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I. Съществуващо състояние:
Информационната система на “Булгартрансгаз” ЕАД е предназначена за
събиране, визуализация и съхранение на технологични данни от НГПМ, ГМТМ газ и
компресорните станции в страната. Тя е с йерархична структура с четири нива на
обработка на информацията.
Първото ниво на системата е изградено на базата на инсталирани по трасетата
и съоръженията първични датчици за измерване на технологични показатели, като
налягания, температури, разходи, напрежения, състояния и др.
Второто информационно ниво се реализира от микропроцесорни електронни
устройства, като коректори за измерване на разхода на природен газ, програмируеми
контролери за обхващане на общите за обектите измервания и за управление на
различни процеси, газхроматографи за определяне на химическия състав на
природния газ, прибори за измерване на катодния потенциал на тръбопроводите.
На това ниво са обособени и функционират няколко локални системи
обхващащи групи от специализирани обекти от газопреносната мрежа и
компресорните станции.
Посредством комуникационни канали изградени на базата на различни
технологии за пренос на данни, получените и обработени от второто информационно
ниво данни се транспортират до районните диспечерски центрове на
„Булгартрансгаз“ ЕАД. Използват се модемни линии, радио мрежи, WAN/LAN и GPRS
мрежи.
Технологичните обекти от които постъпва информация в районните
диспечерски системи са измервателни линии на газорегулаторни станции – ГРС/АГРС,
газоизмервателни станции - ГИС, компресорни станции – КС, линейни кранове – ЛК,
очистни съоръжения, ЕХЗ, ПГХ „Чирен“.
Компресорните станции са оборудвани с информационно - управляващи
системи за наблюдение и контрол (SCADA) обхващащи група компресори на един
производител. Повечето компресорни станции по исторически причини са
окомплектовани с компресори на повече от един производител, всеки със своя
окомплектовка на софтуера за визуализация и управление. Така на практика всяка
компресорна SCADA, е съставена от повече от една подсистеми от различен
производител, всичките те обеденени в обща за станцията система.
Използвани са програмно-технически средства на Siemens, ABB, GE, Honeywell,
Modicon, CCC, ЭСУД и др. В зависимост от предоставените от производителите и
проектантите на системата възможности за интегриране с тези системи са изградени
информационни връзки, като извадка с данни за основните параметри на станциите и

газокомпресорните агрегати се изпраща на зададен интервал (най – често 4-5
секунди) към по-горните нива на системата.
Така изброените обекти са обединени посредством специализиран софтуер в
единна информационна система осигуряваща на районните диспечерски центрове и
на ЦДУ в София, информацията необходима за оперативното управление на
процесите при преноса на природен газ по НГПМ и ГМТП.
Третото информационно ниво е реализирано от информационни сървъри,
разположени в районните диспечерски центрове и обединяващи информацията от
обектите на съответния район. Използват се и двата механизма за събиране на
информация - polling (циклично обхождане) и exception (предаване на данни по
инициатива на крайното устройство). Polling режима е преобладаващ. Възможно е
задаване на ред и приоритети в обхождането.
Всеки технологичен район е обособен, като отделна система, напълно
независима от останалите и от горното информационно ниво, реализирано в
Централната диспечерска служба в София. Във всеки районен център
информационният сървър е подсигурен с резервен работещ в режим на „горещо
резервиране” и пълно функционално препокриване с основният.
Четвъртото информационно ниво е изградено в централата на
„Булгартрансгаз” ЕАД и се състои централен и резервиращ го сървъри, където се
събира, пренесената чрез WAN мрежата на дружеството информация от всички
районни сървъри.
С цел резервираност на централната диспечерска служба, като място от което
се управляват процесите по газопреносните мрежи са изградени и функционират два
резервни диспечерски центъра със съответните сървъри, осигуряващи пълна
функционална индентичност с основният в София. В София функционира и изнесен
сървър към който се експортира информацията имаща отношение към търговската
дейност на дружеството.
Трансграничните връзки за технологична информация постъпват в съответните
локални системи и по така описаната структура се изпращат до най-горното ниво на
системата. На това ниво има и няколко автоматични информационни връзки с
търговски партньори на дружеството.
По такъв начин, към настоящият момент информационната система на
"Булгартрансгаз" ЕАД е базирана върху районни системи обслужващи технологичните
райони:
СИЕР "Вълчи Дол"; СЗЕР "Ботевград"; ЮИЕР "Ст. Загора"; ЮЗЕР "Ихтиман".
Със същият статут са и две специализирани системи, първата от които обслужва
локалните SCADA системи на двете компресорни станции "Кардам-1" и "Кардам-2" и
прилежащото допълнително оборудване в района около тях. Тази система е
инсталирана и работи на сървъра в СИЕР „Вълчи Дол“ като интегрира и данните за
количество и състав на природния газ от ГИС „Негру Вода“ 1,2,3 постъпващи от
„Трансгаз“ Румъния.
Втората специализирана диспечерска система е системата обхващаща данните
от разходомерите за природен газ намиращи се на площадката на ПГХ „Чирен“ и
интегрираща данни посредством OPC протокол от SCADA системата Honeywell
Experion, която осигурява наблюдението на данните от измерванията с разходомери
CF600Т2, данните от сондажите и съоръженията за нагнетяване и добив, както и
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управлението на технологичните процеси в ПГХ „Чирен“ посредством PLC контролери
Siemens, Honeywell и Modicon. Диспечерската система в ПГХ „Чирен“ също така
осигурява събирането на данни от отдалечени обекти на СЗЕР Ботевград намиращи се
в региона и ги предава по WAN мрежата на Дружеството на диспечерските сървъри в
РДС Ботевград.
В резюме информационната диспечерска система на "Булгартрансгаз" ЕАД към
настоящият момент е реализирана, като йерархична структура базирана на шест
специализирани автономни системи, обединени на най-високото ниво в ЦДУ в единна
информационна структура.
В състава на тези системи постъпва информация от девет подсистеми
обслужващи компресорните станции и локална SCADA система обслужваща ПГХ
"Чирен".
Най-общо в системата постъпва информация от около 144 газорегулаторни и
газоизмервателни станции, 9 компресорни станции с 39 броя ГТА и 6 броя нови ГТКА
“Solar”, 105 автономни измервателни станции, разположени по линейни кранове и
ПГХ „Чирен“.
Общият брой на микропроцесорните устройства, в т.ч. специализирани
измервателни прибори, RTU устройства, програмируеми контролери и други е около
620 броя, а количеството информационни параметри постъпващи от обектите е над
45 000 аналогови параметъра, 9000 цифрови и 3000 разчетни.
Използваното измервателно оборудване е производство на фирмите: Honeywell,
Emerson, Siemens, ABB, Daniel, Elster, Унисист, ИСТА и специализирано руско.
Програмното осигуряване използвано за реализация на локалните системи
обслужващи компресорните станции с които има изградени информационни връзки е
базира на програмни продукти на Siemens, ABB, CCC, Honeywell, Emerson, ИСТА и
руско.
Програмният пакет, с който са разработени районните системи и системата в
ЦДУ - София е "Windows process stations - 32" /WPS 32 /, разработка и приложен
софтуер на ET “ИСТА – Юлий Панков“.
Всички данни се съхраняват в MySQL система за управление на бази данни,
организирани за работа в режим реално време и със съхранение на данните по
различни базови времеви интервали, като секундни, минутни, часови и на тяхна
основа се формират дневни и месечни нива. Базите данни се поддържат, както в
районните диспечерски сървъри, така и в тези в централата на фирмата в София.
Данните се визуализират на мнемосхеми в цифров и графичен /тренд/ вид и
като анимации. Системата изготвя автоматично също редица денонощни и месечни
справки и други отчетни документи.
Системата издава гласови съобщения за открити отклонения и повреди.
Съобщения се издават едновременно във всички контролищи процесите управленски
нива. Следи се състоянието на линейните кранове на база наляганията пред и след
крановете, входно и изходно налягане за ГРС, максимален разход по измервателни
линии и др.. Заложени са и аларми с охранителни функции от датчици на врати,
обемни датчици и др. Всички събития се записват в архив („Event Log“), където са
достъпни за преглеждане, филтриране, сортиране и отпечатване.
Системата поддържа единно време разпространявано от централния сървър в
ЦДС София, през районните сървъри и до всички GPRS терминали и крайни
измервателни устройства. Поради спецификата на процесите и коректорите за
измерване на разхода, е реализиран и специфичен механизъм за преход зимно-лятно
и лятно-зимно време, който се управлява отново от централния сървър.
Системното и приложно програмно осигуряване е инсталирано върху 11
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конфигурации реализиращи локалните сървъри. Към тях са включени около 130
стационарни клиентски работни станции и 10 таблета работещи през VPN. Сървърите
в РДС Ихтиман, РДС Ботевград, РДС Вълчи Дол, РДС Стара Загора, КС Петрич, КС
Полски Сеновец, ПГХ Чирен и ЦДС София са дублирани от машини с еднаква
конфигурация, работещи в паралел и с готовност да заменят основната машина при
необходимост.
Използвано е комуникационно оборудване и прилежащ софтуер, производство
на: WAN/LAN - Cisco, GPRS модеми - Sierra wireless, четирипроводни модеми М100 Унисист, мрежови конвертори - Tibbo Technology, шестканални конвертори
RS/Ethernet - Tibbo ОЕМ базирано производсто на ИСТА, RTU контролери базирани на
ОЕМ GPRS модули на Sierra wireless - производство на ИСТА, радио мрежа – Racom,
размножители на серийни канали Унисист, ИСТА.
Преобладаващата операционна система на сървърите и работните станции е
Microsoft Windows 7. Изключения: ЦДС София - Microsoft Windows Server 2006, както
работни станции и преносими компютри с Microsoft Windows 7.
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1. Районна диспечерска система СИЕР "Вълчи дол"
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1. Районна диспечерска система СИЕР "Вълчи дол"
Районът обхваща североизточна България и обслужва националната и
транзитна газопроводната мрежа от граничния пункт "Негру вода" до ГИС
"Партизани" на юг, където е границата с ЮИЕР "Ст. Загора". На север са обхванати
обектите по НГПМ до ГИС "Лом Черковна", където е граничната точка със СЗЕР
"Ботевград".
Районът включва четири компресорни станции: КС "Кардам-1" с 3 бр. ГТА, КС
"Кардам-2" с 6 бр. ГТА, КС "Брестак" с 6 бр. ГКА и КС "Провадия" с 4 ГТА.
В състава на района са включени 21 Газоразпределителни станции и 8 ГИС-а.
Компресорните станции са обхванати със SCADA системи реализирани както
следва:
- КС "Кардам"1 и 2 посредством контролери Fanuc, Siemens и Compressor
Controls Corporation (CCC) и операторско ниво под Siemens WinCC и TrainView;
- КС "Провадия" с контролери S7-400 и операторско ниво под Siemens WinCC;
- КС "Брестак" с контролери Sigma 316 и операторско ниво под WPS32;
В АГРС/ГРС/ГИС са монтирани 103 вторични прибора за измерване на
потреблението на природен газ тип CF300T, CF300B, CF600 производство и доставка
на фирма Унисист инженеринг ООД, 26 RTU контролери Sigma S664 и 1 прибор за
измерване на катоден потенциал МОН-100.
Средствата за комуникация са WAN/LAN базирани, като в АГРС/ГРС станциите са
монтирани едноканални и многоканални конвертори от RS232/485 към Ethernet.
На територията на 19 линейни крана са монтирани автономни измервателни
станции комуникиращи със сървъра в РДЦ "Вълчи дол" през GPRS връзка. Тези
станции представляват енергийно независими комплекси, захранени от фотосоларни
панели и съдържащи буфериращи захранването акумулатори, специализиран заряден
контролер за управление на захранванията, GPRS базиран програмируем контролер, с
вграден HART модем за комуникация и два трансмитера за налягане. Станцията
работи в свръх икономичен режим на потребление на енергия, което и позволява да
функционира и предава над 45 дни без заряд от панела.
В компресорна станция „Провадия” функционира сървър, който събира данни за
КС Провадия от Siemens WinCC и разходомерите за горивен и пусков газ на Унисист
инженеринг ООД.
Данните от сървърите в КС „Провадия“, КС "Брестак", КС „Кардам“ 1 и 2
постъпват в районния сървър и от там в сървъра в ЦДС София.
Системата поддържа информационен канал със сървъра на ЮИЕР "Ст. Загора" и
с този в ЦДС София, откъдето се взимат данни за състава на газа, измерени с
газхроматографи в ГРС "Нефтохим" и ГИС „Негру Вода“ 1. Тези данни по зададен
времеви интервал се изпращат в електронните коректори за извършване на
динамична корекция по състав на природния газ.
В състава на районната система функционират и 25 работни станции с
различен достъп до информацията.
Технологичната информация от района се визуализира върху 690 графични
екрани за визуализация на мнемосхеми на съоръженията и моментни значения и
състояния на параметри и устройства.
Заложени са и екрани за визуализация на архивираните данни под формата на
различни по вид и съдържание отчетни форми, като журнали, сертификати и др.
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2. Районна диспечерска система СЗЕР "Ботевград"
Районът обхваща северозападна България и обслужва северното трасе на
нацио-налната газопроводна мрежа. Започва от ГИС "Лом Черковна"- границата с
район "Вълчи дол" и завършва до ГИС "Богданлия", където е границата с ЮЗЕР
"Ихтиман".
Районът включва една компресорна станция - КС "Полски Сеновец" с 4 бр. ГКА
обхваната със SCADA система реализирана с контролери Sigma S664 и операторско
ниво разработено с пакета WPS32;
В състава на района са включени 36 бр. ГРС/АГРС станции и 11 ГИС-а.
В настоящият момент диспечерската системата на район "Ботевград" включва:
• 125 вторични прибора за измерване на потреблението на природен газ
тип CF300T/В, CF600Т2 и 47 прибора за измерване на катоден потенциал
МОН-100 производство на фирма Унисист инженеринг ООД;
• 19 RTU контролера Sigma S664 на ИСТА;
• 23 автономни измервателни станции разположени по част от линейните
кранове и 3 броя газхроматографа;
Използваните средства за комуникация са WAN/LAN, четирипроводни модемни
линии и GPRS мрежа. В ГРС, където достъпа е през модеми, комуникационните
канали на монтираните в станцията устройства са обединени в т.н. серийни концентратори, а където достъпа е през мрежа, са използвани едноканални и многоканални
конвертори на серийни канали от RS232/485 към Ethernet.
Комуникацията с обектите в района на Враца и Монтана се осъществява
посредством радиомрежа изградена с програмно-технически средства на фирма
RACOM и посредством двупосочна UDP ретранслация от сървъра в ПГХ Чирен.
На територията на 23 линейни крана са монтирани автономни измервателни
станции комуникиращи със сървъра в РДЦ Ботевград през GPRS връзка.
Реализирано е дистанционно управление на линеен кран на ОС „Нови Искър“ –
ГО „Перник“ с GPRS базиран контролер и на линейни кранове и позициониране на
байпаси на превключващ възел „Север – Юг“ на ОС „Горни Богров“.
Реализирано е автоматично превключване на трите линии на ГИС „Иванча“, с
Sigma S664 контролер, съобразно моментното потребление на газ с цел оптимално
натоварване и измерване на разхода.
Системата прехвърля данни от газхроматографите към тази на район "Ихтиман"
и от ЦДС София за поддръжка на функциите свързани с динамичната корекция по
състав на природния газ. Тези данни по зададен времеви интервал се изпращат в
измервателните прибори /коректори/.
Операторският интерфейс е реализиран посредством сървър с резервираща го
конфигурация и 28 работни станции разположени на територията на РДЦ "Ботевград"
Сървър и 8 работни станции в КС "Полски Сеновец" (в Полски Сеновец се
поддържа репликация на сървъра намиращ се в Ботевград за нуждите на местния
персонал поддържащ териториално прилежащите до станцията обекти);
Получаваната и съхранявана в базите данни информация се визуализира
посредством 1170 графични екрани с мнемосхеми на съоръженията и екрани за
визуализация на моментни значения и състояния на контролираните параметри и
устройства. Заложени са и екрани за визуализация на архивни данни под формата на
различни по вид и съдържание отчетни форми, като журнали, сертификати и др.
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3. Районна диспечерска система ЮИЕР "Ст. Загора"
Районът обхваща югоизточна България и обслужва южното трасе на НГПМ
част от ТМГМ за Турция, Гърция и Македония. Започва от ГИС "Партизани"
границата с район "Вълчи дол" и завършва до ГИС "Росен", където е границата
ЮЗЕР "Ихтиман". Към районът влизат и съоръжения от ТМГП до границата
Република Турция, включително КС „Странджа“ и КС „Лозенец“.

и
с
с

Районът включва две компресорни станции.
Едната е КС "Лозенец", която към настоящият момент е ограничено включена в
системата - входно/изходните параметри, състояние на машините и ограничен набор
допълнителни параметри. В момента се извършва модернизация и разширение на КС
с два броя ГТКА „SOLAR”, като интегрирането им към информационната система
предстои.
Втората компресорна станция е КС "Странджа" с 4 броя ГТА и 2 броя ГТКА
„SOLAR”, като три от машините са под управлението на руска SCADA система, а
четвъртия компресор е под управление на Siemens WinCC система, която ще бъде
заменена от система базирана на Honeywell продукти и включваща и
общостанционните измервания и управления.
С помощта на продукта WPS32 на място е изградена
интегрираща така описания набор програмно-технически средства
Обединени данните от станцията и териториално прилежащите
изпращат в районния диспечерски център в Стара Загора, а от
данни за останалата телеметрия на района.

локална система,
в единна система.
и съоръжения се
там се получават

В системата на района са включени 27бр. ГРС/АГРС/ГРП станции, 7бр. ГИС и 29
линейни крана.
Комуникацията с обектите се осъществява посредством WAN/LAN и GPRS мрежа.
В настоящият момент диспечерската системата на район "Ст. Загора" включва:
• 113 вторични прибора за измерване на потреблението на природен газ
тип
CF300T, CF300D и CF600Т производство и доставка на фирма Унисист
инженеринг ООД;
• 24 RTU контролера Sigma S664 на ИСТА;
• 29 автономни измервателни станции разположени по част от линейните
кранове;
• 1 брой газхроматограф;
Операторският интерфейс е реализиран посредством сървър и резервираща го
конфигурация, 22 работни станции разположени на територията на РДЦ "Ст. Загора"
в с. Загоре, сървър и 3 работни станции в КС " Странджа" и сървър и 3 броя работни
станции в КС Лозенец.
Вграден Web Server предоставя набот от страници с информация за налягания,
температури и разходи по линии за целия район.
Получаваната и съхранявана в базите данни информация се визуализира
посредством над 800 графични екрани с мнемосхеми на съоръженията и екрани с
моментните значения и състояния на контролираните параметри и устройства.
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4. Районна диспечерска система ЮЗЕР "Ихтиман"
Районът обхваща югозападна България и обслужва южното трасе на НГПМ и
част от ТМГП към Р. Гърция и Р. Македония. Започва от ГИС "Росен" - границата с
ЮИЕР "Ст. Загора" и завършва до ГИС "Богданлия", където е границата с СЗЕР
"Ботевград". В районът влизат и съоръженията до гръцката и македонска граница.
Районът включва две компресорни станции. КС "Ихтиман" e с 3 броя ГТА и един
брой ГТКА „Solar”, а втората КС "Петрич" с 2 броя ГТА и един брой ГТКА „Solar”.
И в двете станции, компресорите и общостанционните параметри са обхванати
от SCADA системи реализирани от Honeywell и операторски интерфейс реализиран с
продукта WPS32.
В локалната SCADA система в КС "Петрич" освен трите компресорни агрегата са
включени 15 броя вторични прибора за измерване на разход и данните, които
постъпват по модемна линия и MODBUS контролер от ГИС Стримонохори.
Към РДЦ в Ихтиман данните се предават в общ пакет, а в обратна посока се
получават данни за всички останали обекти и КС „Ихтиман“.
Като цяло освен двете компресорни станции, в районната система са включени
и 11бр. ГРС/АГРС/ГРП станции, 7 бр. ГИС и 20 линейни крана. Комуникацията с
обектите се осъществява посредством WAN/LAN и GPRS мрежа.
Системата получава и обработва информация от :
• 78 вторични прибора за измерване на потреблението на природен газ тип
CF300T, CF300B, CF600Т2 производство и доставка на фирма Унисист
инженеринг ООД;
• 19 RTU контролера Sigma S664 на ИСТА;
• 20 автономни измервателни станции разположени по част от линейните
кранове.
• 1 прибор за измерване на катоден потенциал МОН-100;
Системата получава данни от газхроматографите в районите "Ботевград", "Ст.
Загора" и ЦДС София, като в в зависимост от посоката на движение на газа зарежда в
приборите на информация за текущия състав на природния газ.
Операторският интерфейс е реализиран посредством сървър, резервираща го
конфигурация и 16 работни станции разположени на територията на РДЦ "Ихтиман",
сървър, резервираща го конфигурация и 2 работни станции в КС "Петрич".
Получаваната и съхранявана в базите данни информация се визуализира
посредством 600 графични екрани с мнемосхеми на съоръженията и екрани с
моментни значения и състояния на параметрите.
5. Локална подсистема "Румъния
Локалната система „Румъния“ обхващаща входа на газопреносните мрежи в
страната, а именно измервателните станции на ГИС „Негру Вода“ 1, 2, 3 на Румънска
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територия, компресорните станции, съпътстващите ги съоръжения в КС Кардам 1 и 2
на базирани на контролери Fanuc, Siemens и Compressor Controls Corporation (CCC) и
операторско ниво под Siemens WinCC и TrainView. Данните за компресорните станции
се получават чрез OPC Client over DCOM от CCC TrainTools и чрез Modbus over TCP за
Кардам 1.
Данните за ГИС „Негру Вода“ 1, 2, 3 - постъпват чрез MODBUS протокол през
изградена връзка със SCADA на „Трансгаз“ Румъния. Интегрират се в сървъра на РДС
„Вълчи Дол“ и в последствие се изпращат в ЦДС в София.
Репрезентативна извадка с параметрите, необходими за текущата поддръжка
на прилежащите съоръжения постъпва в системата обслужваща СИЕР "Вълчи дол", а
пълния обем данни постъпва директно в сървъра в ЦДС.
6. Подсистема ПГХ "Чирен"
Диспечерската информационна система в ПГХ Чирен събира директно локални
потребители /ГРП при ПГХ Чирен – Монтана, Холсим, Нивего, Собствени нужди –
Парно, Горивен газ и др./, които се измерват посредством електронни коригиращи
прибори CF300. Останалите данни, които постъпват в системата са интегрирани от
локалната SCADA система на ПГХ Чирен – Honeywell Experion. Предаването на
данните е двустранно и е реализирано на базата на OPC протокол и DCOM
функционалност на операционната система. Данните, които постъпват във WPS32 от
Experion са селектирани при предишни разширения на WPS32 с цел да се намали броя
на данните за интеграция и визуализация. При промени по интегрираните данни в
структурата на SCADA системата Experion е необходимо да се правят и корекции по
WPS32 за да останат предаваните данни актуални.
Диспечерската система в ПГХ Чирен също така осигурява събирането на данни
от отдалечени обекти на СЗЕР Ботевград намиращи се в региона и подобно на
гейтуей ги предава по WAN мрежата на Дружеството на диспечерските сървъри в РДС
Ботевград.
7. Диспечерска информационна система в ЦДС "София"
Диспечерската информационна система в централна диспечерска служба в
София е последното в йерархията ниво на диспечерската система на Булгартрансгаз
ЕАД.
Тя е реализирана като динамична и хомогенна структура от 6 подсистеми, като
всяка от тях притежава пълна функционална независимост за автономна работа. По
този начин е търсен и постигнат ефекта за запазване на работоспособност дори и при
частичен отказ в някой клон от структурата на системата.
Друго основание за този подход е и динамиката по отношение на инсталиране
на нови или замяна на стари полеви устройства, характерна за работата на
поделенията на Булгартрансгаз ЕАД и свързаната с това необходимост от
непрекъсната актуализация на системите поради настъпили промени по полевите
измервателни съоръжения. По този начин при работата по някоя от районните
системи по никакъв начин не възпрепятства нормалното функциониране на
останалите, както и евентуалните грешки в текущата работа на една система не се
пренася автоматично върху цялостната работа на системата в ЦДС.
За всяка една от районните системи в структурата в ЦДС функционира
репликация, която в максимална степен отговаря на първообраза си в районния
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диспечерски пункт, като не изпълнява задачите по "обхождане" на полевите
устройства и събиране на първична информация от тях, а получава от районния
сървър готови информационните масиви.
За своята работа в ЦДС системите поддържат своя собствена база данни.
Програмното осигуряване е реализирано с пакета WPS32. Хомогенността е постигната
посредством наличните в пакета механизми за динамично преразпределение на
ресурсите на изчислителната конфигурация и извеждане на "фокус" това ядро, което
трябва да изпълни получената към системата заявка.
По такъв начин информационно, графично и до голяма степен програмно е
постигната еквивалентност между районните подсистеми и обобщаващата ги система
в ЦДС София.
В две от районните подсистеми е вградена структура, имаща пълен
информационен достъп до всички данни и подсистеми, но резултатите от работата на
тази структура са достъпни само от ниво ЦДС. Тази секция поддържа и два
информационни взаимозаменяеми канала за данни – POP3/SMTP и FTP за пренос от и
към „Газпром експорт“ на данни за важни параметри от входно/изходните точки на
републиканската газопреносна система.
Системата е инсталирана върху две сървърни конфигурации и към нея
динамично се включват до 50 броя клиентски работи станции. Системата поддържа и
работата върху инсталираната в диспечерската зала на ЦДС видеостена.
От това ниво обобщена за часов и дневен период информация, касаеща
основна търговска информация се експортира към изнесен „търговси” сървър
обслужващ информационно други звена на дружеството освен диспечерското и
пехническата поддъжка.
За резервираност на Централния диспечерски център са реализирани два
резервни сървъра, програмно, информационно и функционално напълно индентични
на сървъра в ЦДС и изнесени в два от технологичните райони. При необходимост
всяка от тях може да поеме функциите на централен сървър осигуряващи пълната
функционалност на WPS 32.
Всички сървърни конфигурации са обвързани в система осигуряваща
автоматично програмната и информационна еквивалентност.
Информационна подсистема "контрол на оборудването"
В рамките на системата в ЦДС работи специализирана самостоятелна система
предназначена за екипите, поддържащи средствата за комуникация.
Системата комуникира с останалите системи и получава от тях информация за
състоянието на канала за достъп до всички електронни устройства, разположени по
полевите съоръжения и отговарящи за събирането и обработка на измерваната
информация.
Системата следи и предоставя информация за изправността на достъпа до
всяка една от 144-те газоразпределителни и газоизмервателни станции и до всеки от
620-те специализирани измервателни прибори, RTU-устройства, програмируеми
контролери и други.
Допълнителна информация
WAN/LAN-мрежата е изградена през собствени трасета на дружеството и се
поддържа от негови служители;
GPRS-мрежата е реализирана като затворена група без достъп до интернет;
Получаването и предаването на данните се изпълнява с устройства и
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процедури, отговарящи на стандартите за съответния тип връзка, а данните са
защитени чрез протоколи, някои от които са "отворен тип", а друга част са фирмени
протоколи на производителите на устройствата;
Обмена на данни между отделните локални подсистеми в т.ч. и SCADAсистемите е реализиран по места в зависимост от възможностите, които предлага
съответната система. Използвани са методи като OPC (Server, Client), ActivеX, файл
трансфер, различни мрежови протоколи и др.
IІ. Цели на поръчката.
1. Осигуряване за срок от 2 (две) години на надеждна работа, непрекъснато
функциониране и оптимизиране на информационна система за събиране,
архивиране и визуализация на технологична информация чрез:
• поддръжка, профилактика, възстановяване и настройка на използваните
програмно-техническите средства;
• възстановяване на работоспособността на системата след дефектиране на
модули посредством ремонт или замяна с резервни или съвместими;
• актуализация на системата свързана с констатирани дефекти във
функционирането й, несъответствия при представянето на получаваната и
изпращана от и към системата информация, промени в технологичните
схеми на обектите;
• Оказване на съдействие на полевите екипи на Възложителя при работа с
измервателните устройства по обектите;
• оказване на методическа помощ и консултации относно експлоатацията на
системата и реализация на проекти пряко свързани с нейната работа;
• гарантиране функционирането на базите с данни и дългосрочното
съхранение на информацията в тях;
2. Обслужване и поддръжка на системата за срок от 2 (две) години с изпълнение на
дейностите описани в Приложение № 1 и допълнителните дейности по поддръжка
и развитие на системата, описани в Приложение 2 (дейности за изпълнението на
които, оторизиран представител на Възложителят изпраща конкретна заявка по
Приложение 4 до Изпълнителя).
3. Обезпечаване по заявка на Възложителя на резервни части и модули за
използвани в системата измервателни и комуникационни устройства съгласно
Приложение №3;
III. Изисквания към офертата
1. Предложението трябва да съдържа месечна цена без ДДС за дейностите
описани в Приложение 1.
2. Предложението трябва да съдържа единични цени в човекочасове и срокове
за изпълнение в работни дни за допълнителните дейностите описани в
Приложение 2.
3. Предложението трябва да съдържа единични цени за доставка на хардуерни
модули за информационна система, описани в Приложение 3.
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IV. Изисквания към Участниците
4.1. Участниците в обществената поръчка следва да притежават опит в изпълнението
на идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка услуги. Същите следва
да имат изпълнена минимум 1 (една) услуга, която е с предмет и обем, идентичен или
сходен с този на поръчката през последните три години, считано от датата, посочена в
обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на оферти.
Под услуги, които са сходни с предмета на поръчката се разбира изпълнени услуги по
поддръжка на системи за събиране и обработка на технологични данни за управление
на газопреносни системи.
4.2. Участниците следва да разполагат с персонал (екип от специалисти) които да
използват за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, а именно: да имат на
разположение минимум 2 /двама/ специалисти, с опит в изпълнение на дейности по
внедряване и поддръжка на системи за събиране и обработка на технологични данни
за управление на газопреносни системи.
4.3. В случай че участник не притежава правата на интелектуална собственост върху
софтуерния продукт WPS 32, същият следва да представи оторизационен документ от
притежателя на правата на интелектуална собственост на този софтуерен продукт за
правото да извършва дейностите от предмета на поръчката.
V. Изисквания към Изпълнителя на поръчката

1. Време за реакция за дейностите по Приложение 1 и Приложение 2
Сроковете за започване и извършване на дейности по Приложение 1 са не покъсно от първия работен ден от получаване на заявка от Възложителя, освен в
следните случаи:
• в аварийни ситуации изрично описани в заявката на Възложителя започване на работа по отстраняване на проблема до 2 часа след
получаване на заявката;
• доставка на хардуерни елементи съгласно Приложение № 3 – до 10 дни за
заявки за един брой от всеки един вид от оборудването и до 70 дни за
заявки за повече от един брой от всеки един вид от оборудването от
датата на получаването на заявка;
• ремонт на хардуерни елементи – в срок до 10 работни дни от датата на
доставка на повредения модул в сервиза на Изпълнителя;
Сроковете за започване и извършване на дейности по Приложение 2 се договарят
взаимно между страните.
При изпълнение дейностите по настоящото задание Изпълнителят е длъжен:
• Да спазва режима за достъп до обекти на Възложителя;
• Всички промени които се налагат по техническите средства на
Възложителя като прибори, контролери, разходомери и др. задължително
да се съгласуват с Главно Управление „Техническа експлоатация“ и
Управление „Главно Диспечерско Управление“ на Възложителя;
•

Всички промени, които се налагат по IT техническите средства на
Възложителя, като сървъри, комуникационна мрежа и др. задължително да
се съгласуват с Управление „Информационно и телекомуникационно
обслужване“ и Управление „Главно Диспечерско Управление“ на
Възложителя;
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•

Всички промени, които са свързани с начина на работа на системното
програмно осигуряване, неговото управление, структурата на базата данни
и др. задължително да се съгласуват с Управление „Информационно и
телекомуникационно обслужване“ и Управление „Главно Диспечерско
Управление“ на Възложителя;

2. Място за изпълнение:
•
•
•
•

на място в ЦДС;
на място в съответния експлоатационен район;
в сервизния офис на Изпълнителя;
по преценка на Възложителя, дейностите по Приложение №1 и
Приложение №2
могат да се извършват чрез дистанционен достъп –
„VPN канал“ до мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД

3. Конфиденциалност
Информацията станала достояние на Изпълнителя при изпълнение предмета на
поръчката е строго конфиденциална и Изпълнителят няма право без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под
каквато и да е форма информацията или части от нея.
Приложения:
Приложение 1: Дейности включени в месечната абонаментна поддръжка.
Приложение 2: Допълнителни дейности по поддръжка и развитие на информационна
система WPS32.
Приложение 3: Спецификация на хардуерни модули за доставка за информационна
система WPS32.
Приложение № 4: Образец на Заявка за извършени дейности по Приложение № 1 и
Приложение № 2
Изготвил:
Любомир Стефанов
Ръководител отдел „Режими“ в у-ние ГДУ;
Съгласували:

Деян Ангелов
Началник управление „ИТО“;
Георги Бузяков
Началник управление - Заместник„ГДУ“;
Петър Цонев
Ръководител сектор „Съобщителни мрежи“ в отдел Комуникации“ от у-ние ИТО
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