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ДО 

АНЖЕЛА ТОНЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ 

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 
ДОКЛАД 

 
от  

 

Дирекция „Регулиране и контрол–Природен газ” 

 

Относно: степен на готовност на газопреносното дружество, обществения доставчик и 

газоразпределителните дружества за работа в зимни условия през периода 2013 – 2014 г. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

 

Във връзка с настъпването на зимния сезон 2013 – 2014 г., с цел осигуряване на 

непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на газопреносната и 

газоразпределителните мрежи, с писмо изх. №Е-15-00-7/18.10.2013 г. на ДКЕВР до 

газопреносното дружество и газоразпределителните дружества е изискана информация, 

относно степента на подготовка за работа в зимни условия на дружествата от газовия сектор. 

С цел обезпечаване сигурността на снабдяването с природен газ, с писмо изх. №Е-15-20-

41/01.11.2013 г. до обществения доставчик е изискана информация, относно заявените от 

потребители количества природен газ, съответно договорени необходими количества от внос 

и местен добив за гарантиране на заявеното потребление през 2014 г. 

 

І. Степен на подготовка на обществения доставчик за есенно-зимния период на 

2013-2014 г. 

С писмо изх. №БГ-34-01-2117/08.11.2013 г. на Изпълнителния директор на „Булгаргаз” 

ЕАД, в ДКЕВР е представена информация, относно подготовката на дружеството за есенно-

зимния период на 2013-2014 г. Прогнозното потребление на природен газ в страната за 

клиенти на обществения доставчик е в размер на 1 601 070 хил. м
3 

за IV
-то

 тримесечие на 2013 

г. и 2 617 845 хил. м
3 

 за 2014 г. Прогнозните количества за доставка през 2014 г. от местен 

добив от „МЕЛРОУЗ РИСОРСИЗ” и внос от „Газпромекспорт” ООО са в размер на около      

3 055 мил. м
3
. Общата наличност в ПГХ Чирен към 01.01.2014 г. ще е в размер на 305 мил. м

3
, 

а добива в ПГХ Чирен за 2014 г. се предвижда да е в размер на 255 мил. м
3
. 

Дружеството посочва, че с договорените необходими количества от внос и местен добив 

се гарантира заявеното потребление за 2014 г. 

 

ІІ. Степен на подготовка на газопреносното дружество за есенно-зимния период на 

2013-2014 г. 

С писмо изх. №БТГ-24-00-4071/29.10.2013 г. на Изпълнителния директор на 

„Булгартрансгаз” ЕАД в ДКЕВР е представена информация, относно готовността на 

газопреносната система – собственост на дружеството, за работа в есенно-зимния период на 

2013 – 2014 г. В издадената Заповед №БТГ 92-04-136/28.08.2013 г. са включени 

необходимите мероприятия и контрол за привеждане на газопреносната система на 

„Булгартрансгаз” ЕАД в състояние на готовност за работа в зимни условия. 

Основна задача на „Булгартрансгаз” ЕАД като комбиниран оператор на газопреносната 

система е да осигури непрекъснат и надежден пренос на природен газ към потребителите в 
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България и транзитен пренос към Гърция, Турция и Македония. Мероприятията по 

националната газопреносна мрежа (НГПМ) и транзитната газопреносни мрежи (ТГПМ) 

обхващат: преносни газопроводи от НГПМ и ТГПМ и електрохимичната защита; 

компресорни станции; подземно газово хранилище „Чирен”; газорегулиращи и 

газоизмервателни станции; ел. захранване и оборудване; диспечеризация; технологични 

съобщителни връзки; противопожарна безопасност; автотранспорт и механизация и 

административни сгради и персонал.  

Дружеството е посочило, че са извършени следните мероприятия за осигуряване на 

максимално висока степен на готовност. 

 

1. По отношение на националната газопреносна мрежа и транзитната газопреносна 

мрежа: 

За гарантиране на ефективна и безаварийна експлоатация на съществуващите ДМА са 

извършени следните дейности: 

 Мониторинг на всички подводни и въздушни преходи на газопроводите от 

националната газопреносна мрежа (НГПМ) и транзитната газопреносни мрежи (ТГПМ), както 

и на газопроводи, преминаващи през рискови зони; 

 Преизпитване на якост и плътност на газопроводни отклонения към НГПМ и ТГПМ; 

 Ремонт на дефекти, съгласно „Програма за ремонти” след вътрешно тръбни 

инспекции; 

 Ремонтни програми на газопроводите от ТГПМ в участъците КС Странджа – граница с 

Р Турция, КС Лозенец – КС Странджа, КС Ихтиман – Кулата и лупинги КС Кардам – с. 

Одринци и с.Рупча – КС Лозенец. 

 

2. Компресорни станции 
 „Булгартрансгаз” ЕАД е оператор на шест компресорни станции от системата за 

транзитен пренос на природен газ, три компресорни станции по системата за пренос на 

природен газ и един компресорен цех за ПГХ „Чирен”. 

 

2.1. Компресорни станции от системата за транзитен пренос на природен газ. 

 На всички компресорни станции по транзитната газопреносна мрежа са извършени 

планови профилактики и ремонти, както и текущи ремонти и дейности по подготовка на 

съоръженията на компресорните станции за работа през есенно-зимния сезон. 

 Извършени са изпитания на якост и плътност на КС Лозенец, Ихтиман, Петрич и 

Странджа. 

 

2.2. Компресорни станции от националната газопреносна система и ПГХ „Чирен”. 

 На всички компресорни станции по националната газопреносна мрежа са извършени 

планови профилактики и ремонти, както и текущи ремонти и дейности по подготовка на 

съоръженията на компресорните станции за работа през есенно-зимния сезон. 

 Извършени са изпитания на якост и плътност на КС Вълчи дол и Кардам 1. КС ПГХ 

„Чирен” е изпълнило успешно всички дейности по нагнетяване на планираните количества 

природен газ.  

 Всички съоръжения на територията на ПГХ „Чирен” са готови за експлоатация в зимни 

условия. Общият обем на съхранявания природен газ в газохранилището е 1 145 млн.м
3
, от 

които 750 млн.м
3
 буферен газ, 18 млн.м

3
 оперативен газ, собственост на „Булгартрансгаз” 

ЕАД. За регулиране на сезонната неравномерност на потреблението на природен газ в 

страната са нагнетени 335 млн.м
3
, като общото разполагаемо количество природен газ 

собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД е 377 млн.м
3
. 

 

3. Метрологична дейност 
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 Метрологичен контрол и проверки от акредитирани лаборатории на турбините, 

ротационните разходомери, вторичните преобразуватели на разход и трансмитерите на 

налягане; 

 Периодични проверки на манометри, отсекателни и предпазно изхвърлящи клапани на  

ГРС, АГРС и ГИС;  

 Подмяна на разходомери в АГРС „Кюстендил”, ГРС „Калитиново” и ГРС 

„Димитровград”; 

 Ремонт и профилактика на регулатори на налягане; 

 Ремонт на отоплителната инсталация към топлообменниците в ГРС „Нови Пазар”; 

 Реконструкция на АГРС „Самоков”; 

 Преизпитване на якост и плътност на АГРС „Кюстендил”. 

 

4. Автотранспорт, механизация и осигуреност с горива. 

 Проверка на акумулаторни батерии и оборудването на автомобилите; 

 Проверка за херметичност на охлаждащите системи и радиатори на парното на 

автомобилите; 

 Проверка на гъстотата на антифриза; 

 Осигуряване на зимни гуми. 

 

5. Персонал 

 Осигуряване на работно облекло и лични предпазни средства на персонала за работа 

през есенно-зимния сезон; 

 Осигуряване на специално защитно работно облекло от антистатична материя за 

работещите при рискови и специфични условия на труд; 

 Проверка на срока на годност на специалните предпазни средства; 

 Профилактика на отоплителната и климатична инсталация и резервните ел. генератори в 

административната сграда. 

 

6. Риск и дейности за минимизиране на риска. 

6.1. Риск от нарушаване целостта на газопреносната система: 

 Рисковете от нарушаване целостта на газопреносната система са преди всичко от 

външно посегателство върху газопровода, дефекти от корозия (външна, вътрешна, 

стресова), свлачищни и ерозионни процеси. 

Планирани действия за минимизиране на риска: 

 Превантивни дейности като вътрешно тръбни инспекции, преизпитания на якост и 

плътност, планови инспекции на оборудване, противоерозийни и хидроложки мероприятия, 

мониторинг, обходи, предотвратяване на повреди от трети страни; поддържане авариен 

резерв, контролиране на корозията; мониторинг на катодната защита и др.; 

 Извършване на планирани ремонти, в съответствие с Ремонтни програми и на 

спешни ремонти на открити по време на проверки аномалии; 

 Определяне на интервалите за проверка. Разработване на графици за реакция на 

признаци за повреди или дефекти, установени при проверките. 

6.2 Риск от нарушаване сигурността на доставките на природен газ 

Планирани действия за минимизиране на риска: 

 Поддръжка и рехабилитация на целостта на газопреносната система и оборудването 

на компресорните станции; 

 Изграждане на между системни връзки; 

 Диверсификация на енергийните доставки по източници, доставчици и маршрути; 

 Развитие на газопреносната мрежа; 

 Осигуряване на капацитет за съхранение на природен газ. 

 



 4 

6.3. Риск от замърсяване на околната среда: 

6.3.1. Риск от замърсяване на околната среда при възникване на производствени аварии – 

аварии в сондажи и шлейфи, аварии в на земни съоръжения и всички следствия от тях. 

Планирани действия за минимизиране на риска: 

 Поддръжка на всички съоръжения в изправност с цел недопускане на аварии; 

 Изготвяне на адекватни на последствията от авариите аварийни планове за бърза 

реакция на специализираните звена с цел борба и ограничаване до минимум последиците от 

аварии; 

6.3.2. Риск от замърсяване на околната среда при нарушаване на установените екологични 

норми, изпускани вредни емисии, парникови газове, замърсяване на повърхностни и 

подземни води и др. 

Планирани действия за минимизиране на риска: 

  Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух чрез: 

- Привеждане на съществуващите съоръжения в съответствие на заложените екологични 

норми в Комплексните Разрешителни на компресорните станции; 

- Оптимизиране на технологичните процеси; 

- Мониторинг на вредни емисии от димни газове; 

- Намаляване на емисиите СО2 чрез изпълнение на заложените принципи в Националния 

алокационен план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове. 

 Намаляване на вредните емисии в повърхностни и подземни води чрез: 

- Спазване на екологичните норми при заустване на отпадни води, мониторинг на 

отпадъчни води, поддръжка на пречиствателните съоръжения; 

- Изпълнение на заложените норми в разрешителните за водоползване и заустване на 

отпадъчни води. 

 Управление на други замърсители на околната среда: 

- Организиране и обособяване на специални площадки за разделно събиране и временно 

съхранение на генерирани отпадъци до извозването им от лицензирани фирми; 

- Мониторинг на шум в околната среда; 

- Мониторинг на почви и др. 

 

7. Предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението 

и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка през сезон 2013 – 2014 г.: 

Във връзка с подготовката на страната за зимния сезон 2013 - 2014 г., „Булгартрансгаз” 

ЕАД е анализирал и планирал своята дейност, като предприема следните мероприятия: 

 Преглед на изготвените планове за работа през зимния период и при усложнена зимна 

обстановка на експлоатационните райони и плановете за организирано взаимодействието с 

местните и регионалните структури; 

 Преглед и актуализиране на разработените планове за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, както и за 

работа при есенно-зимни условия; 

 Денонощно дежурство за управление на технологичните процеси в Централно 

управление и районите, (вкл. и в почивни дни). При необходимост дежурният диспечер 

оповестява ,,Постоянната комисия за предотвратяване и ликвидиране на последствията при 

бедствия, аварии и катастрофи”, която се поддържа в непрекъсната готовност; 

 Планирани са ежемесечни тренировки с членовете на Постоянната комисия за 

предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи. По 

време на тренировките се усъвършенстват действията на диспечерите в Централна 

диспечерска служба (ЦДУ) – София и взаимодействието с диспечерските служби в районите. 

За резултатите от тези тренировки се изготвят протоколи с изводи и задачи за изпълнение и 

недопускане на слабости при действия в сложна обстановка; 

 Осигуряване с необходимата техника за снегопочистване и опесъчаване на пътищата и 

подходите към експлоатационните районите, компресорните станции, ГРС и АГРС; 
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 Изградената ведомствена комуникационно-информационна система за управление се 

поддържа в състояние на постоянна готовност и непрекъснато се усъвършенства. В системата 

са включени всички структурни звена на дружеството. Създадена е необходимата 

организация за своевременна предаване на информация по йерархичната структура на 

управление. Системата за управление е единна и изпълнява едновременно технологични, 

информационни и оперативни задачи. 

 

ІІІ. Степен на подготовка за работа в зимни условия на газоразпределителните 

дружества 

Във връзка с настъпването на зимния сезон 2013 – 2014 г., с цел осигуряване на 

непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на газоразпределителните 

мрежи на лицензираните територии на газоразпределителните дружества, са извършени 

планови мероприятия, в следните дружества:  

 

„Черноморска технологична компания”АД 

1. Проверки на газоразпределителната мрежа: 

 проверки на кранови възли, въздушни преходи и основни съоръжения за загазяване, 

способност за манипулация, цялост на антикорозионното покритие, състояние на 

площадките. На места са извършени действия по смяна на отделни детайли и възли по 

линейните кранове, почистване на площадките и възстановяване на маркировката, 

предупредителни табели и антикорозионното покритие; 

 проверки на съоръженията пред консуматори. Извършени са проверки на 

съоръженията, обслужващи потребителите, присъединени към ГРМ (ГРП, ГРИТ, ГИТ) за 

загазеност, безпрепятствено манипулиране на входящите кранове, състояние на 

измервателните и регулиращите устройства, проверка за сработване и настройка на 

предпазните устройства (отсекатели и предпазни клапани), наличие на предупредителни 

табели, маркировка и състояние на антикорозионното покритие. Извършени са дейности за 

отстраняване на установените проблеми и привеждане на съоръженията в съответствие с 

фирмените стандарти; 

 проверки на одориращите станции за правилно функциониране в автоматичен режим 

и дозировка на одорант в утвърдените норми; 

 проверки за несъответствие по системата за електрохимична защита (анодни 

заземители, електроизолиращи фланци, КИК, станции за катодна защита); 

 проверки за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др. в близост до трасето на 

газопроводите; 

 актуализиране на плановете за локализация и ликвидиране на аварии. Организирани 

са аварийни групи с непрекъснато дежурство в денонощието и ремонтно-възстановителни 

група с необходимото оборудване. 

 

2. Управление на складовете: 

Попълнени са складовите наличности по места с резервни части, възли и детайли за 

газопроводите, съоръженията към тях, КИП и А. Проверено е наличието на аварийно 

оборудване – машини, инструменти и материали.  

 

3. По отношение на персонала на дружеството: 

 извършени са инструктажи на служителите за действие при възникване на аварийна 

ситуация при тежки зимни условия; 

 проверена е изправността на личните предпазни средства; 

 експлоатационният персонал е снабден със зимно работно облекло и обувки;  

 проверена е изправността на средствата за комуникация; 

 аварийните и експлоатационни автомобили са проверени и подготвени за работа в 

зимни условия. 
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„Овергаз Юг” АД, „Овергаз Запад” АД, „Овергаз Изток” АД, „Овергаз Север” ЕАД, 

„Софиягаз” ЕАД 

 

1. Проверки на газоразпределителната мрежа: 

 проверки на разпределителните газопроводи за утечки на природен газ; 

 проверки на линейни кранови възли, филтриращи части на съоръженията, регулаторно 

и предпазно-защитно оборудване на съоръженията проверки на одориращите станции за 

правилно функциониране в автоматичен режим и дозировка на одорант в утвърдените 

норми; 

 проверки на катодни станции и катодни контролно измервателни колонки; 

 проверки и калибриране на газ сигнализаторите и одорантметрите; 

 проверки на одориращите станции и зареждане с одорант за осигуряване 

необходимата дозировка на одорант в утвърдените норми;  

2. Управление на складовете: 

 Осигурени са комплекти резервни части, възли и детайли за газопроводите, 

съоръженията към тях, КИП и А. Проверено е наличието на аварийно оборудване – машини, 

инструменти и материали.  

3. По отношение на персонала на дружеството: 

 проверени са знанията на  експлоатационния персонал за действие при възникване на 

аварийна ситуация при тежки зимни условия; 

 проверена е изправността на личните предпазни средства; 

 експлоатационният персонал е снабден със зимно работно облекло и обувки;  

 проверена е изправността на средствата за комуникация; 

Транспортните средства и инженерната техника са проверени и подготвени за работа в 

зимни условия. За аварийните автомобили са осигурени зимни гуми, вериги, антифриз, 

масла и др. 

 За въвеждане на ограничителен режим по смисъла на Наредба №10 от 09.06.2004 г. са 

съставени схеми за изключване на потребителите от ГРМ с количества, разпределени по 

измервателните линии в ГРС на „Булгартрансгаз” ЕАД. 

 

„СЕВЛИЕВОГАЗ - 2000”АД 
Извършени са проверки на инсталациите и са почистени филтрите на всички изградени и 

функциониращи газорегулаторни пунктове. Проверени и преоборудвани са всички налични 

превозни средства и техника. През зимният сезон 2013 - 2014 г. ще продължи ежемесечното 

обслужване и проверка на изградените и функциониращи индивидуални газорегулаторни 

пунктове. 

 

„КОМЕКС” АД 

Сезонна планова проверка на газоразпределителната мрежа:  

 боядисване на откритите участъци на стоманените разпределителни газопроводи, с 

цел предпазване от корозия; 

 проверка на крановите възли от №1 до №15 – оглед на откритите метални части на 

газопровода, цялост на защитната ограда и почистване от трева; 

 проверка на електрохимичната защита на съоръженията; 

 организирани са аварийни групи с непрекъснато дежурство и постоянен телефон за 

връзка с клиентите. Всеки клиент на дружеството е инструктиран за безопасна работа с 

газови уреди и инсталации работещи с природен газ; 

 проверка на всички измервателни уреди, собственост на дружеството; 

Изготвена е заявка към „Булгаргаз” ЕАД за необходимите количества природен газ за 2014 

г. Относно възможностите за работа при въвеждане на ограничен режим, временно 
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прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ само 10 клиента от общо 123 

промишлени, обществено-административни и търговски, имат възможност да работят с 

алтернативно гориво. 

 

„БАЛКАНГАЗ - 2000” АД 

1.Проверка на газоразпределителната мрежа:  

Извършена е проверка на кранови възли, газоразпределителната мрежа и на подземните 

спирателни кранове без продухвателни свещи и ГРЗП ( на площадки ). Проверката включва 

следните дейности: 

 раздвижване на кранове; 

 почистване на площадки и ремонт на загражденията на крановите възли; 

 продухване през свещите на крановите възли и ГРЗП; 

 проверка за оттечки с газсигнализатор; 

 проверка и калибриране на манометри в ГРЗП и ГРП; 

 настройка на отсекатели в ГРЗП и ГРП; 

 проверка на регулаторите в ГРЗП и ГРП; 

 метрологична проверка на разходомерите. 

2.Проверка на разпределителните газопроводи и газоразпределителната мрежа по населени 

места: 

 проверка на разпределителни газопроводи, изпълнени с РЕ подземно; 

 проверка на разпределителни газопроводи, преминали под коритата на реки; 

 проверка на разпределителни газопроводи, преминали чрез футировка и по мостове 

над реки. 

3.Проверка на ГРЛЗП, ВГИ в котелни на училища и детски градини: 

 профилактика на ГРЗП – манометри, газдетекция, отсекатели, регулатори, кранове, 

разходомери; 

 проверка на правоспособността на персонала. 

4.Проверка на ГРЛЗП на битови клиенти: 

 профилактика на ГРЗП – газдетекция, регулатори, кранове, разходомери. 

3. По отношение на персонала на дружествата: 

 проверени са знанията на  експлоатационния персонал за действие при възникване на 

аварийна ситуация при тежки зимни условия; 

 експлоатационният персонал е снабден със зимно работно облекло и обувки. 

Транспортните средства и оборудването са проверени и подготвени за работа в зимни 

условия. За автомобилите са осигурени зимни гуми, вериги, антифриз, масла и др. 

 Подготовката за преминаване към „ограничителен” режим на газоподаването при 

нарушена доставка, включва следните дейности: 

 с „Булгаргаз” ЕАД е съгласувана възможност да поеме евентуални намаления в 

газоподаването;  

 с големите промишлени клиенти е съгласувана възможност за намаление и спиране 

на доставките при необходимост. 

 

„КАМЕНО-ГАЗ” ЕООД 

1. Сезонна планова проверка на газоразпределителната мрежа:  

 проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др. в близост до трасето на 

газопроводите; 

 проверка на кранови възли, въздушни преходи и основни съоръжения за загазяване, 

способност за манипулация, цялост на антикорозионното покритие, състояние на 

площадките. На места са извършени действия по смяна на отделни детайли и възли по 

линейните кранове, почистване на площадките и възстановяване на маркировката, 

предупредителни табели и антикорозионното покритие; 
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 проверка на съоръженията пред консуматори. Извършена е проверка на 

съоръженията, обслужващи потребителите, присъединени към ГРМ (ГРП, ГРИТ, ГИТ) за 

загазеност, манипулиране на входящите кранове, състояние на измервателните и 

регулиращите устройства, проверка за сработване и настройка на предпазните устройства 

(отсекатели и предпазни клапани), наличие на предупредителни табели, маркировка и 

състояние на антикорозионното покритие. Извършени са дейности за отстраняване на 

установените проблеми и привеждане на съоръженията в съответствие с фирмените 

стандарти; 

 проверка на одориращите станции за функциониране и дозировка на одорант в 

утвърдените норми; 

 проверка и извършване на ремонти при несъответствие по системата за 

електрохимична защита (анодни заземители, електроизолиращи фланци, КИК, станции за 

катодна защита). На места е извършено електрометрично обследване на подземните 

стоманени газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани при 

обследването места с нарушено такова. 

2. По отношение на складовата наличност 

 Попълнени са складовите наличности по места на резервни части, възли и детайли за 

газопроводите, съоръженията към тях, КИП и А, проверено е наличието на аварийно 

оборудване – машини, инструменти и материали. 

3. По отношение на персонала на дружествата: 

 извършени са поредица от инструктажи на служителите за действие при възникване 

на аварийна ситуация при тежки зимни условия; 

 проверена е изправността на личните предпазни средства; 

 експлоатационният персонал е снабден със зимно работно облекло и обувки;  

 проверена е изправността на средствата за комуникация; 

 проверени са и подготвени за работа в зимни условия аварийните и експлоатационни 

автомобили.  

 

„ГАЗИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

С цел непрекъснатото и безопасно функциониране на газоразпределителната мрежа и 

съоръженията към тях за зимния сезон 2013 - 2014 г , са предприети следните действия: 

 проверени са спирателната арматура и фасонните елементи на газоразпределителната 

мрежа; 

 почистено е трасето на надземния газопровод от странични предмети; 

 проверени са съоръженията за поддържане и укрепване на надземните газопроводи; 

 проверено е покритието на газопровода; 

 проверени са съоръженията за поддържане на налягането и филтрите; 

 проверени са укрепителните елементи на газопроводните отклонения; 

 проверени са заземителните контури. 

 

„КАВАРНА ГАЗ” ООД 
1. Сезонна планова проверка на газоразпределителната мрежа: 

 маркировка на шахти, кранови възли, и др. ; 

 профилактика на катодни станции и КИК; 

 проверка на изправността на линейно-спирателни възли. 

2. По отношение подготовката на персонала на дружествата за действие при възникване 

на аварийна ситуация при тежки зимни условия: 

 извършена е проверка на аварийното оборудване - машини, инструменти и 

материали; 

 проверена е изправността на средствата за комуникация; 

 проверена е изправността на личните предпазни средства; 
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„КНЕЖА ГАЗ” ООД 
Поради невъзможността „ПДНГ” АД гр. София да подсигури необходимите количества 

природен газ през есенно-зимния период, като алтернативен начин на доставяне на 

природен газ, дружеството е възобновило работата на площадката за декомпресиране на 

природен газ с капацитет 1 000 ст.н.м
3
 на час. 

 

„СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД 

Всички мероприятия, проверки, дейности и др. по подготовката на зимния сезон 2013 - 2014 

г. са завършени. Процедурите, които са извършени са съгласно изискванията на държавните 

нормативни документи. Гарантирана е висока надеждност на доставки на природен газ към 

клиентите. 

 

„ПРАВЕЦ ГАЗ 1” АД 

С цел осигуряване на безопасно, непрекъснато и сигурно функциониране на 

газопреносната/газоразпределителната мрежи и съоръжения на територията на Община 

Правец  са завършени всички мероприятия, проверки, дейности и др. по подготовката на 

зимния сезон 2013 - 2014 г.  

 

„Примагаз” АД 

1. Сезонна планова проверка на газоразпределителната мрежа:  

 проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др. в близост до трасето на 

газопроводите; 

 проверка на надземните съоръжения - кранови възли, въздушни преходи и основни 

съоръжения за загазяване, способност за манипулация, цялост на антикорозионното 

покритие, състояние на площадките, боя. На места са извършени действия по смяна на 

отделни детайли и възли по линейните кранове, възстановяване на боя, почистване на 

площадките и възстановяване на маркировката, предупредителни табели и 

антикорозионното покритие; 

 проверка на съоръженията пред консуматори. Извършена е проверка на 

съоръженията, обслужващи потребителите, присъединени към ГРМ (ГРП, ГРИТ, ГИТ) за 

загазеност, манипулиране на входящите кранове, състояние на измервателните и 

регулиращите устройства, проверка за сработване и настройка на предпазните устройства  

(отсекатели и предпазни клапани), наличие на предупредителни табели, маркировка и 

състояние на антикорозионното покритие. Извършени са дейности за отстраняване на 

установените проблеми и привеждане на съоръженията в съответствие с фирмените 

стандарти; 

 проверка на газозамерен пункт и одориращата станция за функциониране и 

дозировка на одорант в утвърдените норми; 

 проверка и извършване на ремонти при несъответствие по системата за 

електрохимична защита (анодни заземители, електроизолиращи фланци, КИК, станции за 

катодна защита). На места е извършено електрометрично обследване на подземните 

стоманени газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани при 

обследването места с нарушено такова; 

 актуализирани са плановете за локализация и ликвидиране на аварии. Организирани 

са аварийни групи с непрекъснато дежурство в денонощието и ремонтно - възстановителни 

група с необходимото оборудване. 

  

2. По отношение на складовата наличност 

 Попълнени са складовите наличности по места на резервни части, възли и детайли за 

газопроводите, съоръженията към тях, КИП и А, проверено е наличието на аварийно 

оборудване – машини, инструменти и материали.  
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3. По отношение на персонала на дружествата: 

 извършени са поредица от инструктажи на служителите за действие при възникване 

на аварийна ситуация при тежки зимни условия; 

 проверена е изправността на личните предпазни средства; 

 експлоатационният персонал е снабден със зимно работно облекло и обувки;  

 проверена е изправността на средствата за комуникация; 

 проверени са и подготвени за работа в зимни условия аварийните и експлоатационни 

автомобили.  

 

„ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД 

С цел осигуряване на безопасно, непрекъснато и безопасно функциониране на 

газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея за зимния сезон 2013 - 2014 г., са 

завършени следните мероприятия: 

 почистване и окосяване на прилежащите терени около съоръженията на клиентите; 

 продухване на газопроводи от ГРМ, с цел премахване на водата, вкарана по време на 

строителството; 

 подготовка на резервни регулатори за ГРП и ГРЗТ на битови клиенти; 

 подготовка на аварийния автомобил за работа при зимни условия; 

 проверка на нивото на маслото в ротационните и турбинни газомери; 

 проверка на състоянието на ключалките и пантите на вратите на шкафовете на 

съоръженията; 

 боядисване със светлоотразителна боя на капаците на чугунените гърнета, поставена на 

подземните кранове; 

 ремонт на капаците на шахтите за подземни кранове, реконструкция на ключалките, 

почистване на шахтите. 

 

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН” ЕООД 

С цел обезпечаване нормалното функциониране на газоразпределителната мрежа и 

съоръженията към нея за зимния сезон 2013 - 2014 г., са предприети действия в следните 

направления: 

1. Технически преглед на разпределителните газопроводи и съоръженията, включващ: 

 проверка на плътност; 

 профилактика на спирателната апаратура, измервателни уреди и уреди за измерване 

на налягането. 

2. Технически преглед и профилактика на ГРМ и съоръженията, включващ: 

 проверка на плътност на надземно изградената спирателна арматура, фланцеви и 

резбови съединения, разходомери и манометри по трасетата в ГРП, ГЗРП и ГЗП на 

изградените и монтирани съоръжения на ГРМ; 

 проверка на плътност на свещи за продухване и предпазни клапи в ГЗП и ГРЗП към 

обществено-административни и промишлени клиенти; 

 монтаж на указателни табели, репери и гърнета на спирателните кранове на 

новоизградената ГРМ; 

 проверка на заземления и газсигнализатори на ГЗРП на ОАТ и промишлени клиенти; 

 профилактика на спирателната апаратура, измервателни уреди и уреди за измерване 

на налягането. 

3. Проверка на автоматичната катодна станция за антикорозионна защита на подземната 

част на стоманен разпределителен газопровод от АГРС – Елин Пелин до гр. Елин Пелин. 

4. Проверка на одориращата станция и степента на одориране на природния газ в ГРМ. 

5. По отношение на подготовката на персонала за действие при възникване на аварийни 

ситуации при зимни условия: 
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 проверена е изправността на личните предпазни средства; 

 проверена е комплектовката на аварийното оборудване; 

 проверена е изправността на средствата за комуникация; 

Проверени са и подготвени за работа в зимни условия аварийните и експлоатационни 

автомобили. 

 

„ДОБРУДЖА ГАЗ” АД 

С цел осигуряване на непрекъснатото и безопасно функциониране на газоразпределителната 

мрежа и съоръженията към нея за зимния сезон 2013 - 2014 г., са предприети следните 

действия: 

 профилактика на газорегулаторните пунктове; 

 профилактика на газорегулаторните и измервателни табла на битовите клиенти; 

 профилактика на газорегулаторните и измервателни табла на промишлените клиенти; 

 проверка на подходите, свободните площи и достъпа до ГРП и ГРИТ; 

 подсигуряване на зимно работно облекло на служителите; 

 оборудване на авариен автомобил със зимни гуми, антифриз, лопата, кирка, 

пожарогасител. 

 

„КОСТИНБРОД ГАЗ” ООД 

С цел осигуряване на сигурно, непрекъснато и безопасно функциониране на 

газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея за зимния сезон 2013 - 2014 г. са 

завършени следните мероприятия: 

 проверка на крановите възли, откритите метални части на газопровода и защитната 

ограда; 

 боядисване на откритите части на разпределителния газопровод; 

 ограничаване достъпа до съоръженията и инсталациите на разпределителната мрежа . 

Относно възможностите за работа при въвеждане на ограничен режим, временно 

прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ само 13 клиента от общо 61 

промишлени, обществено-административни и търговски, имат възможност да работят с 

алтернативно гориво за период от 5 до 10 дни. 

 

„РИЛАГАЗ” ЕАД 
За предстоящият зимен сезон 2013 - 2014 г., с цел обезпечаване на нормалната работа на 

газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея, са завършени следните 

мероприятия: 

1. Сезонна профилактика  на газоразпределителната мрежа и газопроводни отклонения: 

 маркировка на шахти, кранови възли, и др. ; 

 профилактика на катодни станции и КИК; 

 проверка на изправността на линейно-спирателни възли 

2. По отношение подготовката на персонала на дружествата за действие при възникване 

на аварийна ситуация при тежки зимни условия: 

 извършена е проверка на аварийното оборудване -  машини, инструменти и 

материали; 

 проверена е изправността на средствата за комуникация; 

 проверена е изправността на личните предпазни средства; 

Всички аварийни превозни средства са оборудвани със зимни гуми, антифриз, лопата.  

 

 

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД 
Към настоящият момент дружеството няма изградена газоразпределителна мрежа и 

съоръжения към нея. 
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„Карлово Газ” ООД 
Обезопасени са всички надземни съоръжения, обновена е сигналната маркировка на всички 

газови съоръжения – външни отклонения, кранови възли, ГРИТ и ГИТ. 

Извършена е зимна подготовка на транспортните средства, осигуряващи преноса на 

модулните газови хранилища. Проверени са системите за сигурност, горивните и 

хидравлични системи и снегопочистващата техника. 

На техническият персонал са подсигурени зимни дрехи. 

 

„Консорциум Варна Про Енерджи” ООД 
За подготовката за зимния сезон 2013 - 2014 г. са предприети за изпълнение следните 

дейности: 

 проверка на основната и резервната регулиращи линии в ГРП 2; 

 почистване на филтрите на регулиращите линии в газорегулаторния пункт, подаващ 

природен газ към газоразпределителната мрежа на гр. Балчик; 

 проверка на спирателните съоръжения, монтирани по газоразпределителната мрежа 

на гр. Балчик; 

 почистване на филтрите на всички ГРИТ, ГРТ и ГИТ, монтирани при консуматорите 

на природен газ, свързани към мрежата на гр. Балчик; 

 профилактика на одориращата станция, монтирана в началото на 

газоразпределителната мрежа на Община Балчик. 

 

„Свиленград Газ” АД 
За подготовката за зимния сезон 2013 - 2014 г. са предприети за изпълнение следните 

планови мероприятия: 

 инсталиране на двойно-защитени системи за непрекъснато захранване на 

електронния блок на ГИТ; 

 проверка на всички газоизмервателни и газорегулаторни съоръжения, кранови възли 

и табла по газоразпределителната мрежа и на газорегулаторната станция; 

 проверка на противопожарните средства на газорегулаторната станция; 

 обучение на персонала за обслужване на аварийното захранване. 

 

„НЕВРОКОП - ГАЗ” АД 

Съгласно сключения договор между доставчика на компресиран природен газ 

„ЕНЕМОНА ЮТИЛИС” АД и „НЕВРОКОП - ГАЗ” АД, доставката през зимния период се 

коригира от 10 000 на 15 000 nm
2
. Фирмата доставчик на компресиран природен газ има 

сключен договор за снегопочистване на пътното платно до декомпресорната станция в Гоце 

Делчев и има налични собствени съоръжения за почистване на компресорната станция село 

Полето, община Симитли. 

Дружеството е направило график за оглед, обход, ревизия и своевременно 

отстраняване на възникнали нередности по градската газоразпределителна мрежа и 

газоразпределителните табла на абонатите. Изготвената програма за подготовка и създаване 

на организация за зимно поддържане на газоразпределителната мрежа съдържа информация 

за: 

 проверки на състоянието на арматурата, уплътненията, фланцовете и резбовите 

съединения, предпазните устройства, контролно-измервателните уреди и посвестите на 

газопроводите; 

 проверки на плътността на заваръчните, резбовите и фланцовите съединения; 

 проверки на работните манометри и предпазните устройства; 

 проверки на подземните спирателни кранове за пропуски на газ; 
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 проверки на състоянието на предпазните чугунени капаци на подземните спирателни 

кранове; 

 проверки на откритите газопроводи за пропуски на газ; 

 проверки на състоянието на предпазните чугунени капаци на разклонителните възли; 

 

„Си Ен Джи Марица” ООД 

За осигуряване на сигурно, непрекъснато и безопасно функциониране на локалните 

мрежи в гр. Чепеларе и КК Пампорово и на газоразпределителните мрежи дружеството е 

подсигурило снегопочистваща техника и съоръжения и е планирало доставка на сол за 

размразяване на пътната настилка и съоръженията. Обновена е сигналната маркировка на 

всички газови съоръжения – външни отклонения, кранови възли, ГРИТ и ГИТ. Предвидено е 

буферните хранилища да бъдат захранени в началото на зимния сезон. Осигурени са зимни 

дрехи на техническия персонал. 

 

Заключение: 

„Булгартрансгаз” ЕАД е представил в ДКЕВР доклад, относно готовността на 

системата за работа през есенно-зимен период на 2013 – 2014 г. Газопреносното 

дружество поддържа съоръженията на газопреносната система на необходимото ниво на 

готовност и техническо състояние, което ще осигури надеждна и непрекъсната 

експлоатация на всички системи за пренос, транзитен пренос и съхранение на природен 

газ през настъпващия есенно-зимен период. Системата за транспорт на природен газ до 

Турция, Гърция и Македония осигурява надеждна и сигурна доставка, при спазване на 

договорните условия.  

Съгласно Регламент 994/2010/ЕС общественият доставчик „Булгаргаз” ЕАД гарантира 

очакваното ниво на потребление на природен газ за 2014 г. чрез изпълнение на доставките на 

природен газ от местен добив и внос. За регулиране на сезонната неравномерност на 

потреблението на природен газ в страната, в подземното газово хранилище „Чирен” са 

нагнетени 335 млн.м
3
.  Общата наличност в ПГХ Чирен към 01.01.2014 г. ще е в размер на 305 

мил. м
3
, а добива от ПГХ Чирен за 2014 г. се предвижда да е в размер на 255 мил. м

3
. 

Във връзка с гореизброените проведени мероприятия от газоразпределителните 

дружества, и имайки предвид общото състояние на газоразпределителните мрежи и 

съоръженията към тях, може да се заключи, че дружествата са осъществили подготовка и са 

осигурили висока степен на надеждност при снабдяването с природен газ на клиентите през 

зимния период на 2013 – 2014 г.  

 

Предвид гореизложеното, предлагам ДКЕВР да разгледа и приеме доклада. 

 

 

 


