
Стандартите предлагат 

сигурност за предлаганото 

качество и бъдещите ин-

вестиции.  Европейската 

комисия се стреми към 

използването им като до-

пълнително средство за 

прилагане на общо прие-

тите изисквания на дирек-

тивите в съответствие с най

-новите технологии на па-

зара. Но това не може да се 

случи, докато най-новите 

технологии и правните 

разпоредби свързани с тях 

не бъдат ясно определени 

и описани. Такъв е и случа-

ят със „смарт метъринга”.  

Правило е стандартите да 

следват  новите техноло-

гии, като същевременно 

тестват ефективността им. 

 В случаят обаче, всичко е в 

ранен процес на развитие, 

следователно липсата на 

опит в тази среда води до 

забавяне на разработката 

на общи единни стандарти.       

В тази статия, ще разгледа-

ме само най-важните пред-

стоящи стандарти и теку-

щият прогрес по тяхното 

разработване.   

“Смарт метъринг” -  стандарти 
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Всеки от нас мечтае за свобода с цялото си сърце, но свобода обвързана с 

определени правила, които да  ни напътстват при взимане на решения, а     

също така да ни дават сигурност при планиране на дългосрочни проекти.    

Това важи с пълна сила за нова и сложна тема като "Смарт Метъринга". 

След като Директива 

2 0 0 6 / 3 2 / Е С  з а 

„Ефективността на крайното 

потребление на енергия и 

осъществяване на енергийни 

услуги” бе издадена, всяка от 

държавите- членки трябва-

ше да осигури прилагането и 

на национално равнище. 

Някои от страните, като Гер-

мания, приеха изискванията 

от тази директива, специал-

но за индустрията, почти 

буквално (§ 21б и § 40). Дру-

ги страни, като Италия, при-

еха осезаемо по-конкретни 

подзаконови актове ,а трети 

като Англия, поискаха по-

точни спецификации и нор-

ми от Европейската комисия.  

WWW.BGC.BG 

София, ул. Позитатано 1  t: (02) 42 83 253, (256),  f: (02) 962 17 63,  e: office@bgc.bg, naidenov@bgc.bg,  

Предстоящи събития: 
 

29 - 30 юли - Курс: “Проектиране и обслужване на съоръжения 

        за компресиран природен газ (CNG)” 

За допълнителна информация относно предстоящите събитията можете да се свържете с 
нас на посочените на последната страница контакти. 

http://bgc.bg/pages.php?lang=bg
http://bgc.bg/pages.php?lang=bg
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Появиха се и обясними 

съмнения в това дали вся-

ка страна трябва да издаде 

свой норми и стандар-

ти ,което ще доведе до 

затрудняване на свободно-

то движение на стоки в 

Европа. С оглед на това, 

наскоро поставената  цел 

за въвеждане на Дирек-

тива 2004/22/ЕС (MID) 

за „Измервателните инст-

рументи”, целяща осигу-

ряване общ пазар без нор-

мативни бариери за търго-

вия е поставена пред про-

вал. 

По предложението на 

засегнатите търговски 

сектори, Европейската 

комисия отчете тази опас-

ност и издаде Указ M441 

до три от европейски 

организации по стандар-

тизация: CEN, CENELEC 

и ETSI. Целта на указа е 

да представи описание 

на необходимите стан-

дарти за комуникация, 

както и всички разумни 

допълнителни функции 

за цялата област на т.н. 

интелигентно отчитане 

или „Смарт Метъринг”.  

Европейските стандарти, 

които вече са приети 

следва да се ревизират, 

като бъдат своевременно 

о т б е л я з а н и  в с и ч к и      

пропуски. За тази цел е 

съз да ден а  сл едн а та      

организацията показана на   

фигура 1. Разпределение-

то на отговорностите за 

к о м у н и к а ц и о н н и т е        

стандарти е показано на 

фигура 2. „Elster” е пред-

ставена в “Ad-hoc” групата  

за допълнителни функции, 

както и в „CEN/TC237WG 

5” (уреди за измерване на 

газ) и в „CEN/TC294”. 

Работата на “Ad-hoc”  гру-

пата е подготвена като 

окончателен вариант от 

„Смарт Метъринг Коорди-

национната Група” (SMCG) 

и трябва официално да 

бъде представена на Евро-

пейската комисията през 

второто тримесечие на 

2010г.  

задължителни за прила-

гане, докато не бъде при-

ет окончателният доклад 

в края на 2011г.  

В Германия, благодаре-

ние на сътрудничеството 

между производителите 

от "Отворената Система 

за Измерване"(OMS) е 

извършена отлична ра-

бота в подготовката за 

стандарта "М-Бъс” за 

Важна част от проекта 

е ,че всички данни свър-

зани със заплащане на 

сметки и такси ще подле-

жат на метрологичен 

контрол (което е вече 

прието в Германия). 

„ К о м у н и к а ц и о н н и я     

протокол" и "Работната 

програма" ще са регла-

ментирани като задължи-

телни, докато останалите 

стандарти няма да станат  

интелигентни измерва-

телни уреди. . Това   

оказва голямо влияние, 

чрез  „CEN/TC294” гру-

пата, за европейският 

общ стандарт, това озна-

чава, че "М-Бъс” ще е 

първият детайлизиран 

стандарт за  технологии 

за интелигентни измер-

вателни уреди приет в 

ЕС.  

С и н ь о  Г о р и в о  

Фигура 1 
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„CEN/TC237 WG5” групата 

пое задачата за стандартиза-

ция на допълнителни функ-

ции на уредите за измерване, 

като основни точки са функ-

циите на електронните ин-

декси и интегрираните       

отсекатели в уредите. Проек-

тът трябва да бъде готов за 

публикуване до края на 

2010г., независимо от труд-

ностите създадени от различ-

ните изисквания на страните 

членки. 

В Германия, работна комисия 

на DVGW, издаде наръчник 

"Бъдещето на битовите из-

мервателни системи за газ", а 

German Federal Network 

Agency (BNA) работи по зада-

чата за съгласуване на качес-

твата на уредите за измерва-

не на газ с Директивата за 

енергийните услуги. До мо-

мента проектите, са  в ранен 

стадий, предстой попълване 

на много празнини и решава-

не на много проблеми. 

Перспективата 

Точните изисквания и 

норми за интелигентни 

измервателни уреди, ос-

тават неясни за повече-

то страни. Окончател-

ният доклад на BNA се 

очаква най-рано във вто-

рото тримесечие на 2010 

г. ,той със сигурност ще 

разреши някои от нале-

жащите проблеми. „М-

Бъс” предлага добра осно-

ва за Германия и Холан-

дия, за другите страни 

ще се създадат други 

стандарти. Голяма дис-

кусия на тема : 

„Изисквания към от-

секателните клапа-

ни” в уредите за измерва-

не на газ предстои. В та-

зи трудна и несигурна 

област, стандартите не 

могат да контролират 

всичко, първоначалната 

им версия следователно 

ще е несъвършена и ще 

бъде доразвивана стъпка 

по стъпка. При така пос-

тавените условия, мо-

дулна концепция за про-

дуктите, която предлага 

както енкодер така и 

новите електронни ин-

декси, е правилният под-

ход за момента. 

Автор:Heinrich Bertke   

Превод: Н.Найденов                                                                                                

Фигура 2 
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На 15 февруари, 

„Telegraph” 

публикува статия, 

озаглавена: 

"Смарт метъринга 

може да бъде 

компрометиран". 

Това е извод от 

доклад, направен 

от комисия към 

Британското 

правителство. 

Безопасността на първо място!  

В много страни, сигур-

ността на данните в об-

ластта на „Смарт Метъ-

ринга” се превръща във 

Въпросът на национал-

ната сигурност по време 

на въвеждане на интели-

гентни уреди за отчитане 

в експлоатация.  

В тази статия ще разгле-

даме подходи за решение 

на проблемите свързани 

с защитата на данни в 

тези системи. 

 Възможна инфраструк-

тура за системите за 

„Смарт Метъринг” е по-

казана  на фигура 3. 

Важно е да осигурим по-

верителността на прех-

върляната информация, 

като запазим възмож-

ността за лесно интегри-

ране и бърз достъп до 

нея.  

Качествата, които отли-

чават една сигурна систе-

ма са описани по-долу, 

за постигането на които 

трябва да се изпълнят 

конкретни мерки. 

И н т е г р и т е т 

Това е втората функция 

на сигурността.  

Интегритет означава 

информацията да не бъ-

де променяна по нераз-

решен начин. Уреда с 

отсекателното устройст-

во трябва да бъде в със-

тояние да гарантира, че 

ще прекъсне подаването, 

само и единствено когато 

команда за изключване 

се подаде от упълномо-

щен потребител. 

П о в е р и т е л н о с т 

Това е първата и най-

важна стъпка към        

сигурността.  

Поверителност означава 

информация никога да 

не достига до неоторизи-

рани трети лица.  

Например: всеки разчита 

на това ,че електронната 

му поща не се четат от 

неупълномощени лица. 

 

 

 

Д о с т ъ п н о с т  

Това е третата особеност 

на сигурността.  

Предназначението и е 

всяко интелигентно из-

мервателно устройство 

винаги да отговаря на 

запитвания и команди от 

упълномощените лица. 

Типичен сценарий за 

преодоляване на сигур-

ността е т.н. "Недостъпна 

на услуга". Тоест една 

система бива блокирана 

с толкова много запитва-

ния, че е вече не може да 

отговори 

С и н ь о  Г о р и в о  

Фигура 3 
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за определеният интервал от 

време и в резултат информа-

цията, необходима за отда-

леченото управление, е    

недостъпна.  

Тези три характеристики са 

взети под внимание в „Смарт 

Метъринга” с криптиране на 

информацията и разпозна-

ване на оторизирани потре-

бители. 

Криптиране         

Използвайки алгоритъм, 

криптирането превръща ин-

формацията, която трябва да 

бъде защитена във формат 

неразпознаваем за трети не 

оторизирани потребители. 

Най-често използваният 

алгоритъм е AES-128.         

Той е одобрен в САЩ за   

о фициални до кументи 

на най-високо ниво на пове-

рителност.  

Идентификация 

Удостоверяване ,че този  

който желаете достъп до сис-

темата в действителност е 

този който  реално има    

гарантиран достъп. 

 

Гарантиране на достъп 

Разрешението  определя  

какво е позволено да прави 

даден потребител, след като 

е идентифициран и приет от 

системата. Мрежите на    

мобилните телефони или 

онлайн банкирането са    

подобни на тази. Стандартна 

практика е създаване на т.н. 

"End-to-end сигурност", това 

означава, че само двата    

оторизирани потребители в 

една проста връзка за       

обмяна на данни знаят     

кодовете за криптирането й. 

Препоръчват се така нарече-

ните асиметрични процеду-

ри с частен или публичен 

код за всеки един потреби-

тел. Предимството е, че     

частния код (който трябва да 

се пази в тайна) трябва да се 

съхранява само на едното 

място. 

За целите на гарантирането 

на достъп трябва да се      

определят подходящи роли 

на всички потребители. При-

мерно един сервизен инже-

нер който трябва да извър-

ши подмяна на батерията на 

устройството трябва да се 

идентифицира чрез подхо-

дящи кодове. Същото се от-

нася и за извършване на об-

новяване на “Firmware” на 

инсталирания комуникацио-

нен модул. По този начин 

възможността за умишлено 

саботиране на системата от 

недоброжелатели се ограни-

чава. 

Става ясно, че с покупката на 

„Смарт Метъринг” система 

не свършват задачите които 

трябва да изпълним. При 

въвеждане на интелигентни 

уреди за отчитане, цялата 

система трябва да се провери 

по отношение на аспектите 

на сигурността. Потребителя 

и доставчика трябва да рабо-

тят заедно за постигане на 

по-високо ниво на сигурност, 

което е отговаря на            

националните общо приети 

изисквания. 

Автор: Guido Temme  

Превод : Н.Найденов 

   

Фигура 3 

http://www.elster.com/en/europe.html
http://www.dvgw.de/
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Изменения на нормативната база 

НАРЕДБА № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и 
поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в 
сгради 
 (В сила от 19.09.2010 г.) 

 

НАРЕДБА № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане 
и експлоатация на електрически уредби в сгради      
(В сила до 19.09.2010г) 

С и н ь о  Г о р и в о  

Нормативни документи: 

Нови Стандарти: 

БДС EN ISO 9809-3:2010  Бутилки за газ. Безшевни стома-
нени бутилки за газ за многократно пълнене. Проектиране, 
производство и изпитване. Част 3: Стоманени бутилки, подло-
жени на нормализация (ISO 9809-3:2010) (Заменя и отменя 
БДС EN 1964-1:2000/AC:2000 ; БДС EN 1964-1:2000 ; БДС ISO 
9809-3:2004) 

БДС EN ISO 9809-2:2010  Бутилки за газ. Безшевни стома-
нени бутилки за газ за многократно пълнене. Проектиране, 
производство и изпитване. Част 2: Закалени и темперирани 
стоманени бутилки с якост на опън по-голяма или равна на 
1100 MPa (ISO 9809-2:2010)(Заменя и отменя БДС EN 1964-
2:2003; БДС EN 1964-2:2004) 

БДС EN ISO 9809-1:2010  Бутилки за газ. Безшевни стома-
нени бутилки за газ за многократно пълнене. Проектиране, 
производство и изпитване. Част 1: Закалени и темперирани 
стоманени бутилки с якост на опън по-малка от 1100 MPa (ISO 
9809-1:2010) (Заменя и отменя БДС EN 1964-1:2000/AC:2000; 
БДС EN 1964-1:2000) 

БДС EN 1775:2010  Доставка на газ. Газопровод в сгради. 
Максимално работно налягане, по-малко или равно на 5 bar. 
Препоръки за функциониране (Заменя и отменя БДС EN 
1775:2001; БДС EN 1775:2001/A2:2001; БДС EN 1775:2001/
A1:2001 ) 
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София 1301 ул.Позитано 1 

Phones: 0886789867 

                  0886788567 

E-mail: office@bgc.bg 

            naidenov@bgc.bg 

За успешното развитие на 

газовия пазар в страната и 

достигане на европейското 

ниво от решаващо значение е 

подготовката на кадрите . 

 

Българският газов център е 

международно признат  

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР за газови 

технологии, налагащ съвре-

менните технологии в енер-

гийния сектор.Ние предлага-

ме обучение и сертификация 

на инженерно-технически 

кадри по газова техника, топ-

лотехника, ВЕИ, сондажни 

технологии и др.   
  

БДС EN 1775+A1+A2: 2001 Доставка на газ. Газопровод в 
сгради. Максимално работно налягане по-малко или равно на 
5 bar. Препоръки за функциониране (на бълг. и англ. ез.) 
(Заменен и отменен от БДС EN 1775:2010) 

БДС EN 1775+A1: 2001 Доставка на газ. Газопровод в сгра-
ди. Максимално работно налягане по-малко или равно на 5 
bar. Препоръки за функциониране (Заменен и отменен от 
БДС EN 1775:2010) 

БДС EN 1775:2001 Доставка на газ. Газопровод в сгради. 
Максимално работно налягане по-малко или равно на 5 bar. 
Препоръки за функциониране (Заменен и отменен от БДС EN 
1775:2010) 

БДС EN 1964-1:2000 Транспортируеми бутилки за газ. 
Изисквания за проектиране и конструиране на транспортиру-
еми безшевни стоманени бутилки за газ за многократно на-
пълване с водна вместимост от 0,5 литра до 150 литра вклю-
чително. Част 1: Безшевни стоманени бутилки със стойност на 
Rm за налягане по-малко от 1100 MРa (Отменен от БДС EN 
ISO 9809-3:2010 ; БДС EN ISO 9809-1:2010) 

БДС EN ISO 21809-5:2010 Петролна и газова промишле-
ност. Външни покрития за заровени в земята или подводни 
тръби, използвани в тръбопроводни системи за транспортира-
не. Част 5: Външни бетонни покрития (ISO 21809-5:2010) 

Отменени Стандарти: 

http://bgc.bg/pages.php?lang=bg
http://bgc.bg/pages.php?lang=bg

