
 

 
 

Превод от английски език 
 

РЕФЕРЕНЦИЯ 
 
 
„Efacec Engenharia e Sistemas S.A.” издава настоящата референция в потвърждение на това, 
че през периода 2012-2013г., фирма „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД е изпълнила Договор № U243 от 
10.10.2012 за Рехабилитация на подстанция Каварна 110/20kV - Реконструкция и 
разширение на ОРУ 110kV и ЗРУ 20kV. Подстанцията е разположена в землището на гр. 
Каварна, общ. Каварна, България.   
 

Договорът е на стойност 577 127,58 евро и включва следните дейности: 

1. Разширение и рехабилитация на ОРУ 110kV: 

• Изграждане на бетонови фундаменти за ел. съоръжения и силови трансформатори; 

• Демонтаж на стомано-бетонови портали и масички; 

• Изграждане на кабелни канали и фундаменти за командни шкафове; 

• Монтаж на метални конструкции – портали и масички за съоръжения; 

• Подмяна на ел. съоръжения: прекъсвачи, разединители, токови трансформатори, 

напреженови трансформатори, вентилни отводители, командни шкафове, 

акумулаторна батерия;  

• Изграждане на тръбна събирателна шинна система; 

• Изграждане на първични връзки между съоръженията; 

• Подмяна на електромерни, командно – релейни табла, табла собствени нужди 

постоянен и променлив ток, КШП (командни шкафове на полето); 

• Полагане и подсъединяване на кабели – силови и контролни; 

• Монтаж на система за управление; 

• Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталации; 

• Монтаж на осветителна инсталация и система за видеонаблюдение; 

• Изграждане на нова ограда; 

• Изграждане на вътрешни пътища и пътни подходи; 

• Вертикална планировка. 

 

2. Разширение на ЗРУ 20kV: 

• Строителни работи по изграждане на нова сграда за ЗРУ 20кV; 

• Изграждане на нова осветителна инсталация; 

• Изграждане на отопление, вентилация и климатизация; 

• Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталации; 

• Вертикална планировка; 

• Монтаж на комплектни разпределителни устройства. 



 

3. Пусково-наладъчни работи и въвеждане на съоръженията в експлоатация. 

 

Възложените работи са изпълнени качествено, при спазване на всички технически 
спецификации, нормативни изисквания и договорени срокове. Монтираните съоръжения 
функционират в нормален работен режим. 
 
Имаме отлични впечатления от качеството на работа на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД и препоръчваме 
фирмата като надежден бизнес партньор. 
 
Референцията се издава, за да послужи при участие в търгове и конкурси за изпълнение на 
поръчки. 
 
 
Дата:  17.10.2014    Ръководител на проекта (подпис нечетлив) 

Инж. Christian Gstrein 
(печат на Efacec Engenharia e Sistemas S.A.) 


