
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Настоящата техническа спецификация касае разработването на проект и 

изпълнението на СМР за подмяната на ГРТ на сградата на Народен театър „Иван Вазов“, 

като включва и демонтирането на старото амортизирано, морално остаряло ГРТ и 

регламентира последващата доставка на необходимите съоръжения и материали за 

изграждането и монтажа на новото ГРТ.  

 

1. Обхват и съдържание на инвестиционния проект 

Да се проектира ново ГРТ, при което: 

1.1. Схемното му решение да се базира на сега съществуващите две входящи 

захранвания и наличните изходящи линии, като се предвидят и достатъчен брой резервни 

изводи за евентуално разширение. 

1.2. Новото табло да се изгради в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 3 

ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И 

ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ /Обн. ДВ. бр.90 от 13 Октомври 2004г., обн. ДВ. 

бр.91 от 14 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.92 

от 22 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г./, със съвременна апаратура и 

елементна база, като бъде сигурно и удобно за експлоатация, дава възможност за бързо 

оперативно обслужване и е леко за поддържане.  

1.3. При избора на автоматични прекъсвачи за защита на отделните вериги за тези, 

които са с номинален ток до 63А -  номиналната изключваща способност на автомата да 

е не по-малко от 16 кА. Автоматичните прекъсвачи  с номинален ток до 160А, да 

притежават  номинална изключваща способност не по-малко от 25 кА. За тези, които са 

с номинален ток до 250А -  номиналната изключваща способност да е не по-малко от 36 

кА  и за тези, които са с номинален ток до 400А,  номинална изключваща способност да 

е не по-малко от 50 кА. 

1.4. Монтажната схема и разпределението на изводите от ГРТ да се предвидят и 

изпълнят така, че да може да се получи максимален баланс на товарите между двата му 

входа, което да доведе до по равномерното натоварване  на двата захранващи 

трансформатора. 

1.5. Новото табло да се оформи от седем секции (725 /725 мм.), които да се 

монтират едноредно. В крайните две секции да се монтират линейните автомати на двете 

захранвания и катодните отводители към тях, а в средната – секционния автомат и 

„Табло - Автоматика“ на АВР. 

1.6.Обслужването на таблото да бъде двустранно, като за достъп до апаратурата 

се предвидят заключваеми предни и задни врати за всяка секция поотделно. 

1.7. За включеното състояние на всеки автомат в ГРТ да се предвиди светлинен 

контрол върху предната врата, като за изходящите линии това е единична LED лампа, а 

за двата входа – индикацията е за наличие  на трите фази поотделно. 

1.8. За апаратурата и светлинната индикация да се поставят надписи /трайно 

залепени табелки/, указващи функционалното им предназначение. 

1.9. Съществуващата, допълнително надградена система за АВР, която е 

изпълнена със съвременна и качествена апаратура, да се демонтира от старата 

конструкция, като в последствие се мултиплицира в новото  ГРТ. 



1.10. Да се направят необходимите изчисления за избор на подходящ тип и 

сечение алуминиев кабел, с който да се подменят старите маслени кабелни линии от 

двата захранващи трансформатори до ГРТ.  

1.11. Към двата входа на ГРТ да се предвидят катодни отводители от комбиниран 

тип – В и С. 

1.12. На два от изводите /този към ресторанта и на един от резервите/ да се 

предвидят контролни електромери. 

1.13. Да се проектира заземителна инсталация за повторно заземяване на нулевата 

шина в ГРТ, отговаряща на изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА 

УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ 

ЛИНИИ /Обн. ДВ. бр.90 от 13 Октомври 2004г., обн. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2004г., 

изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г., изм. 

ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г./ 

Инвестиционният проект да се представи в четири екземпляра на хартиен носител и един 

брой CD цифров носител с *dwg файлове за графичните материали и *doc файлове за 

текстовите материали. 

 

Изисквания при изпълнението на СМР 

Всички обстоятелства, като предаване и приемане на строителната площадка, 

строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни 

актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се 

документират от представителите на страните по сключения договор. 

Стриктно да се спазва одобрения инвестиционен проект и количествено-стойностните 

сметки към него. 

При извършване на СМР да не се засяга съществуващата подземна и надземна 

техническа инфраструктура. 

 

2. Демонтажни работи: 

2.1 Демонтаж на съществуващата силова апаратура и автоматика от система за 

АВР така, че същите да се използват при изграждането на новото ГРТ. 

2.2. Разкачване на всички входящи и изходящи кабелни връзки  с маркиране на 

адресите за изходящите като подготовка за последващо присъединяване. След 

приключване на тази операция изпълнителят да осигури на обекта подходящо 

временно табло за  частично обслужване по време на строителството, което да се 

захрани по линия от единия трансформатор и към него да се прикачат захранващите 

кабели само на таблата, свързани с общото осветление на сградата. 

2.3. Цялостен демонтаж  на вградената апаратура, шините и металната 

конструкция на съществуващото ГРТ. 

2.4. Демонтиране  маслените кабели  на двете електрозахранващи  линии от 

трафопоста до ГРТ.    

2.5.Демонтиране на неизползваемия стар пулт за управление с частично 

премахване на подведените към него кабели. 

 

 3. Строително-монтажни работи 



 3.1. Доставка и монтаж на модулна конструкция  за ГРТ от седем броя секции, 

като три от тях са за системата на АВР и аристорите  към двете входящи линии, а 

останалите четири – за комутационно-защитната апаратура към изходящите линии. 

3.2. Монтаж на елементите от предварително демонтираната система за АВР, в 

новата конструкция на ГРТ, като табло „Управление и автоматика“ се вгражда във вида, 

в който е в секцията на шиносъединителния високомощен автомат. 

 3.3. Доставка, монтаж и вътрешно свързване в ГРТ на апаратура и монтажни 

елементи, необходими за реализация на новата схема. 

 3.4. Доставка, оразмеряване, подготовка и полагане по съществуващи кабелни 

трасета  на новите захранващи кабелни линии от трансформаторите до ГРТ. 

 3.5. Подготовка и присъединяване на съществуващите изходящи кабелни линии 

към новопредвидените за тях изводи в ГРТ. 

 3.6. Изграждане на самостоятелна инсталация за повторно заземление на нулевата 

шина в ГРТ, която да осигурява преходно съпротивление към земя не по-голямо от 10 

ома през всичките сезони на годината. 

 3.7. Извършване на необходимите пусково-наладачни работи и окончателни 

настройки и измервания по ГРТ. 

 3.8. Измерване преходното съпротивление на заземителите от повторното 

заземяване на ГРТ. 

 3.9. Подмяна на осветителните тела  в помещението на ГРТ. 

 3.10. Отразяване резултатите от всички измервания в протоколи. 

 


