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БЕНЕФИЦИЕНТ: „МОРСКИ РИБОЛОВ - НЕСЕБЪР“ ООД 

 
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

№ МДР–ИП–01–32/09.08.2017 г. 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ - ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
В процедура „Избор с публична покана“ с предмет: 

 

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване по проект „Изграждане и оборудване на цех за въздушно замразяване на дребна риба 

в „Морски риболов - Несебър“ ООД“, договор № МДР–ИП–01–32/09.08.2017 – Хладилна инсталация – 4 броя“ 

 

№ СПЕЦИФИКАЦИЯ МЯРКА КОЛИЧЕСТВО 

За Хладилен кръг със студоносител пропилен гликол 35%; температура на подаване Tin = -10°C; температура на връщане Tout =  

-5°C; и температура на околната среда 34°С 

Среднотемпературна хладилна инсталация за хладилна камера 

№01. ОХЛАЖДАНЕ ПРЯСНА РИБА (0/2ºC). 

1.1. 

Доставка  на въздухоохладител тип кубичен за ХЛАДИЛНА КАМЕРА №01. ОХЛАЖДАНЕ ПРЯСНА 

РИБА (0/2ºC). 

Със следните характеристики: 

бр. 1 
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 Студопроизводство: Qe ≥ 43,4 kW   

 Темп. в помещението: t пом. = 0°C   

 

Студоносител: Пропилен гликол 35%  

 - Температура вход: -10°С 

 - Температура изход: -5°С 

  

 Обезскрежаване: Електрическо - Захранване: 3 ~ 380V 50Hz   

 Загуба на налягане ΔP ≤ 50 kPa   

 Дебит на въздуха ≥ 45000 m
3
/h; топлообменна площ ≥ 345m2   

1.2 Доставка и монтаж на електронен регулатор за хладилна камера № 01 бр. 1 

 - контрол на температурата    

 - дистанционно отчитане на температурата/ - реално време   

 - автоматично обезскрежаване/ - 2бр. NTC температурни сонди   

 - управление сигнал отворена врата;   

 - управление трипътен вентил; мрежова карта RS485 (или еквивалентно)   

1.3 Доставка на хладилна автоматика за хладилната инсталация, състояща се от: к-т 1 

 

Доставка на трипътен вентил с ел. моторно задвижване за студоносител  

35% разтвор на пропиленгликол с параметри -10/-5°С с размер ≥ DN50; Qo ≥ 43 kW;  

V = 8,36 m
3
/h; Kvs: 40 m3/h 

бр. 1 

 
Доставка на ръчен сферичен спирателен вентил с присъединителни размери: Dвход/Dизход =DN50; 

пропиленгликол 
бр. 1 

 Доставка на спирателен и регулиращ баланс вентил на резба – 2“; Pу 1,6 Mpa бр. 1 

1.4 
Доставка на комплект дренажни тръби - PVC тръба ф 50 mm, дълж. ≥8 m, комплект с фитинги, дренажен 

нагревател ≥10 m 
к-т 1 

1.5 Доставка  на метална конструкция скоби и материали за укрепване на съоръжения и тръби. к-т 1 
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1.6 
Доставка на силово ел. табло за хладилна камера №01 за управление на 1 бр. въздухоохладител, с 

автоматика- Imax ≥ 63A  380V/3/50 Hz. 
бр. 1 

1.7 Комплексна доставка на ел. кабели и материали - среднотемп. хлад. инсталация за хладилна камера № 01 бр. 1 

1.8 Монтаж на хладилни съоръжения, камера ОХЛАЖДАНЕ ПРЯСНА РИБА бр. 1 

    

  

Хладилен кръг със студоносител пропилен гликол -35°C, температура на подаване -10°C и температура на връщане -5°C 

 

ХЛАДИЛНА КАМЕРА №02. СЪХРАНЕНИЕ ЛЕД (-1/0°C) 

2.1 
Доставка на въздухоохладител тип кубичен за ХЛАДИЛНА КАМЕРА №2. СЪХРАНЕНИЕ ЛЕД (-1/0ºC) 

Със следните характеристики: 
бр. 1 

 Студопроизводство: Qe ≥ 3,8 kW   

 Темп. в помещението: tпом. = -1°C   

 

Студоносител: Пропилен гликол 35%  

 - Температура вход: -10°С 

 - Температура изход: -5°С 

  

 Обезскрежаване: Електрическо - Захранване: 3 ~ 380V 50Hz   

 Стъпка на ламелите: S ≥ 6 mm; загуба на налягане през топлообменника ΔP ≤ 50 kPa   

    

2.2 Доставка и монтаж на електронен регулатор за хладилна камера №02 бр. 1 

 

- контрол на температурата 

- дистанционно отчитане на температурата - реално време 

- автоматично обезскрежаване - 2 бр. NTC температурни сонди 

  

 - управление сигнал отворена врата;   
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- управление трипътен вентил;  мрежова карта RS485 (или еквивалент) 

2.3 Доставка на хладилна автоматика за хладилната инсталация, състояща се от: к-т 1 

 

Доставка на трипътен вентил с ел. моторно задвижване за студоносител  

35% разтвор на пропиленгликол с параметри -10/-5°С с ориентировъчен размер DN25; Qo > 3,8 kW; V = 

0,78 m
3
/h; Kvs: 8 

бр. 1 

 
Доставка на ръчен сферичен спирателен вентил с присъединителни размери: Dвход/Dизход =DN25; 

пропиленгликол 
бр. 1 

 Доставка на спирателен и регулиращ баланс вентил на резба – 1“; Pу 1,6 Mpa бр. 1 

2.4 
Доставка на комплект дренажни тръби - PVC тръба ф 50мм , ≥8m комплект с фитинги, дренажен 

нагревател ≥ 6 m 
к-т 1 

2.5 Доставка на метална конструкция скоби и материали за укрепване на съоръжения и тръби. к-т 1 

2.6 
Доставка на силово ел. табло за хладилна камера №02 с 1 бр. въздухоохладител, с автоматика Imax = 

10A - 380V/3/50Hz. 
бр. 1 

2.7 Комплексна доставка на ел. кабели и материали - средно темп. хлад. инсталация за хладилна камера №02 бр. 1 

2.8 Монтаж на хладилни съоръжения камера СЪХРАНЕНИЕ ЛЕД бр. 1 

 

За Хладилен кръг с температура на изпарение -40°С и температура на околната среда 34°С – ХЛ. КАМЕРА № 04. IQF BLAST 

FREEZER 

 

№ 04. IQF BLAST FREEZER (-40ºC) 

3.1 Доставка на хладилен агрегат каскада пропиленгликол / CO2 бр. 1 

 
Полухерметични компресори с маслен пресостат, защитен високо налягане (PZH), предпазен клапан, 

спирателни кранове, маслен ниворегуларор, за всеки компресор. 
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Изолиран нагнетателен колектор. Общ маслоотделител, комплект с кранове на нагнетателния колектор.  

Каскаден кондензатор комплект с кранове с общ пресостат ниско налягане (PSL) на агрегата и 

общ пресостат високо налягане (PZH) на агрегата 

Изолиран смукателен колектор. Общ смукателен филтър с кран за агрегата предпазен клапан 25 ≤  Ps ≥ 

28 Bar, регенеративен пластинчат топлообменник на смукателният тръбопровод. Комплект хладилна 

автоматика за агрегата 

  

 
Общи манометри за ниско и високо налягане. Общи спирателни кранове за агрегата. Изолирани 

смукателни тръбопроводи. Рециркулационнен ресивер. Циркулационни помпи -2 бр.  
  

 

Прахово боядисана конструкция. Ресивер за течен въглероден диоксид ≥ 200 лтр - комплект със 

спирателни кранове, датчик минимално ниво и вградена серпантина, 2 бр. предпазен клапан 44 ≤ Ps ≥ 45 

Bar, общ филтър дехидратор; наблюдателно стъкло и общ сферичен спирателен кран на течната линия ф 

35 mm, антивибрационни тампони. 

  

 Със следните показатели:   

 
Студопроизводство: Qo ≥ 290 kW; Темп. на изпарение: to = -40°C / Температура на кондензация Tс=-5°C 

/ Темп. на засмукване 5К;  Хладилен агент: CO2 - въглероден диоксид.  
  

 Електрическа мощност: N ел. = 90 kW/ 3~380V/50Hz   

3.2 

Доставка на ел. табло за каскадeн хладилен агрегат - окомплектовано с необходимата автоматика (главен 

ключ, контактори, таймери, термични релета, вътрешни връзки, защитен трансформатор). 

Клас на защита IP55 (или еквивалентно); min 280 A-400V/3/50 HZ 

Честотен регулатор за един от компресорите с изходящ ток min 60А 

бр. 1 

 Комплект с електронен регулатор за управление на компресорите сензори за ниско и високо налягане   

3.3 

Доставка на аварийна смукателна вентилационна система в машинна зала с дебит ≥ 3000 m
3
/h, 250 Pa, 

комплект с въздуховоди от поцинкована ламарина 0,8 mm, смукателни решетки, датчик за СО2, и ел. 

табло с аварийна и звукова сигнализация. 

бр. 1 
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3.4 Доставка на въздушен охладител за въглероден диоксид (Gas Cooler)  бр. 1 

 Със следните показатели:   

 Хладилен агент: CO2; Топлинна мощност: Qс ≥ 63 kW   

 Входяща температура: Tin = 85°C   

 Изходяща температура: Tin = 40°C   

 Температура на околния в-х: Tа = 35°C   

 Въздушен поток  ≥ 14500 m
3
/h   

 Електрическа мощност: N ел. ≥ 1,0 kW/ 3~380V/50Hz   

3.5 Доставка на пластинчат регенеративен топлообменник комплект с 3 бр. кранове Ф 42 мм бр. 1 

 Със следните показатели:   

 Топлинна мощност: Qс ≥ 70 kW; Топлоносител: CO2; Pmax 45 Bar   

 Входяща температура: Tin = 80°C   

 Изходяща температура: Tin = 45°C   

 Студоносител: Вода   

 Входяща температура: Tin = 35°C   

 Изходяща температура: Tin = 40°C   

 Загуба на налягане през топлообменника - мах 50 kPa   

3.6 Доставка на инфрачервен газ детектор с две нива на аларма за CO2  IP55 (или еквивалентно) бр. 2 

3.7 
Доставка на циркулационна помпа за студоносител 35% разтвор на пропилен-гликол с параметри  

-10/-5°С. 
бр. 2 

 Със следните показатели:   

 
V ≥ 87 m³/h; H ≥ 17 м.в.ст.; Nел. ≥ 7,5 kW 3~400V, 50 Hz; 

 Размер вход/изход - DN100; тегло G  ≥ 230 kg; комплект с контра фланци. 
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3.8 
Доставка на циркулационна помпа за студоносител 35% разтвор на пропилен-гликол с параметри  

-10/-5°С. 
бр. 1 

 Със следните показатели:   

 
V = 55 m³/h;  H = 12 м.в.ст.; N ел. ≥ 5,6 kW 3~400V,50 Hz; 

Размер вход/изход - DN80; Тегло G ≥ 105 kg; комплект с контра фланци. 
  

3.9 
Доставка на циркулационна помпа за студоносител 35% разтвор на пропилен-гликол с параметри  

-10/-5°С. 
бр. 2 

 Със следните показатели:   

 
V ≥ 18 m³/h;  H ≥ 15 м.в.ст.; Nел. ≥ 1.6 kW 3~400V, 50 Hz;  

Размер вход/изход - DN50; Тегло G ≥ 50kg; комплект с контра фланци. 
  

3.10 

Доставка  на хладилен разервиращ агрегат  за външен монтаж с въздушноохлаждан кондензатор осеви 

вентилатори ERP2015 (или еквивалент) за външен монтаж с въздушноохлаждан кондензатор за висока 

околна температура и с осеви вентилатори ERP2015 (или еквивалент) и Digital cкрол компресор, 

окомплектован с нагревател на картера, регулиране на кондензацията, защитен пресостат ниско - високо 

налягане (PSL/PZH), маслен пресостат, течно впръскване. Ресивер за течен хладилен агент - комплект 

със спирателeн кран, общ филтър дехидратор, наблюдателно стъкло и общ сферичен спирателен кран 

магнет вентил ТРВ. Ел.табло за агрегата, окомплектовано с необходимата автоматика (главен ключ, 

контактори, електронни таймери, термични релета, вътрешни връзки, предпазители за защита, защитен 

трансформатор). Клас на защита IP55 (или еквивалент); прахово боядисана рама 

бр. 2 

 Със следните показатели:   

 Хладилен агент: R448A или еквивалент   

 Студопроизводство: Qo ≥ 3,8 kW   

 Темп. на изпарение: to = -15°C /Темп. на ок. среда: tа = 34°C/ Темп. на засмукване  10К   

 Електрическа мощност: N ел. ≤ 2,5 kW/ 3~380V/50Hz   
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3.11 Доставка на полиестерно масло за доливане с вискозитет 60 за хладилен агент: R744 (или еквивалент) л 50 

3.12 Доставка на хладилна автоматика за хладилна и водна инсталация състояща се от: бр. 1 

 Сферичен спирателен кран на запояване - 76 mm ODS бр. 1 

 Сферичен спирателен кран на запояване - 42 mm ODS бр. 1 

 Доставка на КРАНОВЕ ТИП “БЪТЕРФЛАЙ” (или еквивалент) - DN200 Pу 1,0 Mpa бр. 2 

 Доставка на КРАНОВЕ ТИП “БЪТЕРФЛАЙ” (или еквивалент) - DN100 Pу 1,0 Mpa бр. 4 

 Доставка на КРАНОВЕ ТИП “БЪТЕРФЛАЙ” (или еквивалент) - DN80 Pу 1,0 Mpa бр. 2 

 Доставка на КРАНОВЕ ТИП “БЪТЕРФЛАЙ” (или еквивалент) - DN50 Pу 1,0 Mpa бр. 2 

 Доставка на пружинен възвратен клапан ф4”; Pу 1,0 Mpa бр. 2 

 Доставка на пружинен възвратен клапан ф3”; Pу 1,0 Mpa бр. 1 

 Доставка на пружинен възвратен клапан ф2”; Pу 1,0 Mpa бр. 2 

 Доставка  на гумен компенсатор на фланци – DN 125; Pу 1,0 Mpa бр. 2 

 Доставка  на гумен компенсатор на фланци – DN 80 Pу 1,0 Mpa бр. 4 

 Доставка на кран за дренаж - ¾“ бр. 8 

 Доставка на автоматичен обезвъздушител - ½“  бр. 20 

 Доставка на предпазен клапан мембранен -1½“ за налягане 4 bar бр. 1 

 Доставка на датчик покот бр. 5 

 Доставка термоманометър с обхват -30 ÷ +90 ºC и 0 ÷ 6 bar размер - ½“ бр. 10 

3.13 
Доставка на буферен съд затворен комплeкт с изолация  - 100 мм.  

С обeм V=1500 dm³ максимално работно налягане 6bar; 2 бр фланци DN200 
бр. 1 

3.14 Доставка  на разширителен съд зaтворен мембранен със сменяваща се мембрана. С обeм V=250 dm³; бр. 1 

3.15 Доставка на комплект медни фитинги и материали за полагането им, състояща се от: бр. 1 

 Доставка на тръбно трасе - медна тръба с размер ф 12 x 1  mm комплект с медни фитинги m 32 
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 Доставка на тръбно трасе - медна тръба с размер ф 16 x 1  mm комплект с медни фитинги m 36 

 Доставка на тръбно трасе - медна тръба с размер ф 22 x 1  mm комплект с медни фитинги m 32 

 Доставка на тръбно трасе - медна тръба с размер ф 35 x 1,5  mm  комплект с медни фитинги m 44 

 Доставка на тръбно трасе - медна тръба с размер ф 42 x 1,5 mm  комплект с медни фитинги m 39 

 Доставка на тръбно трасе - медна тръба с размер ф 64 x 2  mm комплект с медни фитинги m 44 

 Доставка на тръбно трасе - медна тръба с размер ф 76 x 2 mm комплект с медни фитинги m 18 

3.16 Доставка  на комплект стоменена тръба и фитинги и материали за полагането им, състояща се от: бр. 1 

 Доставка на тръбно трасе стоманена тръба с размер DN 200 комплект с фитинги m 4 

 Доставка на тръбно трасе стоманена тръба с размер DN 150 комплект с фитинги m 86 

 Доставка на тръбно трасе стоманена тръба с размер DN 125 комплект с фитинги m 28 

 Доставка на тръбно трасе стоманена тръба с размер DN 100 комплект с фитинги m 52 

 Доставка на тръбно трасе стоманена тръба с размер DN 80 комплект с фитинги m 11 

 Доставка на тръбно трасе стоманена тръба с размер DN 50 комплект с фитинги m 38 

 Доставка на тръбно трасе стоманена тръба с размер DN 25 комплект с фитинги m 6 

3.17 Доставка на комплект тръбна изолация за хладилната инсталация, състояща се от: бр. 1 

 Доставка на изолация от микропореста гума с дебелина δ=19 mm за тръба Ф16 mm m 36 

 Доставка на изолация от микропореста гума с дебелина δ=19 mm за тръба Ф22 mm m 32 

 Доставка на изолация от микропореста гума с дебелина δ=32 mm за тръба 42  mm m 40 

 Доставка на изолация от микропореста гума с дебелина δ=32 mm за тръба 64 mm m 44 

 Доставка на изолация от микропореста гума с дебелина δ=32 mm за тръба 76 mm m 18 

 Доставка на изолация от микропореста гума с дебелина δ=19 mm за тръба DN 200 mm m 4 

 Доставка на изолация от микропореста гума с дебелина δ=19 mm за тръба DN 150 mm m 86 

 Доставка на изолация от микропореста гума с дебелина δ=19 mm за тръба DN 125 mm m 28 
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 Доставка на изолация от микропореста гума с дебелина δ=19 mm за тръба DN 100 mm m 52 

 Доставка на изолация от микропореста гума с дебелина δ=19 mm за тръба DN 80 mm m 12 

 Доставка на изолация от микропореста гума с дебелина δ=19 mm за тръба DN 50 mm m 38 

 Доставка на изолация от микропореста гума с дебелина δ=19 mm за тръба DN 25 mm m 6 

3.18 
Доставка на комплект дренажни тръби - PVC тръба ф 50 mm, дълж. 10 m  комплект с фитинги, дренажен 

нагревател  дълж. ≥ 10 m 
бр. 1 

3.19 Доставка на метална конструкция скоби и материали за укрепване на съоръжения и тръби к-т 1 

3.20 
Доставка на силово ел. табло за управление на 1 бр.  въздушен охладител за въглероден диоксид (Gas 

Cooler) комплект с автоматика и 1 бр. контролер, циркулационни помпи – 5 бр. 
бр. 1 

3.21 Комплексна доставка на ел. кабели и материали – Хладилната инсталация бр. 1 

3.22 Газова проба на плътност на инсталацията, единични изпитвания и въвеждане в експлоатация бр. 1 

3.23 
Зареждане на инсталацията с хладилен агент фреон - ASHRAE код: R-448A или еквивалент   

От група A1, GWP100-AR5 ≤ 1280 съгласно IPCC Assessment report 5; ODP=0 
кг 15 

3.24 Зареждане на инсталацията с пропилен гликол 35% л 4700 

3.25 
Зареждане на инсталацията с хладилен агент CO2-ASHRAE код: R-744  

група A1, GWP100-AR5 =1 съгласно IPCC Assessment report 5; ODP=0 
кг 1000 

3.26 Монтаж на хладилна инсталация бр. 1 

3.27 Пуск и наладка на инсталацията и 72-часова проба на инсталацията бр. 1 

3.28 
Доставка и монтаж на мониторингова система за контрол и следене на температурата в помещенията  

комплект с кабели 
бр. 1 

    

За Хладилен кръг с температура на изпарение -27°С и температура на околната среда 34°С  

Хладилна инсталация за хладилна камера 
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НИСКОТЕМПЕРАТУРНА - №03 (-20/-18ºC) 

4.1 

Доставка на хладилен агрегат  за външен монтаж с въздушноохлаждан кондензатор за висока околна 

температура и с осеви вентилатори ERP2015 (или еквивалент) и полухерметичен компресор, 

окомплектован с нагревател на картера, регулиране на кондензацията, защитен пресостат ниско - високо 

налягане (PSL/PZH), маслен пресостат, течно впръскване. Ресивер за течен хладилен агент - комплект 

със спирателeн кран, предпазен клапан Ps = max 27,5 Bar, общ филтър дехидратор, наблюдателно стъкло 

и общ сферичен спирателен кран. Ел. табло за агрегата, окомплектовано с необходимата автоматика 

(главен ключ, контактори, електронни таймери, термични релета, вътрешни връзки, предпазители за 

защита, защитен трансформатор). Клас на защита IP55 (или еквивалент); прахово боядисана рама, 

антивибрационни тампони. 

бр. 1 

 Със следните показатели:   

 Хладилен агент: R448A (или еквивалент)   

 Студопроизводство: Qo ≥ 15,2 kW   

 Темп. на изпарение: to = - 27°C /Темп. на ок. среда: tа = 34°C/ Темп. на засмукване 10К   

 Електрическа мощност: N ел. = 13 kW/ 3~380V/50 Hz   

4.2 Доставка на полиестерно масло за доливане с вискозитет 32 л 1 

4.3 
Доставка  на въздухоохладител тип кубичен 

Със следните характеристики: 
бр. 1 

 Студопроизводство:Q ≥ 16,4 kW; хладилен агент: R448A (или еквивалент)   

 Темп. на изпарение: te = -27°C / Темп. в помещението: tпом. = -20°C   

 Обезскрежаване: Електрическо - Захранване: 3~380V50 Hz   

 Стъпка на ламелите: S ≥ 8 mm;   

4.4 Доставка и монтаж на електронен регулатор за хладилна камера №03 бр. 1 

 - контрол на температурата   
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 - дистанционно отчитане на температурата/ - реално време   

 - автоматично обезскрежаване/ - 2 бр. температурни сонди   

 - управление сигнал отворена врата; мрежова карта RS485 (или еквивалент)   

4.5 Доставка на хладилна автоматика за хладилната инсталация, състояща се от: бр. 1 

 
Стъпков електронен регулиращ вентил на запояване заедно с драйвер и сонди.  

Хладилен агент: R448A или еквивалент; Qo ≥ 15 kW при te = -27°C 
бр. 1 

 

Магнет вентил на запояване с бобина 1~ 230V 50Hz 

Хладилен агент: R448A или еквивалент; 

Qo ≥ 15 kW при te = - 27° C/ Прис. р-ри: Dвход/Dизход = 16 mm ODS 

бр. 1 

 Доставка на филтър дехидратор с твърд пълнеж на запояване – 16 mm ODS бр. 1 

4.6 Доставка на комплект медни фитинги и материали за полагането им, състояща се от: бр. 1 

 Доставка на тръбно трасе - медна тръба с размер ф 16 x 1 mm, комплект с медни фитинги m 12 

 Доставка на тръбно трасе - медна тръба с размер ф 42 x 1,5 mm, комплект с медни фитинги m 12 

4.7 Доставка на комплект тръбна изолация за хладилната инсталация, състояща се от: бр. 1 

 
Доставка на изолация от микропореста гума с дебелина δ = 19 mm за тръба ф 42 mm, комплект с 

материали за полагането ѝ 
m 12 

4.8 
Доставка на комплект дренажни тръби - PVC тръба ф 50 mm, дълж. ≥ 9 m, комплект с фитинги, 

дренажен нагревател дълж. ≥ 10 m 

к-т 
1 

4.9 Доставка на метална конструкция  скоби и материали за укрепване на съоръжения и тръби к-т 1 

4.10 
Доставка на силово ел. табло за хладилна камера №03 с 1 бр. въздухоохладител, с автоматика и 1 бр. 

контролер – Imax = 16A - 380V/3/50Hz 
бр. 1 

4.11 Комплексна доставка на ел. кабели и материали бр. 1 

4.12 Газова проба на плътност на инсталацията, единични изпитвания и въвеждане в експлоатация бр. 1 
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Видовете дейности, мерните единици и количествата са задължителни. В случай че кандидатът предложи различни видове дейности и количества, 

офертата ще бъде отхвърлена поради неспазване на задължително минимално изискване на Възложителя. 

4.13 
Зареждане на инсталацията с хладилен агент фреон - ASHRAE код: R-448A или еквивалент 

от група A1, GWP100-AR5 ≤ 1280 съгласно IPCC Assessment report 5; ODP=0 
кг 20 

4.14 Монтаж на хладилна инсталация бр. 1 

4.15 Пуск и наладка на инсталацията и 72-часова проба на инсталацията бр. 1 


