управление на двигателя на динамометър J25; 

4.1.3. Подсистема за управление на двигателя на динамометри H41,R45 и R46. 

4.2. Всички системи при спиране на двигателите да работят в регенеративен режим и да 

връщат енергия в мрежата.  

4.3. Всички системи да имат филтри за ефективно подтискане на електромегнитните 

смущения в мрежата и да не внасят грешки в системите за измерване. 

4.4. Задаването на оборотите на двигателите да е с точност до 0,01 rps.  

4.5. Поддържането на оборотите на двигателите да е с точност ±0,01 rps. 

4.6. Да се подменят тахогенераторите на всеки двигател с нови, на които да е монтиран 

инкрементален датчик за измерване на оборотите. 
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4.7.  Към подсистемата за управление на двигателя на импелера трябва да има следните 

входове: 

 4.7.1. Аналогов вход ± 10V за включване на потенциометъра за задаване на оборотите; 

 4.7.2. Аналогов вход ± 10V за включване на датчик за налягане за измерване на 

скоростта на потока; 

 4.7.3. Цифрови входове (резервни)– 4 бр.   

4.8. Към подсистемата за управление на двигателя на импелера трябва да има следните 

изходи: 

 4.8.1. Аналогови изходи ± 10V за извеждане на контролни величини – 2 бр. ; 

 4.8.2. Изход от инкременталния датчик (канал А и В) с 1000 имп./оборот за цифрово 

измерване на оборотите на двигателя; 

 4.8.3. Цифрови релейни изходи (резервни) с един НО и един НЗ контакт  - 4 бр. 

4.9.  Към подсистемата за управление на двигателя на динамометър J25 трябва да има 

следните входове: 

 4.9.1. Аналогов вход ± 10V за включване на потенциометъра за задаване на оборотите; 

 4.9.2. Аналогов вход ± 10V за включване на датчик за измерване на упора; 

 4.9.3. Аналогов вход ± 10V за включване на датчик за измерване на налягането на 

маслото на хидростатичния лагер. Да се закупи и монтира датчик за налягане на 

маслото. 

4.9.4. Цифров вход за включена хидравлична помпа и работещ маслен лагер; 

 4.9.5. Цифрови входове (резервни) – 4 бр.   

4.10. Към подсистемата за управление на двигателя на динамометър J25 трябва да има 

следните изходи: 

 4.10.1. Аналогови изходи ± 10V за извеждане на контролни величини – 2 бр.;  

 4.10.2. Изход от инкременталния датчик (канал А и В) с 1000 имп./оборот за цифрово 

измерване на оборотите на двигателя; 

 4.10.3. Цифров изход за контактор за включване/изключване на хидравличната помпа; 

 4.10.4. Цифрови релейни изходи (резервни) с един НО и един НЗ контакт  - 4 бр. 

4.11.  Към подсистемата за управление на двигателя на динамометри H41,R45 и R46 трябва 

да има следните входове:  

 4.11.1. Аналогов вход ± 10V за включване на потенциометъра за задаване на 

оборотите; 

 4.11.2. Аналогов вход ± 10V за включване на датчик за измерване на упора; 

 4.11.3. Цифрови входове (резервни) – 4 бр.; 

4.12. Към подсистемата за управление на двигателя на динамометри H41,R45 и R46 трябва 

да има следните изходи: 

 4.12.1. Аналогови изходи ± 10V за извеждане на контролни величини – 2 бр.  

 4.12.2. Изход от инкременталния датчик (канал А и В) с 1000 имп./оборот за цифрово 

измерване на оборотите на двигателя 

 4.12.3 Цифрови релейни изходи (резервни) с един НО и един НЗ контакт  - 4 бр. 

4.13. Към всяка подсистема да се предвиди бутон за авариен стоп. 

4.14. Управлението на подсистемите да се извършва от 22 инчов тъч скрийн монитор, като 

се запазват само многооборотните потенциометри за заданията и по един ключ бутон за 

включване на оперативното напрежение на всяка подсистема. Лицевият панел на пулта се 

проектира от Изпълнителя съгласувано с Възложителя и се изработва от Възложителя.  

4.15.  Захранване на системите – 220/ 3 х 380V   50 Hz  
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4.16. Да се предвиди отопление на шкафовете и на пулта при изключено захранване за 

предпазване от конденз. 

4.17. Да се предввиди напрекъсваемо захранване на контролера(контролерите) за 

избягване влиянието на токови удари в мрежата.  

4.18. Подсистемите за управление на двигателите да се монтират в съществуващите 

шкафове. 

  4.19. Системата трябва да работи надеждно при следните параметри на околната среда: 

- относителна влажност - 80%  некондензирана; 

- температура -  10 °С  40 °С. 

Няма специални противопожарни изисквания. 

 5. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ СОФТУЕР  

5.1.След включване на захранването  на съответната подсистема да се извършва проверка 

за готовност за работа и при наличие на всички условия да се разрешава завъртане на 

двигателя. Да се извежда индикация за готовност за работа. 

5.2. Подсистемите за управление трябва да осигурявт следните диапазони на изменение на 

оборотите: 

5.2.1. За двигателя на импелера – до 1500 rpm; 

5.2.2. За двигателя на динамометъра J25 – до 4000 rpm; 

5.2.3. За двигателя на динамометъра H415 – до 3000 rpm; 

5.3. При развъртане, работа и спиране на двигателите системата да извършва контрол на 

натоварването на двигателите да не превишава зададен максимален момент, а за двигателите 

на винтовите динамометри и зададен максимален упор. По подразбиране да се задават 

максималните стойности указани в т.3. При регистриране на претоварване се подава звуков 

сигнал и се изпълнява автоматично алгоритъм съгласуван с Възложителя в посока за 

намаляване на претоварването под допустимата граница. Ако въпреки това не се успее да се 

достигне зададените обороти на работещите задвижвания се извежда подходящо съобщение 

към съответното задвижване. 

5.4. Задаването на оборотите на двигателите да може да се осъществява както цифрово, 

така и от съответния съществуващ многооборотен потенциометър.  

5.5. Системата да запазва последните въведени параметри за управление на двигателите 

при всички режими, които да се използват при следващо пускане на системите. 

5.6.  Да се извежда цифрова информация за: 

- Зададените обороти във вида [±00. 00] [об/сек] 

- Измерените обороти във вида [±00. 000] [об/сек].  

- Натоварването на двигателя по момент [±000.0] [Nm] 

- Измерения упор  – във вида [0000.0] [N] 

- Избраната посока на въртене; 

- Готовност за движение; 

- Състоянието на системата; 

- Грешки и други съобщения за оператора; 

5.7. Цифровата система трябва да има следните режими на работа: 

 5.7.1. Въвеждане на параметрите за управление на двигателите (SETUP) с подрежими: 

  5.7.1.1. Параметри за управление на двигателя на импелера; 

  5.7.1.2. Параметри за управление на двигателя на динамометър J25; 
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  5.7.1.3. Параметри за управление на двигателя на динамометър Н41; 

 5.7.2. Режим РАБОТА; 

  5.7.3. Сервизен режим (при необходимост); 

 Изискванията към режимите са описани по-подробно в т.6.  

5.8.  Програмно трябва да се контролира да не се превишават максимално допустимите 

стойности на задаваните параметри е режим “SETUP“ в зависимост от използваното 

оборудване. 

5.9. Екраните за отделните режими и начините на управление да се съгласъват 

предварително с Възложителя; 

5.10. При натискане на авариен стоп спирането на двигателите да се извършва без ударно 

натоварване на динамометрите по съгласуван с Възложителя алгоритъм.  

5.11. Двигателят на динамометър J25 трябва да се завърта само ако работи системата на 

хидростатичния лагер. 

6. РЕЖИМИ НА РАБОТА НА СИСТЕМАТА. ИЗИСКВАНИЯ. 

6.1. Режим „ Въвеждане на параметри“ . 

Промяна в параметрите на упрвлението на даден двигател трябва да се извършва само при 

напълно спрял двигател. Този тежим има три прозореца, в които се въвеждат параметрите за 

всеки от управляваните двигатели.  

      6.1.1. Параметри за двигателя на импелера: 

6.1.1.1. Посока на въртене – с последователно натискане на бутон на екрана се 

избира посока на въртене по часовниковата стрелка (надясно) или обратно на часовниковата 

стрелка (на ляво). По подразбиране - надясно; 

6.1.1.2. Начин на управление - с последователно натискане на бутон на екрана се 

избира – „по обороти“ или „по скорост на потока“ (втори етап по отделен договор).  По 

подразбиране - „по обороти“; 

6.1.1.3. Максимални обороти или максимална скорост в зависимост от начина на 

управление – [25]rps  или [15.00]m/s ([4.50]m/s). Максимално допустимата скорост се 

определя според типа на монтирания работен участък; 

6.1.1.4. Време за достигане на заданието и за спиране на въртенето – 000 [s]; 

6.1.1.5. Метод за измерване на налягането - с последователно натискане на бутон 

на екрана се избира „по Вентури“ или „по Пито – Прандтл“. В зависимост от това формулите 

за определяне на скоростта по измереното налягане са: 

9368.3/PV   - по Вентури   (1) 

0452.4/PV   - по Пито – Прандтл  (2) 

6.1.1.6. Калибриращ коефициент на датчика за налягане; 

6.1.1.7. Нулева стойност на напрежението в канала на датчика за налягане. 

      6.1.2. Параметри за двигателя на динамометър J25: 

6.1.2.1. Максимални обороти – [67]rps; 

6.1.2.2. Време за достигане на заданието и за спиране на въртенето – 000 [s] 

6.1.2.3. Максимален момент – [150]Nm; 

6.1.2.4. Максимален упор– [3000]N; 

6.1.2.5. Калибриращ коефициент на датчика за упор; 

6.1.2.6. Нулева стойност на напрежението в канала на датчика за упор. 
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      6.1.3. Параметри за двигателя на динамометър Н41,R45,R46: 

6.1.3.1. Максимални обороти – [50]rps; 

6.1.3.2. Време за достигане на заданието и за спиране на въртенето – 000 [s]; 

6.1.3.3. Тип на използвания динамометър - с последователно натискане на бутон на 

екрана се избира типа на динамометъра, който е монтиран Н41,R45,R46 и в зависимост от 

това се контролират максимално допустимите стойности на упора и момента, които могат да 

се въведат в съответните полета. По подразбиране се установяват максимално допустимите 

стойности на упора и момента; 

6.1.3.4.Максимален момент – [100]Nm ([40]Nm , [15]Nm); 

6.1.3.5. Максимален упор– [2000]N ([700]N , [400]N) ; 

6.1.3.6. Калибриращ коефициент на датчика за упор;  

6.1.3.7. Нулева стойност на напрежението в канала на датчика за упор. 

 

6.2. Режим „Работа“.  

Екранът на монитора се разделя на три части за всеки от управляваните двигатели, в която 

се разполагат съответните бутони и индикатори.  

6.2.1. Индикатори и бутони за управление на двигателя на импелера: 

 6.2.1.1. Бутон „Захранване”  (ON/OFF) - с последователно натискане на бутона се  

включва и изключва захранването  към двигателя и изписва съответния надпис; 

6.2.1.2. Индикатор „Посока“ – показва избраната в горния режим (т. 6.1.1.1) посока 

на въртене на импелера. При избрана посока на въртене обратна на часовниковата стрелка 

индикаторът свети в червен цвят; 

6.2.1.3.  Индикатор „Обороти“ – показва текущите обороти на двигателя [00,00]rps 

6.2.1.4. Индикатор „Момент на двигателя“ - показва текущия момент на двигателя - 

[000]Nm; 

6.2.1.4.  Индикатор „Скорост по Вентури“ или „Скорост по Пито-Прандтл“ 

(надписът се сменя в зависимост от избора на метода (т. 6.1.1.5) – показва текущата скорост 

на потока изчислена по съответната формула (1) или (2) - [00,00]m/s.  Налягането се получава 

като се умножи разликата от  измереното напрежение от датчика за налягане и нулевата 

стойност с калибровъчния коефициент (т.6.1.1.6.); 

6.2.1.5. Поле „Задание обороти“ или „Задание скорост“– въвеждат се желаните 

обороти или скорост на потока в зависимост от избрания режим на управление (т. 6.1.1.2), 

като се изписва съответната дименсия – [rps] или [m/s]. Системата трябва да селеди за 

промените в заданието и да ги изпълнява плавно съобразно зададените параметри и 

ограничения. 

6.2.1.6. Бутон „Потенциометър“ ON/OFF - с последователно натискане в полето се 

избира включване или изключване отчитането на потенциометъра при изпълнението на 

заданието. При включен потенциометър заданието се достига с развъртане на потенциометъра 

от 0 до максимум, като се установява точно зададената стойност. При изключен 

потенциометър заданието се достига плавно за времето зададено в т. 6.1.1.4, като при 

необходимост развъртането или спирането може да се задържа от оператора с натискане на 

бутон „ПАУЗА“.  

6.2.1.7. Заданието може да се променя плавно с Бутони „Нагоре“ „Надолу“ 

6.2.1.8. Бутон „Старт/Стоп“ - с последователно натискане в полето се стартира и 

спира  въртенето на двигателя. При развъртане на двигателя ако има включени двигатели на 

винтовите динамометри се следи да не се претоварят по упор и момент.  
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6.2.1.9. Бутон „Пауза“ - с последователно натискане в полето се спира или 

продължава процедурата по развъртане или спиране на двигателя. Бутонът е активен ако е 

изключено действието на потенциометъра. 

6.2.1.10. Поле „Съобщения“ – за извеждане на съобщения към оператора за 

работата на системата, проблеми и грешки. 

6.2.2. Индикатори и бутони за управление на двигателя на динамометър J25: 

 6.2.2.1. Бутон „Захранване”  (ON/OFF) - с последователно натискане на бутона се 

включва и изключва захранването  към двигателя и изписва съответния надпис с зелен и 

червен цвят; 

6.2.2.2. Бутон „Посока“ – с последователно натискане в полето се избира посока на 

въртене по часовниковата стрелка (надясно), обратно на часовниковата стрелка (на ляво) или 

двупосочно. По подразбиране – надясно. Промяна на посоката може да се извършва само при 

напълно спрял двигател; 

6.2.2.3. Бутон „Хидравл.помпа”  (ON/OFF) - с последователно натискане на бутона 

се включва и изключва захранването  към хидравличната помпа на хидростатичния лагер и се 

изписва съответния надпис с    зелен и червен цвят. Бутонът работи независимо дали е 

включено захранването на двугателя на  J25; 

6.2.2.4.  Индикатор „Обороти“ – показва текущите обороти на двигателя [00,00]rps 

6.2.2.5. Индикатор „Момент на двигателя“ - показва текущия момент на двигателя - 

[000]Nm; 

6.2.2.6.  Индикатор „Упор“ – показва упора измерен с датчика на динамометъра - 

[000,00]N. Упорът като физическа величина се получава като се получава като се умножи 

разликата от  измереното напрежение  и нулевата стойност по калибровъчния коефициент (т. 

6.1.2.5); 

6.2.2.7. Поле „Задание обороти“ – въвеждат се желаните обороти [00.00] – [rps]; 

Системата трябва да следи за промените в заданието и да ги изпълнява плавно съобразно 

зададените параметри и ограничения. При избран режим на двупосочно управление в поле 

„Посока“ (т.6.2.2.2.) заданието се въвежда със знак.  

6.2.2.8. Бутон „Потенциометър“ ON/OFF - с последователно натискане в полето се 

избира включване или изключване отчитането на потенциометъра при изпълнението на 

заданието. При включен потенциометър заданието се достига с развъртане на потенциометъра 

от 0 до максимум, като се установява точно зададената стойност. При изключен 

потенциометър заданието се достига плавно за времето зададено в т. 6.1.2.2, като 

развъртането или спирането може да се задържа от оператора при необходимост с натискане 

на бутон „ПАУЗА“.  

6.2.2.9. Заданието може да се променя плавно с Бутони „Нагоре“ „Надолу“ 

6.2.2.10. Бутон „Старт/Стоп“ - с последователно натискане в полето се стартира и 

спира  въртенето на двигателя. Преди да се стартира въртенето на двигателя се пуска 

хидравличната помпа ако не е пусната.  Завъртането на двигателя се стартира  ако има сигнал 

потвърждаващ работата на помпата. При развъртане и въртене на двигателя се следи да не се 

претовари винтовия динамометър по упор и момент. 

6.2.2.11. Бутон „Пауза“ - с последователно натискане в полето се спира или 

продължава процедурата по развъртане или спиране на двигателя. Бутонът е активен ако е 

изключено действието на потенциометъра. 

6.2.2.12. Поле „Съобщения“ – за извеждане на съобщения към оператора за 

работата на системата, проблеми и грешки. 
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6.2.3. Индикатори и бутони за управление на двигателя на динамометър H41, R45 R46: 

 6.2.3.1. Бутон „Захранване”  (ON/OFF) - с последователно натискане на бутона се 

включва и изключва захранването  към двигателя и изписва съответния надпис; 

6.2.3.2. Бутон „Посока“ – с последователно натискане в полето се избира посока на 

въртене по часовниковата стрелка (надясно), обратно на часовниковата стрелка (на ляво) или 

двупосочно. По подразбиране – надясно. Промяна на посоката може да се извършва само при 

напълно спрял двигател; 

6.2.3.3.  Индикатор „Обороти“ – показва текущите обороти на двигателя [00,00]rps; 

6.2.3.4. Индикатор „Момент на двигателя“ - показва текущия момент на двигателя - 

[000]Nm; 

6.2.3.5.  Индикатор „Упор“ – показва упора измерен с датчика на динамометъра - 

[000,00]N. Упорът като физическа величина се получава като се получава като се умножи 

разликата от  измереното напрежение  и нулевата стойност по калибровъчния коефициент (т. 

6.1.3.6); 

6.2.3.6. Поле „Задание обороти“ – въвеждат се желаните обороти [00.00] – [rps]. 

Системата трябва да следи за промените в заданието и да ги изпълнява плавно съобразно 

зададените параметри и ограничения. При избран режим на двупосочно управление в поле 

„Посока“ (т.6.2.3.2.) заданието се въвежда със знак.  

6.2.2.7. Бутон „Потенциометър“ ON/OFF - с последователно натискане в полето се 

избира включване или изключване отчитането на потенциометъра при изпълнението на 

заданието. При включен потенциометър заданието се достига с развъртане на потенциометъра 

от 0 до максимум, като се установява точно зададената стойност. При изключен 

потенциометър заданието се достига плавно за времето зададено в т. 6.1.3.2, като 

развъртането или спирането може да се задържа от оператора при необходимост с натискане 

на бутон „ПАУЗА“.  

6.2.2.8. Заданието може да се променя плавно с Бутони „Нагоре“ „Надолу“ 

6.2.2.9. Бутон „Старт/Стоп“ - с последователно натискане в полето се стартира и 

спира  въртенето на двигателя. При развъртане и въртене на двигателя се следи да не се 

претовари по упор и момент винтовия динамометър, който е избран (т.6.1.3.3.). 

6.2.2.10. Бутон „Пауза“ - с последователно натискане в полето се спира или 

продължава процедурата по развъртане или спиране на двигателя. Бутонът е активен ако е 

изключено действието на потенциометъра. 

6.2.2.11. Поле „Съобщения“ – за извеждане на съобщения към оператора за 

работата на системата, проблеми и грешки. 

 На фиг.3 е даден примерен екран на режим “Работа“ 

7. СИСТЕМАТА ТРЯБВА ДА ИМА СЛЕДНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

- Принципни и блокови схеми със списък на елементите; 

- Инструкция за работа на оператора; 

- Инструкция за техническа експлоатация, контрол и поддръжка, както и за по- 

характерни повреди, съобщения за грешки и начина за тяхното отстраняване; 

- Готовите изделия да са комплектувани с фирмената си документация. 
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Фиг.3 

 

 Забележки:  

1. В хода на разработка и тестване на системата може да се направят съгласувани 

корекции в алгоритмите на изпълнение на съответните режими с цел: 

- оптимизиране,  

- подобряване на интерфейса,  

- облекчаване на оператора,  

- съгласуване на работата на системата за управление с другите системи, 

- постигане на по-безопасна работа при движение на количката. 

2. Екраните, менютата, бутоните и начина на извеждане на информацията на екрана 

трябва да се съгласува с Възложителя. 
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         Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЕКТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В КАВИТАЦИОННА ЛАБОРАТОРИЯ 

 

(СНИМКИ) 
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Снимка 1.  Постояннотоковият задвижващ двигател на импелера 

 

 

Снимка 2. Табелка с параметрите на постояннотоковия двигател на импелера 
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Снимка 3. Двигател – генераторната група към системата за управление на 

импелера   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Генератор     Двигател 

Снимка 4.  Табелки с параметрите на двигател – генераторната група на импелера   
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Снимка 5.  Шкафове на системата за управление на импелера  

 

 

 

 

 

 

Снимка 6.  Постояннотоковият задвижващ двигател на динамометър J25 

Тахогенератор 



 
Т Е Х Н И Ч Е С К О   З А Д А Н И Е Page 18 of 42 

 

 18 

 

Снимка 7. Табелка с параметрите на постояннотоковия двигател към динамометър J25 

 

Снимка 8. Двигател – генераторната група към системата за управление на J25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генератор     Двигател 

Снимка 9.  Табелки с параметрите на двигател – генераторната група на J25   
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Снимка 10.  Шкафове на системата за управление на J25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 11.  Постояннотоковият задвижващ двигател към динамометри H41, H45 и H46 
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Снимка 12. Табелка с параметрите на двигателя към динамометри H41, R45 и R46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 13.Механизъм за придвижване нагоре-надолу и за накляняне на динамометъра 
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Снимка 14. Двигател – генераторната група към системата за управление на 

двигателя за динамометри H41, R45 и R46 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Генератор       Двигател 

Снимка 15.  Табелки с параметрите на двигател – генераторната група за двигателя към 

динамометри H41, R45 и R46 

 

 

Снимка 16.  Шкафове на системата за управление на двигателя на  H41, R45 и R46 
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Снимка 17.  Пулт за управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 18.  Пулт за управление (поглед отзад) 
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Пиложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА ЗАДВИЖВАНИЯТА НА КТ И ДИНАМОМЕТРИТЕ 
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Пиложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ БЛОК СХЕМИ НА ЗАДВИЖВАНЕТО 

на фирмата Кемпф и Ремерс 
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Пиложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ НА ОПЕРАТОРА ЗА РАБОТА С АНАЛОГОВИТЕ СИСТЕМИ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛИТЕ В  КЛ  

(т.2 -  Органи за управление на кавитационната тръба)  
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Органи за управление на кавитационната тръба 

2. 1. Структура на системата за управление на КТ 

В състава на системата за управление на КТ влизт следните групи: 

 Табла, намиращи се в машинна зала (фиг. 2.1), за захранване и управление на 

електрическите машини (Вард-Леонардови групи) и пултовете на КТ; 

 Пултове за управление на задвижването на импелера и винтовите динамометри и 

стробоскопите (фиг. 2.2, фиг. 2.3); 

 Пулт за управление на вакуумпомпата и компресора към КТ (фиг. 2.2, фиг. 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2.1 Табла за захранване и управление на електрическите машини (Вард-Леонардови 

групи) и пултовете на КТ – а) за импелера и винтов динамометър J25; b) за винтови 

динамометри H41 и R45; с) шалтери. 

 

Фиг. 2.2. Пултове за управление на импелра (1), винтов динамометър J25 (2), винтови 

динамометри  H41/R45 (3) и компресор и вакуум помпа (4); пултове за управление на 

стробоскопа и положението на винтови динамометри J25 (5) и H41/R45  (6). 

1 

а

) 

b

) 

с

) 
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2.2. Инструкция за работа с управлението на кавитационната тръба К15 

2.2.1. Условия за работа 

2.2.1.1.  До работа с управлението на кавитационната тръба (КТ) се допускат само лица 

запознати с настоящата инструкция и разписали се в съответните документи за това. 

2.2.1.2.  На пулта на КТ може да работи специално обучен оператор или обучени 

експериментатори. 

2.2.2. Включване на КТ 

2.2.2.1. Включването на таблата за пултовете на тръбата, намиращи се в машинната зала на 

Вард-Леонардовитегрупи (фиг. 2.1),  става от старшия електрик, а когато той 

отсъствува от отговарящия за експлоатацията на Кавитационната тръба. 

2.2.2.2. Включва се малкият превключвател (фиг. 2.1,с) на таблото на КТ в машинната зала, 

при което се подава 380V към веригите на съоръжението и светват сигналните 

лампички. 

2.2.2.3. Включва се големият превключвател (фиг. 2.1,с), при което се подава напрежение 

към Вард-Леонардовите групи на импелера  и пропелера (винтови динамометри 

J25, H41 или R45) и на пултoвете на КТ светват лампите RST. При това положение 

тръбата е готова за пускане на  В.Л. групи и всички по-нататъшни действия се 

извършват от пулта в помещението на самата тръба. 

2.2.2.4. Поставят се на място ключовете и се включват ключ бутоните, както следва (фиг. 

2.3): 

2.2.2.4.1. Ключ "управляващо напрежение" (1) при което светва зелена лампа "управляващо 

напрежение". 

2.2.2.4.2. Ключът за работа на импелера (2) от пулт „Н” . 

2.2.2.4.3. Ключът за работа на пропелера, на съответния пулт за винтовите динамометри J25 

(3) – “М”, H41/R45 – “К”(4). 

 

Фиг. 2.3 Пултове за управление на импелера и динамометрите 

 

2.2.2.5. Включва се В.Л. група на импелера като се натиска черният бутон " I " (5) за 2-3 

секунди. След като групата се развърти светва червената лампа до бутона. 

2.2.2.6. Включва се Вард-Леонардовата група на пропелера -аналогично на т. 2.2.2.5. 

2.2.2.7. Избира се посока на въртене на импелера и пропелера чрез натискане на 

съответните бутони с обозначение "" или "" (7). При това се изчаква 10-15 мин. 

Вард-Леонардовите групи да поработят на празен ход за подгряване на елементите 
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на автоматиката и постигане на температурна стабилност. 

2.2.2.8. При използване на винтов динамометър J25 се включва хидравличната помпа, чрез 

натискане на съответния бутон " I " върху нейното поле, при което светва червената 

лампа и се чува характерния шум на помпата. 

2.2.2.9. Задават се необходимите "ускорение" и "забавяне" със съответните потенциометри 

разположени в полетата на импелера и пропелера, при което се регулира скоростта 

на нарастване на тока в котвените вериги на двигателите, а от там момента на 

въртене на последните. 

2.2.2.10. Натискат се черните бутони " I " в полето на импелера и пропелера, при което 

светват съответните червени лампи показващи, че последните са включени. 

2.2.2.11. С помощта на потенциометрите "скорост" (8) се задават необходимите обороти на 

импелера и пропелера, като ориентировъчно се отчитат по стрелковите прибори. 

При това се следят и приборите за ток и напрежение, да не показват критични 

стойности. Точните стойности за оборотите на пропелера се отчитат по 

честотомера, свързан към датчика за обороти и намиращ се на приборната маса до 

пулта, а за оборотите на импелера се следи по скоростта на потока в тръбата. 

 Забележка: манипулирането с потенциометрите "скорост" трябва да става плавно, 

за да се избегнат големи скорости на из менение на тока в котвените вериги и възникване на 

значителни моменти на въртене върху валовете на двигателите. 

2.2.3. Изключване на КТ 

2.2.3.1.  Изключването на тръбата става като се доведат до минимум оборотите на импелера и 

пропелера, но без да стигат до "0". Изключва се при стойности 40-50 деления на 

потенциометрите "скорост", с натискане на съответните червени бутони, с 

обозначение "0", в полетата на устройствата. 

 Забележка: Изключването при големи обороти е нецелесъобразно, защото се разкъсва 

верига със значителен ток и се получава искрене и износване на контактите на 

комутиращите апарати. 

2.2.3.2. Чрез натискане на червените бутони "С" се изключват Вард-Леонардовите групи на 

КТ. 

2.2.3.3. Чрез леко натискане на противоположния бутон се изключва посоката на въртене. 

Това се прави само, за да не се нагряват цоклите на лампите. 

2.2.3.4. Изваждат се ключовете от ключ бутоните, при което светва лампата "отопление" на 

пулта за управление. 

2.2.4. Аварийно изключване на КТ 

2.2.4.1.  При каквато и да е повреда на системите на КТ свързана с движението на импелера 

и пропелера или при опасност за живота или здравето на човек тръбата се изключва 

аварийно, като се натискат бутоните "аварийно изключен". Те се намират по един на 

пулта в помещението на КТ и на таблото на Вард-Леонардовите групи в машинната 

зала. 

2.2.4.2.  След аварийно изключване се известява старшият електрик за повредата и след като 

бъде отстранена се пристъпва към включване на КТ съгласно раздел 2 на 

настоящата инструкция. 
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I. Изисквания към офертите: 

1. Офертите да се предоставят в срок до 24.03.2017 г. 16:30 часа на адрес: гр. Варна 9003, 

кв. „Аспарухово“, п.к. 58, ул. „Уилям Фруд“ № 1. В случай, че в указания срок са получени 

по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 16:30 

часа на 29.03.2017 г.  

2. Офертата, която се представя в запечатан непрозрачна опаковка, с посочени върху нея  

предмет на процедурата, наименование и данни за контакт (телефон, факс, ел. поща, адрес), 

трябва да съдържа най-малко: 

2.1. Когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец следва да посочи в 

своята оферта единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър (ЗТР) 

и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участникът е физическо лице – 

име, ЕГН, адрес. Когато участникът е обединение изисканата информация се представя за 

всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, 

подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от 

управляващия/представляващия участника). 

2.2. декларация/ии по по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП 

2.3. Техническо предложение, изготвено в съответствие с образеца от докумнетацията; 

2.4. Ценово предложение – в лева без ДДС съгласно образеца, поставено в запечатан 

непрозрачен плик. 

II. Оценка на офертите и сключване на договор: 

10.1. Избира се оферта с най-ниска цена, която отговаря на посочените в заданието 

изисквания. 

4.2. Сключването на договора за обществена поръчка с определения изпълнител се 

извършва в 30-дневен срок от датата за определяне на изпълнителя. 

При сключване на договора се представят документите по чл. 58, ал.1, т. 1 и 2 от ЗОП, 

както и оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от 

упълномощено лице.  

В случай, че определеният изпълнител е обединение, е необходими създаването на 

юридическо лице, с което да бъде сключен договорът за изпълнение. 

III. Данни за контакт с ЦХА-Варна: 

e.nikolova@bshc.bg  – Емилия Николова – Правен съветник и фин. контрольор; 

g.ganev@bshc.bg  – инж. Георги Ганев – енергетик ; 

Факс: 052/ 370 514 

Тел.: 052/ 370 501, вътр. 101 – Е. Николова, вътр. 321 – инж. Г.Ганев 

Адрес: гр. Варна 9003, кв. „Аспарухово“, п.к. 58, ул. „Уилям Фруд“ № 1. 

mailto:e.nikolova@bshc.bg
mailto:g.ganev@bshc.bg

















