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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

1. Природен газ 

Природният газ ще придобива все по-важна и растяща роля в България, както е 

видно от “Енергийната стратегия на България”, приета от Правителството на Република 

България. Сред очакваните резултати е потреблението на природен газ да нараства 

ежегодно.  

Тази стратегия съответства на очакванията от приетите предписания на Протокола от 

Киото и на ООН, и в документа “Дневен ред на 21 век”, плод на конференцията върху 

проблемите на “Околна среда и развитие” проведена през 1992 година в Рио де Жанейро, 

съчетава икономическите проблеми и проблемите, свързани с опазване на околната среда, 

като определя стратегии и действия за устойчиво развитие, схващано като стремеж към 

подобряване на качеството на живота. Този документ, приет от световната общественост и 

от Европейския съюз, към който ще се присъедини и България в близко бъдеще, от 1992 

година до днес, е обект на многобройни конференции върху устойчивото развитие, 

провеждани на различни места като Аалборг,  Лисабон, София, Турку, Севиля, Хага, 

Хановер, където се разглеждат проблеми по хармонизирането на отделни сектори като 

енергийния, промишления, селскостопанския, транспортния, туристическия, управлението на 

отпадъци. 

Именно в енергийния сектор, увеличаването на квотата на природния газ в 

енергийния баланс на страната, представлява първоначален начин за решаване на 

проблема  за намаляване на вредните емисии в атмосферата и за намаляване на 

енергийните разходи. 

 

2. Развитие на енергийния сектор в България 

 Най-използваните енергийни ресурси на българския енергиен пазар са кафявите 

въглища, лигнитните въглища, местно производство, и ядреното гориво. Следват вносните 

енергийни ресурси като нефт, твърди горива и природен газ. Местният добив на нефт и 

природен газ покрива около 1% от енергийните нужди на страната. Находищата на твърди 

горива са оценени на около 2.6 млрд.т., 90%  от които се падат на лигнитните въглища, които 

се характеризират с ниска калоричност – 6.300 kJ/kg и с високо съдържание на сяра (между 

2 – 6%). Представената таблица обобщава съпоставката между цени за мощност и отопляем 
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обем за различните алтернативни горива. От нея се вижда обосноваността на високите 

очаквания от дейността разпределение на природен газ и по-точно: 

Табл. 1 

Гориво лв / kWh Апартамент от 

70m2 

Еднофамилна къща 

от  120m2 

Природен газ 0.055 лв. 102 лв. 203 лв. 

Електроенергия 0.145 лв. 242 лв. 483 лв. 

Пропан 0.108 лв. 200 лв. 402 лв. 

Мазут 0.120 лв. 228 лв. 458 лв. 

Въглища 0.045 лв. 124 лв. 247 лв. 

Парно отопление 0.065 лв. 135 лв. 271 лв. 

   

 Липсата на достатъчно находища на енергийни ресурси в България води до 

необходимостта  от внос на твърди и течни горива, на природен газ и ядрено гориво. Общият 

внос на енергийни ресурси възлиза на около 56% от енергийните нужди на страната. Около 

44.4% от първичната енергия е местно производство. Останалите нужди се покриват от 

вносни горива; природният газ се внася от Русия. 

  

3. Газификация в България 

Изложеното в предходните параграфи неизбежно ще наложи наличието на ефикасна 

и надеждна газопреносна и газоразпределителна система, за да се гарантира по сигурен 

начин използването на природен газ. Понастоящем, тази система (вж. Схема на 

разпределение на природен газ в България дадена по-долу) е изградена от магистрален 

газопровод от южния полупръстен с диаметър 700 mm и налягане – 5MPa и отклонение до 

ГРС/ГРС с диаметър 500 mm и налягане 5MPa за захранване на промишлени потребители и 

на газоразпределителни дружества. 
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II.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Основания за проектиране и нормативна база 

Идейният проект за развитие на система за газоснабдяване на гр. Смолян, в границите на 

лицензията  е разработен   в изпълнение на бизнес плана за развитие на дружеството за периода 

2012-2017 г. Целта на настоящия идеен проект  е да се покаже какви са възможностите за развитие 

на газоснабдяването на територията на гр. Смолян. 

Проектът  е изготвен така, че да служи на фирмата, на нейните партньори и всички ключови 

фигури, които участват в процеса на изграждане и експлоатация на газоразпределителната мрежа. 

Идейният проект  се разглежда като основен инструмент за развитие и в качеството си на такъв 

следва да бъде считан като  подробен разчет на предстоящи и неотложни дейности в областта на 
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газоснабдяването на територията на гр. Смолян и да спомага за определяне на реални срокове за 

възлагане на конкретни задачи. 

Предложеното решение за реализация на газоразпределителна мрежа е направено 

след проучване на най-модерните световни тенденции в тази област и на базата на опита на 

проектанския и експлоатационния екип. То е съобразено с нормативната база в страната и 

спазва всички изисквания на основните документи, регламентиращи проектирането, 

изпълнението, контрола и приемането на газови съоръжения и инсталации: 

“Закон за устройство на територията”, ДВ бр.65 от 22.07.2003 г.; 

“Закон за енергетиката”, ДВ бр.107 от 09.12.2003 г.; 

“Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 

разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен 

газ”, ДВ бр.67 от 02.08. 2004 г.; 

“Наредба №6 – за технически правила и нормативи за проектиране,изграждане и 

ползване на обектите и съоръженията за пренос,съхранение,разпределение и доставка на 

природен газ”, ДВ бр.107 от 07.12.2004 г.; 

Наредба №8 “За правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населени места”, ДВ бр.72 от 28.07. 1998 г.; 

Наредба № Iз-1971 от 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. за строително-техническите 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар . Обн. ДВ. бр.96 от 4 

Декември 2009г. В сила от 05.06.2010 г. 

Съгласно чл.10 от ЗУТ изискванията към устройството на териториите се определят с 

устройствени схеми и планове, които създават планова основа за дългосрочно развитие на 

урбанизираните територии и на териториите извън тях. 

Устройствените планове - общи и подробни, трябва да предвиждат подходящо 

разположение и бъдещо развитие на обектите, мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура с оглед социалното, икономическото, инженерно-техническото и 

териториалното развитие на регионите в страната. 

Разработката е съгласувана и със Закона за енергетиката, целта на който е да 

гарантира предпоставките за енергийното развитие и енергийната сигурност на страната при 
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ефективно използване на енергийните ресурси и за задоволяване потребностите на 

обществото от електроенергия, топлоенергия, природен газ и твърди горива (съгласно чл.2, 

ал.2) гарантира опазването на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната 

среда, националните интереси и интересите на потребителите при дейности по 

производство, внос, износ, пренос, разпределение и продажба на енергия и горива. 

Съгласно чл.169 от ЗЕ експлоатацията на газоразпределителни мрежи се 

осъществява от разпределителни предприятия, получили лицензия за извършване на 

дейност по разпределение на природен газ на потребители, разположени на определената 

от лицензията територия.  

2. Цели на проекта 

Проучването, което се явява предмет на настоящата разработка, има за цел да изясни 

следните аспекти на бъдещата газификация на гр.Смолян в границите на лицензията на 

територията на общината: 

 Да се разгледат използваните в момента енергийни източници в промишлеността 

и бита на гр.Смолян и да се оцени влиянието на вредните емисии върху 

екологичната обстановка в района. 

 Да се избере оптимален вариант за структура на бъдещата система за 

газоснабдяване, отчитащ най-точно съществуващото положение, конкретните 

условия в община Смолян и наличието на финансов ресурс. 

 Да се направи финансова оценка на бъдещата газификация и да се очертаят 

основните етапи при изграждане на разпределителната газопроводна мрежа. 

 Да се разработят типови схеми за газифициране на промишлени, обществено 

административни и битови консуматори в различни варианти. 

 Проучването, има за цел да изясни и оцени възможностите за използване на 

природен газ. 

В основата на разработения проект стои идеята - природният газ да стане 

основен енергиен източник за задоволяване на нуждите в битовия, обществено-

административния и промишления сектор на община Смолян, като замени използваните към 

момента твърди и течни горива. По този начин могат да се решат и проблемите на 
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индивидуалното топлоснабдяване, което е невъзможно при сегашната горивна база и 

липсата на приемлива алтернатива за подмяната и. 

3. Обща характеристика на гр. Смолян 

България се разделя на 28 области, всяка от които съсредоточава икономиката, 

управлението, националните и местни особености на съответния регион. В последствие тези 

области се разделят на общини, които изпълняват ролята на основни местни 

административни единици в държавата. Всяка община е автономна, със свой собствен 

бюджет и собственост.  

Селищната мрежа на общината съдържа 85 села и 1 град. Град. Смолян (34164 жители) попада в 

категорията “средноголеми градове”. Освен функционален, град Смолян е и пространствен център. 

В него е концентрирано 71% от населението, 18% от общата селищна територия, 90% от 

производствените терени и 95% от терените за социална инфраструктура. 

Климатът и природните условия създават благоприятни възможности за развитие на 

индустрията, търговията, туризма и комуникациите в региона  са добро място за 

инвеститорите, желаещи да развиват своята дейност в Балканския регион.  

 

III. ИЗХОДНИ ДАННИ 

Предвидени  са за изграждане 22,6км   полиетиленови   (PEHD 100, SDR 11) газопроводи за  

налягане 5 бара, както и подържащите съоръжения: 

- Газо измервателен пункт на входа на разпределителната мрежа:  

-- Одорираща станция -2бр. 

- ГРП 220/5 бар, 5000 нм3 – 2броя. 

- Кранови възли пред консуматори – 1314броя. 

- Линейни кранови възли - 50броя.  

- газорегулиращи и замерни съоръжения обслужващи отделните консуматори – 1314 броя. 

 

 

 



 

 

Идеен проект за изграждане на газоразпределителна мрежа на гр.СМОЛЯН за периода 2012-2017г.                                                   Стр. 8 от 27 
Община СМОЛЯН – България 

 

1. Климатични данни 

Климатът е преходно-континентален със слабо средиземноморско влияние, със средна годишна 

температура 8.1°С, мека зима и прохладно лято. Валежите (967 мм - дъжд и сняг), са над средните за 

страната. Зимата е мека и снежна, липсват остри и продължителни застудявания благодарение на 

оградните ридове от запад и север , без екстремно ниски температури и лавини. Снежната покривка се 

задържа от 80-120 дни. Лятото е прохладно и влажно, а есента - продължителна и топла. Ветровете 

оказват голямо значение при формирането на климата. Преобладават източните, но при преходните 

сезони и през зимата не са изключение и топлите ветрове лодос и бял вятър. Планинските бризи (горняк 

и долняк) са причина за повишената отрицателна йонизация на въздуха в района на Смолянските езера 

и Пампорово. Биоклиматичният паспорт на общината показва, че мястото е много благоприятно за 

обитаване и целогодишен отдих благодарение на комфортните биоклиматични условия през всички 

сезони. 

2. Геоложки данни 

2.1.   Почви и почвени процеси. 

Съгласно картата за райониране на почвите в България, Община Смолян попада  в 

агроекологическият район на кафявите горски почви. По механичен състав тези  почви са песъкливо-

глинести и глинесто-песъкливи, рохкави. Хумусният им хоризонт има малка мощност – 10-20 см, а 

профилът 40-60 см. Съдържанието на органичното вещество е ниско и определя почвите в общината 

като слабо хумусни. Наличието на хумус е в граници от 1.14-4.15 %. Почвената реакция е от слабо до 

средно кисела. От съвременните геоморфоложки процеси най-значими са ерозията, и свлачищата. На 

водна ерозия са подложени всички обработваеми земи с наклон над 6 градуса, а те в общината са 

преобладаващи. Най-голямото свлачище в България се намира в местността ”Смолянски езера”. 

2.2 Хидро-геоложки условия на района 

Районите, през които преминава трасето на газопроводите се характеризират със 

сравнително дълбоки почвени води. Водоносни се явяват езерно-алувиалните отложения – 

прахово-песъчливите глини и глинести пясъци. Същите са в пряка хидравлична връзка с 

езерото. Водоносните седименти са с ниски филтрационни свойства – коефициент на 

филтрация – Кф = 5 ÷10 м/24ч. 

Водите не са агресивни спрямо бетона. Количествената характеристика на 

корозиращата способност на водите спрямо металите показва,че водата  е полукорозираща 

или некорозираща. 
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2.3. Физико-геоложки явления и процеси 

Проучваното трасе минава през район с доста еднороден геолого-литоложки 

строеж и сравнително спокойна тектоника.  

3. Вредни емисии от  използваните енергийни източници и екологични аспекти на 

бъдещата газификация 

На територията на лицензията няма промишлени източници на замърсяване на 

атмосферата. По тази причина налице са всички природо-географски условия за една 

хармонична околна среда. 

Основни източници, замърсяващи атмосферния въздух с емисии от вредни газове и 

прах са отделяните продукти при изгарянето на твърди и течни горива в промишления, 

обществено-административния, битовия и транспортния сектор. В сравнение с течните и 

твърдите горива, природния газ е с най-ниска емисионна способност. Общото количество на 

отделяните в атмосферата за производство на 1 Gcal топлоенергия от въглища серен 

двуокис и азотни окиси - 27кг, мазут - 7кг, газьол - 2кг и природен газ - 0,5кг. 

В екологичен и социален план предимствата на употребата на природен газ се 

изразяват в следното: 

 намаляване на общото количество вредни емисии; 

 пълно елиминиране на отделянето на серни окиси, прах и сажди; 

 отпадане на необходимостта от разтоварни площадки и складови бази; 

 избягване вероятността от разливи, възникващи при използването на течни 

горива; 

 възможност потребителят да отчита, регулира и планира консумацията на 

енергоресурси; 

 намаляване на разходите за енергия; 

 повишаване комфорта на живот; 

 намаляване заболеваемостта на населението; 
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При изгарянето на природния газ се отделят азотни окиси и въглероден двуокис. За 

организиране на тяхното количество се използват технически средства. При правилен 

експлоатационен режим те намаляват до 20%, а при степенно подаване на въздуха - до 30%. 

Развитието на газовия сектор е свързано с въвеждането в действие на нови технологии и 

технически средства, с използването на природния газ в бита. 

Използването на природен газ на мястото на сега употребяваните горива в 

жилищните и обществено-административните сгради ще се отрази благоприятно на 

бъдещото развитие на гр. Смолян, главно поради положителното въздействие върху 

екологична обстановка, подобряване на комфорта на обитаваната среда и културата на 

бита. 

4.  Характеристики на обектите за газифициране 

4.1.  Характеристики на обектите за газифициране в промишления сектор 

Промишлените предприятия на територията на лицензията на гр. Смолян  са 

разположени в северна промишлена зона и промишлена зона Трандевица. Като най-

перспективни бъдещи потребители на природен газ се явяват средните и големите частни 

фирми.  

 

4.2. Характеристики на обектите за газифициране в обществено-

административния и търговския сектор 

Възможностите за използване на природен газ в обществено  административния 

сектор на гр. Смолян се определя от наличието на топлинни потребности, които могат да 

се задоволят с този енергоносител, и на потенциални консуматори, за които са 

предназначени. 

Основни топлинни потребности: 

 за отопление на обществени сгради; 

 за приготвяне на топла вода за санитарни нужди в обществени сгради;  

 за приготвяне на храна в обществени сгради; 
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Към настоящият момент тези потребности се задоволяват по индивидуален начин за 

всеки отделен случай: 

 за отопление в обществените сгради се използват печки на електрически ток и 

индивидуални котли за водно отопление; 

 за загряване на БГВ се използват електрически бойлери;  

 за приготвяне на храна се използват електрически печки, електрически котлони;  

Потенциални консуматори: 

търговски сектор, представен с нежилищни сгради: 

 сгради, предназначени за обслужване на населението (административнo, здравно, 

социално, търговско обслужване); 

 сгради на детски и учебни заведения;  

 сгради за спорт, културни изяви и др. 

Отоплението на обществените сгради – предимно училища, детски заведения, 

офиси и др. В момента се осъществява от локалните котелни с инсталирани в тях 

котлоагрегати от сериите ПК и ГНВ. Този тип котли показват много добри резултати при 

работа на природен газ. С развитието на разпределителната газопроводна мрежа ще 

стане възможно преустройството на инсталациите за работа на природен газ. Самото 

преустройството на котелните става сравнително лесно и средствата, които са вложени в 

него, се възвръщат в рамките на един или два отоплителни сезона. Предпоставка за това 

е разликата в цените на природния газ и промишления газьол, и отпадане на транспортни 

разходи. 

Там, където в момента няма изградени локални котелни, могат да се използват 

малки комбинирани котли, работещи на газово гориво. Това са съвременни уреди с много 

висок КПД, компактни и лесни за обслужване. Те позволяват висока степен на 

автоматизация, не изискват специален персонал за обслужването им и дават възможност 

за икономичен режим на потребление на енергия. 

4.3.  Характеристики на обектите за газифициране в битовия сектор   
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Битовите потребители консумират енергия за отопление през зимния сезон и за 

готвене и за санитарно-хигиенни нужди през цялата година. Използваните за целта уреди 

– печки на твърдо гориво, отоплителни и готварски електрически печки, бойлери и други 

са непригодни за работа на природен газ и следва да се подменят с нови.  

Конкретното решение зависи от възможностите и намеренията на съответното 

домакинство. Произвежданите съвременни газови домакински уреди са много 

разнообразни. Някои варианти, утвърдени от практиката в европейски страни, ще бъдат 

разгледани в настоящата разработка. 

Сегашния начин на отопление на жилищните сгради има неблагоприятни социални 

и екологични характеристики, които са обусловени от няколко основни фактора: 

 индивидуален начин на отопление с използване на печки в 86 % от жилищата и 

на индивидуални котли за водно отопление в 14 % от домакинствата, живеещи 

във фамилни къщи; 

 преимуществено отопление с твърди горива - дърва, въглища и брикети, 

съставляващи над 93 % от използваните горива; 

 занижен комфорт на обитаваната среда, с ангажиране на много лично време 

за подготовка на горивото и отоплителният уред; замърсяване на помещенията 

в жилищата, отоплявани с печки на твърдо гориво; 

 неефективно използване на горивото поради ниския КПД на използваните 

уреди; 

 екологични проблеми от използваните горива в печките на твърдо гориво.  

IV. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ГАЗИФИЦИРАНE 

1. Перспективи за газифициране на промишления сектор 

Логично е в краткосрочен план да бъдат газифицирани и останалите обекти поради 

следните причини: 

 Най-бърза възвращаемост на инвестициите поради големите консумации 

(особено за консумиращите промишлен газьол, електрическа енергия и 

пропан-бутан); 
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 Наличие и достъп до свободен финансов ресурс; 

 Относително най-малки инвестиции на единица инсталирана мощност; 

 Повишаване на законовите изисквания по отношение на замърсяване на 

околната среда с оглед приравняването им към европейските норми и 

стандарти и съпроводеното с това повишаване на контрола от страна на 

МОСВ. 

С оглед на настъпилата финансова стабилизация и очаквания за положителен ръст 

на производството, нормално е да се очаква и повишение на консумираната енергия за 

отопление и технологични нужди. На пръв поглед това трябва да стане за сметка на 

повишение на консумацията на енергоносител. Евентуалната бъдеща газификация на 

дадена стопанска единица обаче дава големи възможности това да не бъде така: 

 Газифицирането на използваните в момента котлоагрегати, води до 

повишаване на техния КПД. Процентът на икономия е различен за различните 

типове котли и варира в границите от 3 до 7%; 

 Газифицирането е съпроводено с подмяна на остарелите горивни уредби с 

нови, отговарящи на съвременното равнище на развитие на горивната техника 

и даващи възможност за автоматизация, въвеждане на безстепенно 

регулиране на мощността и подобряващи горивния процес; 

 Автоматизираните газови горивни устройства позволяват облекчаване на 

експлоатационния персонал, намаляване броя на заетите с тази дейност хора 

и подобряване условията на труд; 

 Дава се възможност да отпаднат цели производствени звена, занимаващи се с 

транспортирането и съхранението на течни горива; 

 Производствената единица става независима от динамично изменящия се 

пазар на течни горива и от специфичните за българския пазар неритмичности 

в снабдяването и проблеми с доставчиците; 

 Отпадат разходите, покриващи кражби на течни горива (промишлен газьол); 

 Системите за отчитане разхода на природен газ дават възможност за лесен 
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контрол на изразходените количества за произволен период (час, смяна, ден, 

месец и др.) и оттам за търсене на пътища за общо снижаване на разходите 

за енергоносител. 

2. Перспективи за газифициране на обществено-административния и 

търговски сектор. 

Енергоносителите в този сектор се използват за отопление. Това обуславя и строго 

очертания сезонен характер на консумация. Изключение правят заведенията за обществено 

хранене. 

Основното използвано гориво е промишления газьол. Това прави тези котелни едни 

от основните източници на вредни емисии на различни вещества (прах, сажди, NO, SO2) в 

атмосферата, особено през отоплителния сезон. 

Високата цена на промишления газьол обуславя цикличната работа на 

котлоагрегатите. Повечето от тях се палят един или два пъти в денонощието за около 4 

часа. Някои изобщо не работят. Цикличната работа на мощностите води до неритмични 

отделяния на нетипични емисионни компоненти като бензо-пирени и полициклични ароматни 

въглеводороди от непълно изгаряне на горивото. 

Използваните котлоагрегати в обществено-административния и търговския сектор са 

от сериите ГНВ и КП. Практиката в другите населени места е показала, че те работят 

успешно на гориво природен газ. Това позволява тяхното газифициране без допълнителни 

разходи за конструктивни изменения по самите тях. 

При приравнена калоричност природният газ се явява по-евтин с около 40% от 

промишления газьол (без да са взети предвид транспортните разходи при доставка на 

последния). Икономическата изгода от преминаване на природен газ е очевидна. Голяма 

част от сградите от обществения сектор- училище и детски заведения са на общинска 

издръжка. Газифицирането би облекчило общинския бюджет в много голяма степен и 

освобождава средства за продължаване газификацията и на останалите обществени сгради, 

а така също и пренасочването им към други сфери в него - култура, спорт, подобряване на 

социално-битовите условия и др. 

Изброените по-горе съображения логично водят до извода, че газифицирането на 
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евентуалните бъдещи консуматори (или поне на голяма част от тях) трябва да се предвиди в 

краткосрочен план. 

3. Перспективи за газифициране на жилищни сгради 

Съществуват следните възможности за директно използване на природен газ в 

домакинството: 

 отопление; 

 топла вода за санитарни нужди; 

 готвене; 

 климатизация. 

Вариантите за снабдяване с природен газ са разнообразни и зависят от конкретните 

условия на отделен консуматор: 

 етажност на сградата; 

 финансови възможности; 

 наличие на общо сградно отопление; 

 наличие на общо сградно снабдяване с топла вода. 

Използването на природен газ в домакинствата на мястото на употребяваните сега 

горива ще се отрази в следните насоки: 

 подобряване на битовите условия и повишаване на комфорта на обитаваната 

среда; 

 облекчаване на бюджета на домакинствата – тези, които използват 

електроенергия, газьол и пропан-бутан за отопление, топла вода и за готвене; 

 подобряване на екологичната обстановка, намаляване на вредните емисии от 

прах и сажди от използваните в момента горива – нафта, въглища, брикети, 

дърва и др; 

 Намаляване на разходите поради по-високия КПД на съвременните газови 

уреди; 
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 Наличието на индивидуален разходомер за всеки потребител и възможността 

за използване на терморегулиращи устройства стимулира икономичен режим 

на потребление на енергията като цяло;  

 Използването на природен газ за готвене води до понижаване на разходите за 

подгряване при използване на аналогичните електроуреди от по-стар тип, 

каквито са масово използваните в момента в България. 

Характерно за тази група консуматори е, че те са много на брой, разнообразни и 

разпръснати по цялата територия на грСмолян. Опита у нас и в други страни показва, че 

включването им става постепенно, неритмично и в зависимост от финансовото състояние на 

бъдещия потребител. Инвестициите за реализиране на най-оптималния вариант (отопление 

+ топла вода + готвене) според различни източници и в зависимост от използваните уреди 

варира между 3 000 и 4 000 лева. Освен това за включване дори на няколко консуматора от 

даден район, трябва да бъдат изградени основните тръбопроводи и монтирани основните 

спирателни арматури за този район. Това предполага висок процент на първоначални 

капиталовложения от страна на инвеститора при очаквана бавна възвращаемост. 

От гореспоменатите съображения могат да се направят следните изводи: 

Газифицирането на битови консуматори ще става по-бавно, най-вероятно в 

средносрочен и дългосрочен план; 

Няма да бъдат газифицирани всички потенциални битови консуматори. Опита от 

страните с развита газопроводна мрежа показва, че най-вероятния реализиран процент в 

зависимост от икономическата обстановка варира между 50 и 70% от домакинствата.; 

Нормално е в началния етап да бъдат газифицирани домакинствата, чиито жилища 

се намират в близост до газопроводи, изградени за снабдяване с природен газ на 

обществено административни обекти. 

 

V. КОМПЛЕКТАЦИЯ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА 

 

1. Спирателна арматура 
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С оглед непрекъснатост на захранването с природен газ във всички по-важни точки от 

газоразпределителната мрежа са предвидени спирателни арматури. Те дават възможност в 

случай на авария по даден участък от мрежата, той да бъде изолиран до приключване на 

ремонтните работи. 

Преди монтажа на спирателните арматури, те се подлагат на проверка на плътност. 

Всяка арматура трябва да се придружава от сертификационен документ, удостоверяващ 

възможността тя да бъде използвана на тръбопровод за природен газ. 

2. Газоизмервателно табло (ГИТ) 

Има за цел да отчита количеството газ, консумирано от потребителя за определен 

период от време. Монтира се на имотната граница на потребителя в метален шкаф с 

вентилационни отвори осигуряващи осемкратен въздухообмен на час. Задължително 

разходомерът трябва да е за търговско мерене, с корекция на разхода по налягане и 

температура. 

3. Газорегулаторно и измервателно табло (ГРИТ) 

Понижава налягането и отчита количеството газ, консумирано от потребителя. 

Монтира се на имотната граница в метален шкаф с вентилационни отвори осигуряващи 

осемкратен въздухообмен на час. Задължително трябва да е за търговско мерене, с 

корекция на разхода по температура. 

Битовите консуматори се захранват с природен газ посредством сградни отклонения 

от уличната газопроводна мрежа. За сградно отклонение се счита участъкът от 

разпределителния газопровод до разходомера на потребителя. Той се изгражда от 

полиетиленови тръби. На разстояние около 1м от фундамента на сградата полиетиленовата 

тръба преминава в стоманена посредством преход полиетилен стомана. Отклонението 

завършва в шкаф, в който се извършва понижаване на налягането от 0,6 МРа на 0,001 МРа. 

В него се измерва разходът на газ.  

 

VI. ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ  

1. Промишлени газови инсталации 

Още в началото следва да отбележим, че техническото решение за схема на газовата 

инсталация в даден промишлен потребител изцяло зависи от конкретните условия и възможните 
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варианти и са твърде разнообразни. От тази гледна точка настоящата глава не претендира да даде 

точни конфигурации на промишлени газови инсталации. Следва те да се разработват в подробни 

технически проекти, при разработването на които да се спазват изискванията на „Наредба 

No6/25.11.2004г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на 

обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ” и 

Наредба № Iз-1971 от 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. за строително-техническите правила 

и норми за осигуряване на безопасност при пожар . Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 

2009г. В сила от 05.06.2010 г. 

Каквато и схема на захранване с природен газ на едно промишлено предприятие да 

се избере, тя трябва да съдържа няколко основни компонента, които сме разгледали по-

долу, и за които сме изложили няколко типови схеми. Необходимо е да се отбележи, че те не 

са задължителни и че съществуват и други възможни схемни решения. 

1.1. Газорегулаторен пункт (ГРП) 

Има за цел да понижи налягането на газа. Обикновено се монтира на територията на 

промишленото предприятие, най-често в началото на площадковия газопровод. Възможно е 

да се разположи в метален шкаф, самостоятелна постройка или на открито, в ограждение. 

Наличието на втора (резервна) регулираща линия не е задължително. 

1.2. Площадков газопровод. 

Има за цел да осигури необходимите количества газ с нужното налягане до 

различните консуматори на територията на даден промишлен обект. Изборът на варианта 

0,5 МРа позволява намаляване на диаметрите на тръбопроводите, но изисква по-скъпи 

арматури на входа на газова инсталация горивна уредба. Втори вариант е понижаване на 

налягането от ГРП на вход площадков газопровод МРа и захранване на консуматорите с 

налягане Рвх.=0,10,05 МРа. 

Трябва да се отбележи, че ниското работно налягане води до значително увеличение 

на диаметрите на тръбопроводите, за да се компенсират пневматичните загуби. От друга 

страна, то позволява използването на по-евтини арматури на входа на горивните уредби и 

на по-евтин обслужващ регулатор. 



 

 

Идеен проект за изграждане на газоразпределителна мрежа на гр.СМОЛЯН за периода 2012-2017г.                                                   Стр. 19 от 27 
Община СМОЛЯН – България 

 

1.3. Газови инсталации горивни уредби 

Тя има за цел да понижи налягането на газа до работното за съответната горивна 

уредба. Конфигурацията на газовата инсталация зависи най-вече от избраното максимално 

работно налягане на площадковия газопровод. При схема с максимално входно налягане 0,5 

МРа всички съоръжения до входа на регулатора трябва да са за минимално работно 

налягане 0,5 МРа. 

За газопроводни мрежи с Рmax.0,1 МРа е възможнo използването на по-евтини 

входни арматури (с максимално работно налягане  0,1 МРа). 

2. Газови инсталации в обществено административни и търговски сгради 

По отношение на захранването на обществено-административните и търговските 

сгради с природен газ може да се направи аналогичната уговорка като в т.1 от настоящата 

глава - схемните решения са много разнообразни и зависят от конкретните условия. При 

разработване на техническите проекти за този тип консуматори трябва да се спазват 

изискванията на “Наредба No 6 / 25.11.2004г. за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, 

разпределение и доставка на природен газ”; 

3. Газови инсталации в бита 

Вътрешно сградните инсталации в жилищните сгради не са предмет на подробен 

анализ и оценка в проучването, поради невъзможността да им се придаде конкретност за 

всяка сграда, която се налага от необходимостта за участие на гражданите при определяне 

на технологичното решение. Трябва да се има предвид, че предпочитанията на 

собствениците за начина на ползване на природния газ в жилището им и готовността за 

присъединяване към газоразпределителната мрежа са задължително условие при оценка на 

необходимите средства за вътрешно сградните инсталации, които те трябва изцяло да 

инвестират. 

Вътрешносградната инсталация включва всички елементи след ГРИТ до газовите 

уреди. Тя се изгражда със стоманени или медни тръби, които се съединяват чрез 

заваряване. Максималното работно налягане на инсталацията е 0,01 МРа. 



 

 

Идеен проект за изграждане на газоразпределителна мрежа на гр.СМОЛЯН за периода 2012-2017г.                                                   Стр. 20 от 27 
Община СМОЛЯН – България 

 

Структурата на инсталацията е изградена от основни щтрангове и отклонения към 

отделните газови уреди. Съществуват различни схеми на реализация. Базират се на най-

добрия опит при директно газифициране на жилищни сгради в страни на Западна Европа и 

по специално Италия и отчитат специфични особености за нашата страна. 

При многоетажните сгради вариантите за изграждане на вътрешна газова инсталация 

зависят от следните фактори: 

 наличието на обща отоплителна инсталация за цялата сграда. 

 желанието на всички живущи в сградата за изграждане на газова инсталация. 

 намеренията на всеки потенциален потребител. 

 

VII. СТРУКТУРА НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА 

По отношение на газопроводната мрежа за населените места, практиката е 

утвърдила няколко типа схеми, работещи на различни налягания: 

-100 милибарова РЕ мрежа; 

- РЕ мрежи с работно налягане от 1 до 10 бара. 

- стоманени мрежи с работно налягане от 1 до 16 бара. 

Всеки от използваните типове мрежи има свои предимства и недостатъци и 

практическият избор зависи от конкретните условия за дадения случай. Ще разгледаме 

основните съображения в тази насока: 

Tабл. 5 
Тип на мрежата Предимства Недостатъци 

   

100 mbar РЕ 1.Голяма дължина на тръбите (при 
доставка на макари); 
2.Лесен монтаж; 
3.Лесно изграждане на нови отклонения; 
4.Евтин обслужващ регулатор; 
5.Възможност за прилагане на нови 
технологии 

1.Голям диаметър на 
тръбопроводите; 
2.Малък  брой  ГРП-та на голяма 
стойност; 
3.По-скъпи фасонни части; 
4. По - висока стойност на СМР  

1 - 10 bar РЕ  1.Малки диаметри на тръбопроводите; 
2. Голяма дължина на тръбите (при 
доставка на макари); 
4.Лесен монтаж; 
5.Лесно изграждане на нови отклонения 

1.По-скъпи фасонни части; 
2.По-скъп обслужващ регулатор 
3.Голям  брой ГРП-та; 
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6.Възможност за прилагане на нови 
технологии 

12 - 16 bar стомана 1.Малки диаметри на тръбопроводите; 
2. Няма друг сертифициран материал за 16 
bar 

1. Полагане на къси участъци с 
голям брой заваръчни 
съединения 
2. Високата цена на 
безразрушителния контрол 
3. Необходимостта от защита 
срещу корозия 
4. Сравнително по-кратък живот 
на материала 
5. Катодна защита 

 

Важно е да се отбележи, че при 100 милибаровите РЕ системи процента на 

първоначални капиталовложения трябва значително да изпреварва процента на включените 

консуматори. Например, за да се захранят на първи етап 15% от потенциалните битови 

консуматори в различни райони на селището е необходимо да бъдат усвоени около 55% от 

инвестициите за реализацията на целия проект, за да се обезпечи нормално захранване с 

природен газ. Ако тези средства липсват и не се изградят съответните технически 

съоръжения- тръбопроводи и ГРП ще се появят проблеми от хидравлични загуби и 

неритмичност при газоснабдяването, особено в пиковите моменти. Това ще има отрицателен 

ефект при по-нататъшното развитие на мрежата като цяло и ще намали броя на 

потенциалните консуматори. 

Внедряването на РЕ-тръби в системите за газоснабдяване в страната има редица 

преимущества в сравнение със стоманените: 

 лесен монтаж и възможност за автоматизация на строително - ремонтни 

работи; 

 по-голяма дълготрайност (50 години); 

 значително по-икономични от експлоатационна гледна точка; 

За прокарване на тръбопроводи вече има усвоени редица съвременни методи, които 

улесняват изпълнението. В случая те ще позволят безтраншейното полагане на газопроводи 

под жп-релси, шосетата и други естествени и изкуствени прегради. 

Преходите им през такива прегради представляват най-капиталоемката и 

технологически сложна операция при строителството на тръбопроводи от различно 

естество. Най-разпространеният способ за преминаване през препятствия - траншейното 

строителство, наред със своите преимущества има и редица недостатъци. Необходимата 
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надеждност по време на експлоатация и високите екологични изисквания дават предимство 

на безтраншейните методи. 

Мрежата от газопроводи с налягане 0,5 МРа ще бъде разклонен тип. 

 При избора на трасета сме изхождали от следните принципи: 

а)Пълно покритие на площта на града; 

б)Минимален брой пресичания на главните пътни артерии и на улиците с голяма 

гъстота на комуникации; 

в)Минимална дължина на отклоненията. 

  1. Захранване на газоразпределителната мрежа  

 Захранването на мрежата се осъществява чрез ГРС /газорегулаторна станция/, която, 

посредством регулатори, регулира налягането до нивото на проектното налягане равно на 

0,48  МРа. В газорегулаторната станция се извършва очистване на газа от механични 

примеси чрез филтри, измерват се входящото и изходящото налягане. 

 Температурата на природния газ се поддържа в определени работни параметри 

посредством  котли с подходяща мощност. Разходът се измерва постоянно и се регистрира. 

На изхода от ГРС тръба DN 500 захранва централата за парно отопление Топлофикация.  От 

тази тръба са налични две независими регулиращи линии, разположени паралелно, с цел да 

се осигури постоянно подаване на газ и на линии за измерване, оразмерени за лятно и 

зимно потребление на природен газ. Газорегулаторната станция  позволява непрекъснато 

захранване в границите на подаваното налягане. Ще бъде предвидена автоматична станция 

за одориране на газа, така както предвиждат  изискванията на съществуващите нормативни 

документи.   

 Освен от ГРС, предложената газоразпределителна мрежа е съставена, за да 

удволетворява специални нужди на клиентите и от газорегулаторни пунктове (ГРП) които 

намаляват налягането от pi=0,5MPa до желаното pu. ГРП намаляват налягането на газа, 

пречистват го посредством филтри и в случай на необходимост, са оборудвани с 

разходомер за измерване на подадения обем, с цел да се контролира разпределението на 

газа. За да се осигури непрекъснато газоподаване се предвижда изграждането на две 

паралелни линии.  
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Газорегулаторните пунктове се монтират в метални шкафове, които се заключват с 

унифицирани ключалки. Шкафовете са оборудвани с вентилационни отвори за 

проветряване, като са монтирани метални табелки за вида на съоръжението, адреса и 

телефона на газоразпределителното дружество, както и телефонния номер за 

сигнализиране при аварийна ситуация. Освен това, ще бъдат монтирани и предупредителни 

табели според изискванията на закона. Големината на шкафовете се определя от 

големината на съоръжението което ще бъде  разположено така, че да не загрозява райони, 

богати на евентуални природни красоти. При възможност, шкафовете се разполагат в 

зелени площи,  и в земи, предимно  общинска собственост. 

  2. Газоразпределителна  мрежа за природен газ 

Газоразпределителната мрежа за природен газ включва газопроводи, оразмерени с 

цел да се поддържа налягането в мрежата в проектните стойности, така че да се обезпечи 

постоянно подаване на природен газ до крайния потребител.  Обикновено, стойността на 

проектното налягане е съвместима с  максималното работно налягане в сградните 

инсталации и с минималното работно налягане, под чиято стойност изгарянето не протича 

при  безопасни условия.   

Една газопроводна мрежа е изградена от: 

 ГРС и одориращи инсталации; 

 Разпределителни газопроводи с работно налягане - от 0.5 до 1.0 МРа 

включително (средно или различно в зависимост от нуждите на потребителите); 

Допълнителни съоръжения; 

 ГРП и спирателни кранове (СК); 

 Газопроводни отклонения на газоразпределителната мрежа, които достигат до 

отделните потребители, газорегулаторни пунктове за крайно регулиране и измерване;  

 Вътрешни газови инсталации и горивни уредби. 

Газът се очиства, измерва и регулира в ГРС, и най-накрая се регулира и измерва в 

газоснабдителното табло. Газоразпределителните мрежи са така проектирани, че да се 

осигури непрекъснато подаване  и безопасност на услугата, докато вътрешните инсталации 

целят пренос на газ до крайните потребители. 
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Проектът предвижда  разпределение на природен газ до потребители от битовия, 

промишления и административния сектор на град  Смолян съобразно бизнес плана 

представен в ДКЕВР. 

След анализ на евентуални възможни потребители на природен газ, при съществуващи 

налягане и капацитет въз основа на видовете потребители се определят основните 

параметри за определяне на капацитета на мрежата: 

 В зависимост от спецификата на обществено - административните и 

промишлените потребители се определя максималният часов разход в 

съответствие с проучването на място; 

 В зависимост от климатичните и обществено икономически условия в региона се 

определя средния разход на потребителите от битовия сектор, който в нашия 

случай предпазливо се фиксира на 1m3/h за потребител, като в него е включен 

коефициент за пиков час равен на 30% върху отчетеното в етапа на управление. 

 Анализирайки  денонощния, месечния и годишния цикъл за продължителност на 

работа на всеки вид потребител се определя коефициентът на едновременната 

им работа, които предпазливо се фиксира на 1. 

 Проектирането и проектният избор на диаметър на газопровода се извършва като 

се взимат предвид долуизброените фактори: 

- Необходимото налягане за отделните битови потребители: считаме, че е 

необходимо налягането при подаване към битовите потребители да варира 

между  0.0022 МРа и  0.0018 МРа; 

- Видове жилища и общия устройствен план на района: анализът взима под 

внимание евентуолно бъдещо развитие на града, като приемаме  коефициенти 

за увеличаване на потреблението въз основа на собствения ни опит в 

проектирането; 

- Наличие на естествени и изкуствени препятствия за преминаване на 

газопроводната мрежа (реки, ж.п. линии, главни пътища и улици с голяма 

концентрация на подземни комуникации и т.н.). 

Тръбите, предназначени за работно налягане 0.05 МРа < pe ≤ 0.5 МРа са изпълнени 

от стомана с полиетиленово покритие, а тръбите, предназначени за работно налягане ≤ 0.05 

МРа са изпълнени от полиетилен високо налягане, отговарящ на БДС  ЕN 12007-2. 
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Всички отклонения към промишлени и  битови потребители са оборудвани със 

спирателни кранове. 

Всички газопроводи са разположени подземно в уличното платно, под тротоарите, в 

зелените площи и в общински терени на дълбочина не по-малка от 0.80 m. В участъците, 

където не преминават транспортни средства, дълбочината може да се намали до 0.60 m. 

 

Минималните разстояния между газопровода и други подземни съоръжения, които ще бъдат 

взети под внимание  в етапа на изпълнение са както следва: 

 Между газопровода и основи на сгради: 1.00m; 

 Между газопровода и шахти, камери и др.: 0.20m; 

 Между газопровода и външната страна на релсите на железопътни линии: 5.00m; 

 Между газопровода  и стволове на дървета: 1.00m; 

            При вертикално пресичане на газопроводите с шахти и други подобни се осигурява 

минимално светло разстояние от 0.20m,а при пресичане на газопроводите със силнотокови 

кабели – от 0.5 до 0.7m.  

При успоредно полагане на газопроводи с други инженерни проводи, се осигурява 

минимално светло разстояние между външните им повърхности от 0.40 m. При доказана 

техническа невъзможност да бъдат спазени посочените разстояния, се проектират 

допълнителни мероприятия (кожуси, изолиращи плочи и др.), с които се допуска намаляване 

на разстоянията на 50%.  

  3. Присъединяване на потребители 

 Отклоненията за промишлените предприятия в град   са изградени от стоманени 

тръби, оразмерени за часовата им консумация. 

Пред всеки потребител от обществено-административния сектор и от битовия сектор 

се монтират газорегулаторни пунктове с една измервателна линия, чиято цел е да регулира 

налягането и регистира разхода на газ за търговски цели. 



 

 

Идеен проект за изграждане на газоразпределителна мрежа на гр.СМОЛЯН за периода 2012-2017г.                                                   Стр. 26 от 27 
Община СМОЛЯН – България 

 

4. Правила при изпълнение при строителството на газоразпределителната 

мрежа. 

Всички новопроектирани газопроводи от разпределителната мрежа 0,5 МРа, ще се 

изградят от тръби полиетилен - висока плътност и безшевни стоманени тръби. Конкретните 

технически параметри и детайли са предмет на техническия проект.  

При разработване на всеки технически проект да се спазват изискванията на 

„Наредба No6/25.11.2004г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на 

природен газ” и „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 

разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен 

газ”. НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БEЗОПАСНОСТ ПРИ 

ПОЖАР. Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г. В сила от 05.06.2010 г. 

Газопроводите от полиетилен - висока плътност се полагат подземно в изкоп с 

дълбочина 1 м, дъното на който е изравнено и е засипано със слой пясък с дебелина 0,1 м. 

След монтажа на тръбопроводите в траншеята те се засипват с пясък, така че той да 

образува слой с дебелина 0,1 м над горния край на тръбата. Засипването на газопроводите 

става веднага след полагането им. На дълбочина 0,35м от терена се поставя сигнална 

полиетиленова лента, оцветена в жълт цвят с червен надпис "ВНИМАНИЕ ГАЗ". 

Всички използвани материали - тръби, фасонни части и арматура - трябва да са 

придружени със сертификат за качество, инструкции за монтаж и техническа спецификация 

на фирмата – производителектрическа 

5. Експлоатация на газоразпределителната мрежа.  

Основните задачи, които стоят пред газоснабдителното предприятие на град Смолян 

са следните: 

Управлението и надежното функциониране на разпределителната мрежа ; 

Разпределението на природния газ по разпределителната мрежа и отчитането му; 

Поддържането на обектите и съоръженията по разпределителната мрежа в 

съответствие с техническите изисквания; 
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Развитието на разпределителната мрежа в съответствие с прогнозите за 

потребление на природан газ; 

Поддържането и развитието на спомагателните съоръжения и мрежи за 

разпределение на природен газ. 

Обучението по техническа безопасност е задължително. Подготовката, 

регистрирането и периодичната проверка на знанията на работниците и специалистите е 

задължение на фирмите, които проектират, строят и експлоатират газовите съоръжения. 

 

  

  

  

  

 


