ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Провеждане на независим технически одит на
информационна система за събиране, архив и визуализация на технологична
информация от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Реф. номер: 190-124
I.

Въведение

„Булгартрансгаз” ЕАД е собственик и оператор на пръстеновидна газопреносна мрежа с
отклонения високо налягане за пренос на природен газ до потребители и
газоразпределителни дружества в страната, на подземно газово хранилище (ПГХ) Чирен
и на мрежа за транзитен пренос на природен газ за Турция, Гърция и Македония.
В качеството си на преносен оператор „Булгартрансгаз” ЕАД осигурява:
-

единно управление, координиране
газопреносната мрежа;

и

контрол

на

функционирането

на

-

пренос и отчитане на количества природен газ при спазване на изискванията за
качество;

-

съхранение на природен газ в прилежащото към НГПМ ПГХ – Чирен;

-

поддържане на обектите и съоръженията на газопреносната мрежа в
съответствие с техническите изисквания и правилата за безопасност при работа,
съблюдавайки европейските изисквания за опазване на околната среда;

-

развитие на газопреносната мрежа.

Предвид предмета на поръчката (провеждане на независим технически одит), в
процедурата не може да участва разработчикът на ИС WPS 32 на „Булгартрансгаз“ ЕАД
- ЕТ „ИСТА – Юлий Панков“ - гр. София, както и лицата, които са участвали в
разработката и поддръжката на ИС WPS 32 на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството си на
експерти. В тези случаи, възложителят, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, ще отстрани
участника от процедурата.
II.

Съществуващо състояние

Информационната система на “Булгартрансгаз” ЕАД WPS32 (ИС WPS32) е предназначена
за събиране, визуализация и съхранение на технологични данни от НГПМ, ГМТМ газ и
компресорните станции в страната. Разработчик на ИС WPS 32 е ЕТ „ИСТА – Юлий
Панков“ - гр. София. ИС WPS 32 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 оптични и медни линии, радио мрежи, VPN 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 обединени 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 Централно управление, София 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 идентичност с основния 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.
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 сървър в СИЕР „Вълчи Дол“ като интегрира и данните за количество и състав
на природния газ от ГИС „Негру Вода“ 1 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 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
настоящия 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
ИСТА.
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 контролиращи 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 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, както следва: WAN/LAN
оборудване – Cisco, Mikrotik и др., GPRS модеми - Sierra wireless, четирипроводни модеми
М100 – „Унисист инженеринг“ ООД, мрежови конвертори - Tibbo Technology,
шестканални конвертори RS/Ethernet - Tibbo ОЕМ базирано производство на ЕТ „ИСТА –
Юлий Панков“, радио мрежа – Racom, размножители на серийни канали - „Унисист
инженеринг“ ООД, ЕТ „ИСТА – Юлий Панков“ и други.
Преобладаващата операционна система на сървърите и работните станции е Microsoft
Windows 7. Изключения: ЦДС София - Microsoft Windows Server 2006, както и работни
станции и преносими компютри с Microsoft Windows 7.
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 "Кардам2" 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 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 състояние 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.
2.

Районна диспечерска система СЗЕР "Ботевград"

Районът обхваща северозападна България и обслужва северното трасе на националната
газопреносна 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 МОН100 производство на фирма „Унисист инженеринг“ ООД;



19 RTU контролера Sigma S664 на ИСТА;



23 автономни измервателни станции разположени по част от линейните
кранове и 2 броя газхроматографа;

Използваните средства за комуникация са WAN/LAN и GPRS мрежа. В ГРС са използвани
едноканални и многоканални конвертори на серийни канали от RS232/485 към Ethernet.
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“, със Sigma
S664 контролер, съобразно моментното потребление на газ с цел оптимално натоварване
и измерване на разхода.
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.
3.

Районна диспечерска система ЮИЕР "Ст. Загора"

Районът обхваща югоизточна България и обслужва южното трасе на НГПМ и 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 с ЮЗЕР "Ихтиман". Към
районът влизат и съоръжения от ТМГП до границата с Република Турция, включително
КС „Странджа“ и КС „Лозенец“.
Районът включва две компресорни станции. Първата е КС "Лозенец", която към
настоящият момент е изцяло включена към системата WPS32 – общо станционни
входно/изходни параметри, състояние на машините и пълен набор допълнителни
параметри. Извършена е модернизация и разширение на КС с два броя ГТКА „SOLAR”,
интегрирани изцяло към информационната система WPS 32.
Втората компресорна станция е КС "Странджа" с работещи 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 е заменена от
система базирана на Honeywell продукти и включва всички общостанционни измервания
и управления. С помощта на продукта WPS32 на място е изградена локална система,
интегрираща така описания набор програмно-технически средства в единна система.
Обединени данните от станцията и териториално прилежащите и съоръжения се
изпращат в районния диспечерски център в Стара Загора, а от там се получават данни
за останалата телеметрия на района.
В системата на района са включени 27бр. ГРС/АГРС/ 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 набор 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.
Данните за ГИС „Малкочлар“ - постъпват чрез MODBUS протокол през изградена връзка
със SCADA на „Боташ“ Турция. Интегрират се в сървъра на РДС „Стара Загора“ и в
последствие се изпращат в ЦДС в София.
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 SCADA на ГИС Стримонохори – Гърция, които
след това се интегрират в сървъра на РДС Ихтиман и в последствие се изпращат в ЦДС
в София.
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;

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.
Данните за ГИС „Жидилово“ - постъпват чрез GPRS - изградена връзка със SCADA на
„ГАМА“ Македония. Интегрират се в сървъра на РДС „Ихтиман“ и в последствие се
изпращат в ЦДС в София.
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 територия,
компресорните станции, съпътстващите ги съоръжения в КС Кардам 1 и 2 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 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 работа по някоя от районните системи по никакъв начин не се 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 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.
Във всяка една 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 мрежа.
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 „търговски” сървър обслужващ
информационно други звена на дружеството освен диспечерското и техническата
поддръжка.
За резервираност на Централния диспечерски център са реализирани два резервни
сървъра, програмно, информационно и функционално напълно идентични 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.
8.

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.
9.

Комуникационни канали използвани от SCADA системата

WAN/LAN-мрежата е изградена върху собствена технологична съобщителна мрежа,
която се поддържа от служители на Дружеството.
GPRS-мрежата наета от мобилен оператор действащ на територията на страната и
реализирана като затворена група без достъп до интернет;
Обмена на данни между отделните локални подсистеми в т.ч. и SCADA-системите 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.;
III.

Цел на поръчката

Целта на поръчката е осъществяване на независим технически одит на съществуващата
информационна система за събиране, визуализация и съхранение на технологични
данни от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД WPS 32 (ИС WPS32),
резултатите от който да подпомогнат Възложителя при формиране на дългосрочна
стратегия за използване и развитие на SCADA системата.
IV.

Обхват на дейността

При изпълнение на одита на информационна система (ИС) WPS 32 трябва да бъдат
извършени минимум следните дейности:


оценка на функционалността,
съществуващата система;



оценка на съществуващата система от гледна точка на действащите национални
и европейски законови изисквания и стандарти за изграждане на SCADA системи.



оценка на съществуващата система от гледна точка на действащите национални
и европейски законови изисквания и стандарти за мрежова и информационна
сигурност.



изготвяне на сравнителен анализ и оценка на съществуващата система от гледна
точка на добрата европейска практика и опита на европейски системни газови
оператори при използване и развитие на SCADA системите им. Сравнителният
анализ да включва съпоставяне с поне 2 (две) SCADA системи с обхват подобен
на описания в т. II. на газопреносни оператори от ЕС.



анализ на риска по отношение на: използване, поддръжка и развитие на
системата;



оценка на възможността, целесъобразността
модернизация на съществуващата система;



изготвяне на препоръки и предложения във връзка с направените оценки,
констатации и резултатите от извършените анализи и оценки;

ефективността

и

и

универсалността

перспективността

на

за



V.

изготвяне на техническа спецификация за модернизация и развитие на
съществуващата
ИС
WPS
32
или
техническа
спецификация
за
разработване/доставка и внедряване на нова SCADA система.
Основни задачи при изпълнение на поръчката

Във връзка с изпълнение на дейностите по настоящата техническа спецификация
избраният изпълнител следва да се запознае детайлно с:


изградената ИС WPS32 – технически решения, структура, начин на
функциониране, организация на използването, организация на поддръжката;



използваните хардуерни устройства от първичните преобразуватели до крайните
клиентски станции и сървъри;



добрата европейска практика и опита на големи европейски газопреносни
оператори при използване и развитие на SCADA системите им;



европейските и национални норми, директиви и стандарти в областта на газовия
сектор, изграждането на SCADA системи и тяхната киберсигурност.

Изпълнението на поръчката се състои от изпълнение на следните основни задачи:
1.
Преглед на изградения модел (архитектура) на ИС WPS32 и на основните
технически и организационни решения за събиране на технологични данни, реализирани
в обектите на „Булгартрансгаз” ЕАД - от ниво първични преобразуватели до ниво
съхранение на данните в обща база данни и тяхната обработка и визуализацията.
Възложителят изисква да бъде направен анализ и оценка на внедрените хардуерни и
системни решения по отношение на:


ефективност – предоставяне на всички необходими оперативни данни за
ефективно управление на газопреносната мрежа в съответствие с добрите
европейски практики;



производителност и точност – генериране на необходимите данни в
достатъчен обем, периодичност и с необходимата точност;



надеждност – възможност за възстановяване след срив за минимално време и
без загуба на информация;



достъпност – наличие на необходимите данни и достъп до тях във всеки един
момент, когато същите са необходими.



разширяемост – възможност за лесно и бързо интегриране на нови модули,
включително от различни производители;



сигурност – защита от неоторизиран достъп и манипулиране на данни;



ремонтопригодност и удобство по отношение на експлоатация и поддържане;



универсалност
на
използваните
хардуерни
средства
(първични
преобразуватели, контролери, коректори, комуникационни устройства,
сървъри, работни станции) по отношение на интерфейси, протоколи за
комуникация, управление и други и заменяемост (възможност за бърза и лесна
подмяна на дефектирал модул със стандартен такъв от друг производител).

2.
Преглед и оценка на приложния софтуер (вкл. СУБД) в ИС WPS32. Възложителят
изисква да бъде направен анализ и оценка на внедрените софтуерни решения по
отношение на:



Актуалност на ОС и СУБД – използвани към момента версии на операционните
системи и СУБД и възможност за преминаване към по-нови;



функционална пригодност – наличие на достатъчен набор от функции,
позволяващи ефективното управление на газопреносната мрежа и
организиране търговската дейност на „Булгартрансгаз” в съответствие с
Регламентите на ЕК за газовия пазар; предоставяне на коректни и с
необходимата степен на точност данни; степен на съответствие с добрите
европейски практики в областта на SCADA системите за управление на
газопреносни мрежи;



надеждност – работоспособност и достъпност на софтуерните компоненти в
непрекъснат цикъл на работа; способност за поддържане на определено ниво
на работоспособност при възникване на грешки (вкл. операторски грешки)
и/или прекъсване на отделни интерфейси; способност за бързо
възстановяване до определено ниво на производителност и възстановяване
на данни, пряко засегнати в случай на срив;



производителност – ефективно използване на изчислителните ресурси и
паметта; оптимално време за обработка на данните и получаване на отговор
при различните видове заявки;



използваемост – лекота по отношение на разбиране, изучаване и ползване
(интуитивен и „user friendly“ интерфейс); подходящо организирана и
достатъчно подробна функция „Помощ” и др.;



сигурност - защитата от случаен или злонамерен достъп, неоторизирано
използване, атаки от злонамерен софтуер, промяна или унищожаване;



оперативна съвместимост и взаимозаменяемост, вкл. лесен обмен на данни с
други софтуерни системи;



ремонтопригодност и модифицируемост – възможности за лесно
диагностициране на пропуски и отклонения в работата на отделните
функционалности и софтуера като цяло; степента, до която отделни
функционалности и софтуера като цяло могат да бъдат модифицирани без
пряка намеса на разработчика, включително въвеждане на промени в
топологията на газопреносна мрежа; възможности за предварително тестване
на модификации и/или промяна на параметри преди въвеждането им
в продукционната система, наличие на достатъчен набор от инструменти за
администриране и др.



преносимост – лекотата с която софтуера и данните могат да бъдат
прехвърлени на нов хардуер, на нова версия на операционната система, в
нова версия на СУБД; наличие на достатъчно подробни и лесни за изпълнение
процедури за инсталиране, back-up и restore и др.

3.
Преглед и оценка на съществуващата организация за поддържане,
администриране и развитие на ИС WPS32. Възложителят изисква да бъде направен
анализ и оценка по отношение на:


наличие на компетентен персонал за администриране и поддържане на ИС
WPS 32;



наличие на подробна, ясна и актуална инструкция/и за ползване (User guide);



наличие на подробна, ясна и актуална инструкция/и за администриране на
системата (Administrator guide);



наличие на пълно описание на съобщенията за грешки, включително
инструкции за действия на персонала, отговорен за поддържане на системата,
при съобщение за грешка;



наличие на подробно и ясно описание на структурата на базата данни;



лицензионни права – оценка на степента на независимост на „Булгартрансгаз”
ЕАД от разработчика на системата, вкл. по отношение на правата за
поддържане и развитие на ИС WPS 32 самостоятелно или чрез трета страна;



разпределение на правата и отговорностите по отношение поддържане и
администриране на системата между структурните звена в „Булгартрансгаз”
ЕАД и външни изпълнители.

4.
Преглед и оценка на използвания хардуер. Възложителят изисква да бъде
направен анализ и оценка по отношение на:


анализ на състоянието на използваната компютърна техника за сървърно
оборудване и работни станции;



анализ на моделите и състоянието на използваните програмируеми логически
контролери и друго специализирано електронно оборудване на обектите от
газопреносната мрежа от гледна точна на бъдеща употреба при една
модернизирана или на ново изградена SCADA система.

5.
Въз основа на направения преглед, вземайки предвид добрите практики на
използвани подобни SCADA системи от газопреносните оператори в страните от ЕС,
отчитайки националните и европейските изисквания и законодателство в областта на
газовия сектор и мрежовата и информационна сигурност, избраният изпълнител трябва
да изготви:


SWOT анализ на ИС WPS 32;



обосновано становище относно възможността, целесъобразността и
перспективността за модернизиране и развитие на ИС WPS 32 или за
подмяната й с нова система;



анализ на риска при всяко от двете решение (модернизация или подмяна).

6. Съобразно получените резултати от направения одит, изпълнителят трябва да изготви
техническа спецификация за модернизация на съществуващата система или за
подмяната й с нова система. Техническата спецификация трябва да покрива
изискванията на националната и европейска нормативна уредба и стандарти за
изграждане на SCADA системи и информационна сигурност.
7. Изготвяне на приблизителна (бюджетна) оценка на очакваните разходи на
„Булгартрансгаз“ ЕАД и очакван срок за реализация на предложения от изпълнителя
подход (модернизация на съществуващата система или внедряване на нова система).
VI. Очаквани резултати
В резултат от изпълнение на дейностите по настоящата техническа спецификация
изпълнителят следва да представи:
1. Детайлен доклад за текущото състояние на ИС WPS 32, в който изрично да бъдат
посочени идентифицираните при изпълнение на дейностите/задачите, описани в т. IV и
т. V рискове, недостатъци и проблеми на системата, както и да се направи оценка на
критичните рискове;
2.

Документ, съдържащ предложение за:

3.



краткосрочни мерки за намаляване и/или преодоляване на критичните
рискове;



средносрочни/дългосрочни мерки за осигуряване на високо надеждна, високо
ефективна и перспективна SCADA система, съответстваща на добрите
европейски практики, стандарти и нормативни изисквания;

Техническата спецификация за модернизация и развитие на съществуващата ИС
WPS 32 или разработване/доставка и внедряване на нова SCADA система.

4.
Приблизителна (бюджетна) оценка на очакваните разходи на „Булгартрансгаз”
ЕАД и очакван срок за реализация на предложения от изпълнителя подход
(модернизация на съществуващата система или внедряване на нова система).
Документите се представят в 2 (два) екземпляра на хартиен носител и 2 (два)
екземпляра в електронен вид, на български език.
VII. Начална дата и срок за изпълнение
Изпълнителят следва да започне работа след подписване на договор с Възложителя за
изпълнение на услугата и получаване от ДАНС на разрешение на екипа на изпълнителя
за достъп до стратегическите обекти на Възложителя.
Срокът за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката следва да бъде не
повече от 180 (сто и осемдесет) дни от получаване от ДАНС на разрешение на екипа на
Изпълнителя за достъп до обектите на Възложителя.
Срокът за приемане на резултатите от направения одит от страна на възложителя е 5
(пет) работни дни, считано от датата на предаване от изпълнителя на документите по
раздел VI.
VIII. Изисквания към Участниците
Участниците трябва:
- да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална
компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
минимум 1 (един) ръководител екип, който да притежава опит при извършване одит на
SCADA система;
минимум 2 (двама) експерти, които да притежават опит в извършване на одит и
разработване и/или внедряване и/или поддържане на ИС за събиране и обработка на
технологични данни (SCADA системи) от енергийни преносни мрежи (газопреносни
мрежи, нефтопроводи, електропреносни мрежи), като поне един от тях трябва да има
специфичен опит и компетентност в извършване на одит и разработване и/или
внедряване и/или поддържане на ИС за събиране и обработка на технологични данни на
SCADA системи за газопреносни мрежи;
минимум 1 (един) експерт с опит в областта на информационната сигурност на SCADA
системи;
минимум 1 (един) експерт с компетентност и опит в прилагането на националното и
европейско законодателство в областта на газовия сектор.
Забележки:
 на етап изпълнение на Договора за одит, не е допустима замяна на член
на одитния екип с друг експерт, без писмено съгласие на Възложителя. В
случай, че по каквато и да е причина, се наложи смяна на член на одитния

екип, Изпълнителят по Договора за одит е длъжен да предложи нов експерт
с квалификация равна или по-висока от тази на замествания.
 всички членове на одитния екип на Участника, който бъде избран за
Изпълнител, ще бъдат проучени от ДАНС по реда на българското
законодателство за получаване на достъп до стратегически обекти. В случай,
че който и да е член на екипа не получи Разрешение за достъп до
стратегически обекти, Изпълнителят по Договора за одит е длъжен да
предложи нов експерт с квалификация равна или по-висока от тази на
замествания.


лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката не следва да са
участвали в разработката и поддръжката на ИС WPS 32 на „Булгартрансгаз“
ЕАД, като това обстоятелство следва да бъде изрично посочено от участника
за всяко лице в еЕЕДОП.

IX.Техническо предложение
Техническото предложение на всеки от участниците задължително трябва да включва:
1.

Методология и възможни техники за осъществяване на одита;

2.
График, включващ последователност на планираните одитни дейности,
планирания ресурс от време и експерти за изпълнение на всяка от дейностите,
контролни точки (mile stones), междинни доклади за напредъка.
X. Изисквания към изпълнителя, който ще изпълнява поръчката
1.
При изпълнение на дейностите по настоящата техническа спецификация
изпълнителят следва да се съобразява с работното време, режимите за достъп и
изискванията за конфиденциалност на Възложителя.
2.
Изпълнителят трябва да осигури на експертите си за своя сметка необходимото
оборудване и условия за изпълнение на услугите по настоящата техническа
спецификация.
XI.Място за изпълнение
Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД в град София, районните поделения на
„Булгартрансгаз“ ЕАД и линейни обекти от газопреносната мрежа.
XII. 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.

Изготвил:
Любомир Стефанов
ръководител отдел „Режими“ , ГДУ

