
Глава II 

ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ПРИРОДЕН ГАЗ В БЪЛГАРИЯ 
 

1. Анализ на проблема 

Предимствата на природният газ (икономически, технологични и екологични) доведоха до сравнително 
бързо нарастване на потреблението му през последните тридесет години в световен мащаб. Тези 
тенденции се наблюдавани и в икономиката на страната според публикуванитеданни в информационните 
справочници на националния статистически институт. Причината е в замяната на енергийната база в 
голямата част от промишлените предприятия и тези в химическата индустрия в посока на използване на 
по-екологични горива каквото несъмнено е и природният газ. 

Като следствие се отчита и постепенното увеличаване на дела на природния газ потребен от 
газоразпределителните компании, които снабдяват основно домакинския и обществено 
административния сектор /ОАС/. 

В същото време липсата на достатъчно статистически данни за поведението на клиентите и потреблението 
на природен газ в домакинствата и ОА сектор затрудняват проектантските организации в избора им на 
оптимални диаметри за газоразпределителните мрежи. Практиката показва, че в масовия случай  
проектантите се подсигуряват като препоръчват по-високи диаметри. Преоразмерените мрежи освен 
технологичните проблеми водят след себе си и по сериозни социално финансови такива. При избора на 
по-големи диаметри на тръбопроводите от необходимите, инвеститорът влага повече средства в газовата 
инфраструктура. Тези инвестиции са заложени в инвестиционните програми и в сроковете в които трябва 
да се покрият. На тази база се формират съответно и  таксите за снабдяване и доставяне на газа по 
мрежите. Като резултат цената на газа допълнително се увеличава, а това забавя процеса на газификация 
и оформя порочния кръг: преоразмерени мрежи→ високи инвестиции→ голям период на възвръщаемос= 
забавен процес на газификация. 

От друга страна при избор на по-малки диаметри от необходимите, се затруднява газоснабдяването, 
поради факта, че до клиентите не достига достатъчно газ с изисканото налягане. Последиците са 
технологично оперативни проблеми затрудняващи експлоатацията на мрежата, особено в зимни условия. 
Като резултат, са честите откази и аварийни ситуации, компрометиращи като цяло процеса на 
газоснабдяване и намаляващи желаещите да се възползват от иначе високо технологичната и надеждна 
услуга- доставка на природен газ за отопление, охлаждане, горещо водоснабдяване, готвене и т.н. 

Оптималните диаметри могат да бъдат определени само при достатъчно развит и достоверен модел на 
потреблението на природен газ за да може да се прогнозира краткосрочното и средносрочно 
потребление във времето. Разработването на достоверен модел за определяне на потреблението на газа 
е една от целите на дисертационния труд. Това разбира става възможно след натрупването на достатъчно 
данни, които интерпретирам по подходящия начин за да превърна в информация. 

Задача на дисертацията е коректното прогнозиране и предсказване на тенденции на базата на 
разработването на климатично технологичен и финансов модел за да се подобрят показателите за 
проектиране и решаване на технически и икономически проблеми на газоснабителните компании, 
включително и чрез използване на потенциала на малки геоложки структури. 

Освен това според европейските директиви компаниите доставящи газ до потребителите, трябва да 
представят заявките за количества газ предварително за да могат преносните компании коректно да 
определят свободния капаците на газовата инфраструктура, която управляват. Заявяването на по-големи 
от ползваните количества се санкционира, като се заплаща процент от неизползвания газ, за който обаче е 
направена заявка. Моделът за определяне на потреблението дава в голяма степен решение на този 
проблем и намалява разходите на газоснабдителните компании и предприятията директно присъединени 
към мрежата и на които се налага да правят индивидуални заявки за своето потребление. 



Използването на нови материали и съпътстващите ги технологии, въпреки своята иновативност като цяло 
при изграждането на газоразпределителните мрежи, създава друг проектантски проблем свързан с 
преоразмеряване на мрежите. През последните няколко години в практиката при строителството на 
градски газоразпределителни мрежи се наложиха тръбите от полиетилен висока плътност. Доколкото 
класиката в газовата динамика се основава на изследвания в циментови и стоманени тръби и получените 
емпирични зависимости отразяват поведението на газа с съответната среда. За определянето на 
хидравличните загуби в съвременните газоразпределителни мрежи и извеждането на коректни 
зависимости са необходими изследвания, лабораторни и полеви, които да оптимизират методиките за 
хидравлично оразмеряване на мрежите и по-конкретно частта им по определяне на коефициентът на 
хидравлично триене в полиетиленови тръби. С тази отговорност съм се опитал да се справя в 
дисертационния труд с оглед усъвършенстване на проектантките методи в газоснабдяването за избор на 
оптималните диаметри с оглед на намаленото триене и препоръчване на подходящите формули за 
изчисляване на коефициентите на хидравлично триене, а от там и загубите на налягане по мрежите. 

2. Анализ на енергийното потребление в република България. 
Според прогнози на Международна енергийна агенция подкрепени с изследвания на научни институции в 
това число и български, потребностите от енергия  и в частност енергийни ресурси в света ще нараснат с 30 
%, а емисиите на СО2 – с 32 % в периода от 2010  до  2020 г. при сегашния сценарий за развитие на 
енергийния отрасъл. 

 
В тази прогноза се очаква  изкопаемите горива да осигуряват 85 % от потребностите от допълнителна 
енергия в глобален мащаб.   

В  енергетиката основен дял все още имат въглеродните горива и преди всичко: нефта, природния газ и 
въглищата. Техния дял е основен в използваната първична енергия. На нефта се падат около 38 %  на 
природния газ 24 % и на въглищата  около 22 %. Съгласно прогнозите в следващите 20 години в световния 
енергиен баланс нефта ще запази своя дял от около 35 % , докато делът на природния газ ще се увеличи 
до около 29 –30 %. 

 
Нетрадиционните източници на енергия  използващи потенциална енергия от слънцето, вятъра, 
приливите, термалните води, биомасата и други са в стадий на отделни, макар и успешни експерименти и 
не се очаква да заеме повече от 15 % от енергийния баланс в световен мащаб, въпреки гръмко огласени 
програми от типа на 20/20/20. Прогнозите на изследователските институти са за по-масирано търговско 
разпространение на този вид енергия едва към средата на 21 век. 

 
Направените проучвания и изследвания налагат извода за необходимостта  от продължаването на  
проучвателни дейности за откриване на нови залежи и находища, както на територията на република 
България, тъка и в световен план. Новооткритите залeжи разбира се няма да са с мащабите и потенциала 
на геоложките открития от средата и края на миналия век, но при съвременните ценови нива на нефта и 
природния газ и структури със запаси от няколко десетки милиона ТНЕ, вече представляват търговски 
интерес. Още повече че при съвременното ниво на техниката и технологията за сеизмично проучване и 
интерпретация на данни са възможни и откриването на малки структури с въглеводороден потенциал. С 
подобни открития и разработването на запасите от изоставени газови находища, до голяма степен може 
да се ограничи частичната енергийна зависимост настраната достигаща през 2010 г до 40 % (таблица 1). 

Таблица 1 Показатели на макро енергетиката,  

 2006 2007 2008 2009 2010 

Производство първична енергия,тое 11011 9738 9953 9588 10234 

Брутно вътрешно потребление,тое 20637 20163 19889 17482 17829 

Крайно енергийно потребление,тое 9722 9528 9419 8475 8691 

Крайно потребление на лице от населението, 
кWh 

3490 3553 3756 3536 3593 



Дял на комбинирани централи, % 12,6 14,8 13,6 13,2 11,7 

Енергийна зависимост, % 46 52 52 45 40 

Енергийното потребление в страната се доминира от индустрията без да се проявяват устойчиви признаци 
за рязко намаляване на енергоемкостта. След 2000 г все пак е налице тенденция към снижаване на 
енергийната интензивност по отношение на първичното енергийно потребление за единица БВП, но 
въпреки това този показател е в пъти по-висок от средните нива за ЕС. 

Таблица 2  Баланс на природния газ в енергийното потребление 

Баланс на енергийния продукт (природен газ) за 2010 г. 

       TOE mln. м3 

Брутно вътрешно потребление      2300 2553 

Вложено за преобразуване      992 1101 

Електро /топлоцентрали      958 1063 

Крайно неенергийно потребление      269 299 

Крайно енергийно потребление      839 931 

Индустрия      619 687 

Авто Транспорт      66 73 

Разпределение      135 150 

  Домакинства    49 54,4 

  Селско стопанство    25 28 

  Търговия, обществени услуги      

 
Потреблението на домакинствата е стабилизирано при висок дял на електрическата енергия (35% спрямо 
средните 10-12% за ЕС) и много нисък дял на природния газ (под 2 % спрямо 45% за страните от ЕС). В това 
отношение страната крие огромен потенциал, който ще се разгръща във времето с повишаване на 
жизнения стандарт и развитието на маркетинговите стратегии на компаниите предлагащи тази услуга на 
домакинствата. Средното потребление в страната е около 300 м3/годишно на човек. В структурата на 
енергийния баланс на горивата природният газ е с дял от  12 % (фигура 1).  
 
 

Фиг.1 Енергиен баланс 

 
Особен интерес в енергиен план представлява динамиката вна продажбите на газоразпределителните 
предприятия, чиято мрежа е в процес на разширяване. През 2011 г, продажбите там са нараснали с 14 %. 
Ръстът при основните газоразпределителни компании: Овергаз, Ситигаз и Черноморска технологична 
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компания е съответно: 8, 20 и 2 %. Пазарният дял на тези компании е 85 % и е представен на фигура 2 
подолу: 
 
 

Овергаз Ситигаз ЧТК
 

Фигура 2  Пазарен дял на трите основни газоразпределителни компании в България 
 
В структурно отношение, ръст на продажбите от газоразпределителните дружества има в промишлеността 
– 23,4% и бита – 13,3%. Намалено потребление от 29%, е отчетено в  обществено-административните 
сгради. 
 
Търговия с природен газ 
В изпълнение на директива 2003/55/ЕК относно общите правила за вътрешния пазар на природния газ в 
Европейския съюз, както и промените в Закона за енергетиката, през 2004 г. бе поставено практическото 
начало на либерализацията на газовия пазар в страната. В изпълнение на тези нормативни документи 
бяха приети редица подзаконови нормативни актове, определящи правилата на газовия пазар в България 
и продължиха дейностите по либерализацията и отварянето на газовия пазар в страната в следните 
направления: 

 Отваряне на пазара; 

 Достъп на трети страни до газопреносната мрежа; 

 Достъп на трети страни до газохранилището. 
 

Основните количества природен газ за нуждите на потребителите в България са от внос, осъществяван по 
дългосрочни договори с клауза “вземай или плащай”, като единственият доставчик към момента е Руската 
Федерация.  
 
През 2010 г на вътрешния пазар са доставени 2,662 млрд.m

3
 природен газ, което е с 5,22 % повече в 

сравнение с реализираното за същият период на предходната година. 
 
През 2010 г., доставка на природен газ са реализирали ООО “Газпром експорт”, “Овергаз инк.” АД, WIEE 
Винтерсхал, ДЕПА и “Мелроуз Рисорсис”- табл 1: 
 

Таблица 3. Доставчици на природен газ за България 

№ доставчик 2010 2009 Изменение 

млн.м3 млн.м3 % 

1 Овергаз Инк АД 2069 2000 3,45 

2 WIEE Германия 360 429 -16 

3 ДЕПА Гърция - 3  

4 Газпром Експорт 51 43 18,6 

5 Местен добив 54 9 500 

 ОБЩО 2 534 2 448  



 
Дейностите в газоразпределението се определят и контролират от Държавна комисия по енергийно 
регулиране, създадена през 1999 г. на основание на Закона за енергетика. 
Нейни основни функции са: 

 Издава и отнема лицензии за пренос, разпределение, съхранение, и за транзитен пренос на 
природен газ; 

 Осъществява регулиране на цените на природния газ;  
 Определя правилата за търговия с природен газ; 
 Определя правилата за достъп до газопреносната мрежа и газоразпределителната мрежа; 
 Провежда конкурсите за изграждане на нова мощност за  разпределение на природен газ на за 

обособените територии, определени с описа на териториите за разпределение на природен газ 
(фиг 3) ; 

 

 

Фиг. 3 Карта на резпределението на природен газ в България 
 
Потребление на природен газ 

 Основни консуматори на природен газ в България продължават да бъдат предприятията от 
енергетиката и химическата промишленост.  

 В резултат на постепенно преодоляване на кризата се забелязва увеличаване на ръста на 
потреблението на природен газ в производствения сектор и областта на строителството;  

 Намалено е потреблението  и в стъкларската промишленост и металургията преди всичко заради 
спиране дейността на металургичния комбинат Кремиковци АД; 

 увеличено е  потреблението на газоразпределителните дружества, дължащо се на 
присъединяване на нови потребители.  

 
Добив  

Добивът на природен газ през 2010 г. в страната възлиза на 54  млн.m
3
, от които 50 млн.m

3
 са осъществени 

от “Петреко-България” ЕООД, а останалите от “Проучване и добива на нефт и газ” АД. 



Разпределение на природен газ 

Съгласно Енергийната стратегия на Република България, газовият сектор се развива в насока “създаване на 
пазар на природен газ на ниско налягане и използването му в битовия сектор, като  високоефективна 
алтернатива на електрическата енергия”.  
 
Кратък исторически преглед:  
 от 1992 г. започна създаването на общински газоразпределителни компании; 
 през 1996 г. със Закона за общинската собственост се въвежда концесионен режим за 

газификацията на общинско ниво; 
 през 1999 г. влиза в сила Законът за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ), с който се 

въвежда лицензионен режим за извършване на дейностите в енергетиката; 
 през 2001 г. с изменение и допълнение на ЗЕЕЕ се отменя изключителното право на “Булгаргаз” ЕАД 

върху вноса на природен газ и се въвежда регистрационен режим за  сделките по внос и износ на 
природен газ; 
„регламентиран е принципът на равнопоставеност и недискриминиационен достъп до     преносните 
и разпределителните мрежи и до газохранилищата и  

отпада регистрационният режим за сделките по внос и износ на природен газ”  
 
Лицензираните области на територията на страната са 5: това са регионите  „Запад” , „Дунав” , „Тракия”, 
„Мизия” и „Добруджа”. Те са около изградената газопреносна система фиг. 3. За дейностите 
разпределение на природен газ са издадени 32 лицензии на газови компании. 
 
Използваният от газоразпределителните дружества природен газ в страната се e увеличил с 14 % през 
2010 г в сравнение с 2009 г. 
 
Общият брой на потребителите, присъединени към газоразпределителните мрежи, е над 60 000 към 2012 
г, като тенденциите са този ръст да сезапази за сметка на нови битови потребители. 
 
Цени 
По отношение на ценовата политика в  сектора са въведени диференцирани тарифи и са всила стандартни 
методи за ценово регулиране: норма на възвращаемост на капитала за газопреносното предприятие и 
нетна осъвременена стойност за газоразпределителните предприятия. 
Цените на природния газ за населението и индустрията  са средно с  20 % по ниски от тези в ЕС и за 
крайните потребители за 2011 г са формирани по веригата транспорт, съхранение, разпределение на газа. 
 
В контекста на приоритетни енергийни и газови проекти в страните от еврозоната, като: 

 Развитие на офшорните мрежи в Северно море и връзка към Централна Европа; 
 Укрепване на регионалните мрежи в посоки север-юг и изток-запад на енергийните 

потоци, с цел интегриране на ВЕИ към мрежата и интегриране на енергийните острови; 
 Реализиране на Южен газов коридор за по-нататъшна диверсификация на източниците 

на газ равнище ЕС и за доставки на газ от Каспийския басейн, Централна Азия и Близкия 
изток; 

 Свързване на регионите на Балтийско, Черно, Адриатическо и Егейско море, в частност: 

• Изпълнение на Плана за присъединяване на Балтийския енергиен пазар и 

• Връзките север-юг в Централна източна и Югоизточна Европа. 
 
Са и предприетите мерки за развитие на газовия пазар в България приети от правителството: 

• Построяване на реверсивни връзки с Гърция, Турция, Сърбия и Румъния;  
• Разширение на съществуващото газово хранилище в „Чирен”; 
• Изграждане на едно или повече нови хранилища 
• Ускорено развитие и разширяването на битовата  газификация; 
• Развитието на алтернативните източници на природния газ - шистов газ и дълбоки сондажи в 

Черно море 



• Активно участие в международни проекти и инициативи за изграждане на нови газопроводи от 
Каспийския регион, Близкия изток и Русия;  

• Участие в проекти за изграждане на терминали (регазификационни и експортни) за ВПГ (втечнен 
природен газ) в региона и в страни производителки;  

• Създаване на пазар на природен газ с ниско налягане за отопление с локални централи и 
въвеждането му в жилищата за пряко изгаряне;  

• Подпомагане и развитие на доставките на компресиран (сгъстен) природен газ като алтернатива 
за общественото и битово газоснабдяване на територии; 

• Насърчаване използването на природен газ в автомобилния транспорт;  
 
Инфраструктурни проекти 
Въпреки техническия прогрес и бързите технологични промени в комуникациите, Балканите запазват 
важното си геополитическо положение. Значението на региона като транспортно, инфраструктурно и 
енергийно кръстовище нараства с бъдещото разширяване на ЕС и НАТО, както и със свързването на 
страните от  Централна Азия с европейските пазари. 
 
Стратегическото географско положение на България между Русия и Югоизточното крило на ЕС, Каспийския 
регион и Близкия изток определя значителните възможности на страната задиверсификация на 
енергийните доставки и създаването на конкурентен енергиен пазар. 
 
През българската територия преминават стратегически междуконтинентални транспортни, съобщителни и 
енергийни коридори, от които зависи националната и европейската сигурност. Интересът към България се 
определя от положението ни на мост, съединяващ Европа с Азия.  
 
Главната цел на политиката на България, независимо от различните идеологически предпочитания на 
управлявалите след 1990, винаги е била насочена към пресичането на възможно най-голям брой 
транспортни коридори или, по-общо казано, на комуникациите “Запад-Изток” и “Север-Юг” на нейна 
територия. 
При подобна теза, като се прибавят и предимствата на разширината през 90

-те 
години мрежа за транзит на 

природен газ, както и двата проекта за трансбалкански петролопроводи, българската територия 
действително се превръща във възлова точка от инфраструктурите и комуникациите между Западна 
(Централна) Европа и Азия. 
 
3. Фактори влияещи на енергопотреблението и консумацията на природен газ в глобален и регионален 
план 
За определянето на тези фактори е направено изследване на потреблението на природен газ встрани от 
Европейския съюз за период от 10 години за определяне на основните фактори определящи 
потреблението на природен газ. Получена е корелация между цените на алтернативните горива, доходите 
и температурата на околната среда. По този модел са оценени краткосрочните еластичности на търсенето 
в България на фона на преплетените връзки в цени и икономически параметри на отделните страни от 
целевата група. Тези еластичности дават възможно най-пълна представа за тенденциите в потреблението 
на природен газ в изследвания сектор и  позволяват   изчисляване на относителната ценова еластичност и 
необходимия резервен обем, който трябва да се поддържа при потребителите. Като независими 
променливи в динамичния логлинеен модел участват потреблението на газ от предходни периоди, 
влиянието на отоплителния сезон (чрез индекс на дните за отопление), цените на алтернативни  на газа 
горива, като промишления газьол и електричество, както и доходът на населението.  

 
3.1. Модел и техники за оценяване  
Иконометричните изследвания на потреблението на природен газ от домакинствата в България не са 
правени до момента, факт който сам по себе си  е логичен с оглед на това, че за газоснабдяване на 
домакинствата се говори от 15 години насам. 
Освен това повечето емпирични анализи и в ЕС са извършени преди дерегулацията и институционалните 
промени в газовия сектор, коетосе явява като допълнителна основателна причина за изследването и 
фактор за неговата актуалност. 



Актуални са и използваните съвремени оценъчни методи, и най-вече итеративните свити оценители, 
които с достоверните оценки на еластичностите се превръщат в най-прецизния инструмент за анализ на 
енергийното търсене на база данни тип динамични редове/напречни сечения ДРНС (Мадала и др., 2001, 
Балтаги и Грифин, 2005).  
 
Развитието на общото енергийно търсене от домакинствата в Европа за периода 1960-2010 г. е 
представено на фигура 4. Относителният дял на природния газ в енергийното търсене на домакинствата е 
различен в различните години, но като цяло нараства. За периода 1989-2010 г. потреблението на 
природен газ се е увеличило с 150% а на електричество с 83%, докато потреблението на петролни 
продукти и въглища е намаляло съответно с 32% и 85%.  
 
Тези тенденции са резултат преди всичко от промяната на цените на енергийните източници и по-
конкретно на съотношението между тях, както и на водената политика на страните от еврозоната в посока 
на намаляване на емисиите от въглероден диоксид в съзвучие с протокола от КИОТО. 
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Фиг. 4 Потребление на енергия (без горивата за транспорт) от домакинствата в ЕС в периода 
след 1960 г.; Източник: МЕА, с. 17, 20010. 

 
В таблица 5 е представеа корелационната матрица на историческите цени на природния газ, 
електричеството, газьола и въглищата за отопление в периода 1989-2010 г., приведени със съответния 
ценови индекс към 2005 г. Оказва се, че има силна положителна зависимост между отделните цени. Най-
силна е корелацията между цените на въглищата и газьола както и между  природния газ и 
електричеството.  

 
Табл.5  Корелационна матрица на реалните потребителски цени на основните енергоносители за 

периода 1989-2010 година 

 Електричество Природен газ Газьол Въглища 

Електричество 1.00    

Природен газ 0.79 1.00   

Мазут 0.36 0.58 1.00  

Въглища 0.34 0.28 0.83 1.00 

 
В изследването са включени основни европейски потребители на природен газ, както и страните от 
централна и източна Европа (ЦИЕ), използващи южната част на газопроводната мрежа Русия-Европа. 
Анализирани са общо 12 европейски страни: Австрия (1); Финландия (2); Франция (3); Германия (4); Гърция 
(5) Испания (6); Италия (7); Обединеното кралство (8); Полша (9); Румъния (10); Чешка република (11); 
България (12). Резултатите дават възможност да се направят  изводи и обобщения за нова Европа, така и 



сравнителен анализ за годините на прехода в страните от ЦИЕ. В тази посока е и получаваната  картина за  
факторите оказващи влияние на потреблението в България като цяло и в частност в домакинския сектор. 
 
Наблюденията на отделните страни варират между 9 и 20 години в зависимост от наличните данни и 
традициите в сектора на домакинствата. Използвани са комбинирани данни от общо 240 годишни 
наблюдения, които дават информация за цените на природния газ и неговите заместители за крайните 
потребители,  доходи на населението и температурния показател „денградуси“ (HDD).  Доход в модела е 
представен чрез потребителските разходи на глава от населението, а идексът HDD е използван като 
индикатор за енергията, необходима за отопление. 
 
Отделните променливи са обединени в динамичен логлинеен лагов модел:  

i,tit,iz,it,im,it,F,iF,it,E,iE,it,G,iG,i1,-tiy,i0,it, εzβmβpβpβpβyββy  ,      (1) 

 
за всяко t=1,2,…ti(номерът на годините,  за всяка отделна страна) и i=1,2…12, където: 

it,y =ln(потреблението на природен газ на глава от населението в сектора на домакинствата в година t), 

i1,-ty =ln(потреблението на природен газ на глава от населението в сектора на домакинствата в 

предходната година t-1),  

it,G,p =ln(реалната цена на природния газ в сектора на домакинствата),  

it,E,p =ln(реалната цена на електричеството в сектора на домакинствата),  

it,F,p =ln(реалната цена на газьола в сектора на домакинствата),  

it,m =ln(реалният доход на глава от населението),  

it,z =ln(индекс на отоплителните дни), и  

εt,iN(0, ψi
2
) e показател на грешката (ψi

2
0).  

 
Цените (крайните потребителски цени, вкл. данъците) и индивидуалните потребителски разходи се 
приравняват към базова година 2005 г. със съответния потребителски ценови индекс, в евро за тон нефтен 
еквивалент, (€/тне), и в хил.евро на глава от населението (хил.€/човек). Потреблението на природен газ се 
изразява в тона нефтен еквивалент за хиляда човека (тне/хил.човека). Индексът на отоплителните дни, в 
модела се представя с броя на дните в отоплителния сезон, в които средната температура е под 17 
градуса. Тъй като динамичните редове не са балансирани, във всички уравнения символът Т се замества с 
Тi. За да се постигне по-голяма гъвкавост в модела, e изследване разширена версия на уравнение (1), с 

допълнителна лагова променлива на цената на природния газ i1,t-G,p , и коефициент iG,-1,β .  

 
В таблица 6 са представено кратко описание за участващите в модела променливи за България. Данните 
са за периода след 1995 г., когато в България реално се регистрира потреблението на природен газ от 
домакинствата.  

 
Табл. 6 Статистически данни за България ( 5 ) 

Година Потребление  на 
природен газ от 
домакинствата 

(тне/хил. ч) 

Цена на 
природния 

газ (евро/тне) 

Цена на 
газьола 

(евро/тне) 

Цена на 
електричест 

вото 
(евро/тне) 

Доход 
(хил.евро/ч) 

НDD 
индекс 

1995 0.60 119.98 228.03 0.00 0.98 2570 

1996 1.22 124.17 210.99 0.00 0.78 2808 

1997 1.84 158.24 284.54 786.36 0.92 2494 

1998 2.47 149.14 317.40 754.07 1.05 2561 

1999 2.73 115.39 305.06 740.56 1.20 2508 

2000 2.82 138.75 332.86 621.25 1.28 2430 

2001 3.04 156.95 292.49 585.88 1.46 2501 

2002 3.25 152.78 361.03 608.50 1.62 2512 



2003 3.20 171.16 472.69 711.89 1.70 2868 

2004 3.48 177.04 672.86 762.94 1.86 2500 

2005 3.63 186.34 829.42 767.09 2.05 2649 

2006 3.91 227.30 902.06 837.69 2.32 2622 

2007 4.42 257.85 1044.14 967.93 2.59 2356 

2008 5.00 357.71 1366.19 1179.57 2.93 2430 

 
Обработката на данните показва, че с най-голямо абсолютно потребление на природен газ е 
Великобритания – 26716,9 хил. тне, а с най-малко България – 25,38; Финландия – 36,7 и Гърция 65,73 хил. 
тне. Според потреблението на глава от населението най-високи са показателите отново в Обединеното 
кралство – 453,52 хил. тне/глава, следвани от Германия е 293,12. В България, Гърция и Финландия е най-
малко  съответно 2,97; 5,97, и 7,13 хил. тне/глава от населението.  
 
Относителният дял на природния газ в общото енергийно търсене на домакинствата в анализираните 
страни варира в широки граници през различните години и между страните в една година. През 2008 г. 
този показател е 0,6% във Финландия, 1,01% в България и 67,2% в Обединеното кралство. Средният ръст за 
2008 г. спрямо 1989 г. на потреблението на газ от домакинствата общо на всички страни в изследването е 
158,3%. 
 
Крайната цел на анализа е оценката на краткосрочните и дългосрочните еластичности на потреблението, 
които изведени от уравнение (1) спрямо независимите променливи в модела, са както следва:  

1) спрямо цената на газа-
iG,β ,

iy,

iG,

β1

β


;  

(2) спрямо цената на електричеството-
iE,β ,

iy,

iE,

β1

β


;  

(3); спрямо цената на газьола-
iF,β ,

iy,

iF,

β1

β


;  

(4) спрямо дохода-
im,β ,

iy,

im,

β1

β


.  

 

(5) спрямо денградусите-
im,β
,

z ,i

1- y,i

 

 
Освен тези показатели, са оценени коефициентите (краткосрочните еластичности) пред лаговото 
потребление и отоплителния индекс βY,i и βz,i , както и коефициентът на отсечката β0,i. 
 
За да се елиминират субективните предпочитания и интерпретации на оценките на параметрите и 
доверителните интервали са използвани единадесет оценъчни метода. Все пак, вниманието е насочено 
към междинните по отношение на хетерогенността оценители на постоянните ефекти (ПЕ) и на случайните 
ефекти (СЕ), моделът на случайните коефициенти (МСК) и най-вече към по-иновативните итеративни свити 
оценители на Мадала. Свитите оценители са балансът между хетерогенните и хомогенните методи, и са 
най-добрият начин за преодоляване на проблема с ограничените наблюдения във времето. Заради 
достоверността на получените резултати тези методи се превръщат в най-предпочитания инструмент за 
оценяване на регресиите на база ДРНС данни. 
 
В конкретния случай те дават възможност да се отчетат едновременно общите тенденции в развитието на 
енергийното потребление в Европа и структурните различия в отделните страни на ЕС. С индивидуалните, 
но гравитиращи около общата средна, оценки на еластичностите най-правдиво може да се определи 
основният индикатор на предпочитанията към спот търговията и/или дългосрочното договаряне, или 
организационната структура на газовия сектор в Европа, относителната ценова еластичност.  



 
Първите шест от приложените единадесет метода са от категорията хомогенни спрямо наклона: (1) ОНМК; 
(2) ГНМК с авторегресионна грешка от първи ред (ГНМК-АР1); (3) Метод на случайните ефекти (СЕ); (4) СЕ с 
авторегресионна грешка от първи ред (СЕ-АР1); (5) Метод на постоянните ефекти (ПЕ); (6) ПЕ с 
авторегресионна грешка от първи ред (ПЕ-АР1). Освен тях, са използвани още пет хетерогенни оценители: 
(7) Моделът на случайните коефициенти (МСК), който участва с обща за цялата база данни оценка, 
определена по двустъпковия метод на Суоми (1970); (8) Индивидуален ОНМК за всяка страна; (9) 
Индивидуален ГНМК-АР1 за всяка страна; (10) Свит оценител, използващ индивидуалната ОНМК оценка на 
отделните сечения; (11) Свит оценител, използващ индивидуалната ГНМК-АР1 оценка за отделните 
сечения.  
 
За обработката на ДРНС данните е използван програмният продукт STATA 8.1 Intercooled, както и 
съвместимите с този продукт GLLAMM и WinBUGS, необходими за изчисляването на свитите оценители. 
Статистическите данни, както и предходните емпирични изследвания на енергийното търсене, дават 
предварителна представа за границите, в които се променят еластичностите по отношение на цената и 
дохода.  
 
Логично е да се приеме, че след като веднъж са предприети инвестиции в отоплителна инфраструктура, 
възможностите за технологично заместване между различните енергийни източници в краткосрочен план 
са силно ограничени. Високите инвестиционни разходи правят изключително скъпо преустройването към 
друго гориво, затова априори очакванията са за нарастващи в дългосрочен план стойности на собствената 
и кръстосаната ценова еластичност.  

 
Използваният софтуер изчислява само една обобщаваща оценка на хетерогенния МСК метод. Всички 
методи показват отрицателни стойности и/или ниска достоверност на параметрите на цените на газьола и 
електричеството. Тези резултати потвърждават извода на Бохи и Цимерман (1984, с.151), че “често 
кръстосаните ценови ефекти са незначими, а когато са значими са малки”.  
 
Сравнението на t-статистиките на хомогенните оценители показва 10% значимост на четири от седем 
параметъра на хомогенните ОНМК, ГНМК-АР1 и СЕ методи, на пет от седем на СЕ-АР1 метода, на два от 
седем параметъра на ПЕ и на три от седем на ПЕ-АР1 метода. Всички хомогенни оценки на параметъра 
пред лаговото търсене са значими при 1% ниво. Според ОНМК, ГНМК-АР1, СЕ и СЕ-АР1 оценителите 
параметърът βY приема стойности много близки до 1, което обяснява големите разлики в оценките на тези 
методи на дългосрочните и краткосрочните еластичности. 
 
Както беше споменато и по-рано разултатите от изследването показват най-значима връзка между 
потреблението на газ и температурата на околната среда изразена чрез денградусите. Това е основание за 
допълнително изследване на зависимостта от температурата и потреблението на газ в газоснабден 
регион. 
 
Оценките на еластичностите спрямо цената на газа и дохода в краткосрочен план показват нееластичност, 
която се променя към сравнително по-голяма чувствителност в дългосрочна перспектива.  
 
Получените резултати потвърждават очакванията за значително влияние на потреблението на газ от 
денградусите (температурата), което е повод на представеното изследване в следващия раздел 
разкриващо връзката между потреблението на газ и средно дневните температури.  
 
3. Моделиране на потреблението на природен газ в зависимост от температурата 
 
Поради липсата на локални хранилища в близост до големите консуматори, точността в краткосрочното 
прогнозиране на потреблението на газ е от голямо значение за икономичната и надеждна експлоатация 
на газоразпределителната мрежа.  
Прогнозирането на дневните и седмични потребности е от особен интерес в случаите на увеличено 
потребление, когато способността за акумулиране на самата мрежа е намалена. В този случай е силно 
изразен нестационарния режим на работа на газоразпределителните мрежи. За тяхното ефективно 



управление и надеждна експлоатация са необходими прецизни модели, по които да се прогнозира 
надеждно краткосрочното потребление на природен газ. Полученият модел се базира на опита на   
разпределението на природен газ в българските градове и данни за среднодневните температури в 
изследвания регион. Както бе определено в предишния раздел основен фактор в потреблението на 
природен газ се оказва външната температура на въздуха. 
Целта на тази глава от дисертацията е намиране на математическа функция описваща модел за 
прогнозиране потреблението на природен газ и връзката с дневната температура на базата на 
регресионен анализ. В модела са изследвани общото дневно потребление на природен газ и средна 
дневна температура за зимния период. 
Намерени са няколко функции на базата на регресионен анализ върху предоставените данни, които по 
зададена средно дневна температура с минимална грешка намират общото потребление и съответните 
потребленията в промишления, обществения и битовия сектори [Годишник на МГУ 2008]. 

)(tFQ общообщо   

)(tFQ промпром      (А) 

)(tFQ общестобщест   

)(tFQ битбит  ,   където   t   е средна дневна температура. 

Поради това, че липсват  конкретни данни за дневната консумация по сектори, то като първа стъпка в 
решението на проблема е намиране на тази дневна консумация по сектори, като се изходи от данните за 
общата дневна консумация за населеното място и месечните консумации по сектори. 
След това са определени търсените функции (А).Като начало са определени техните аналитични формули, 
т.е кривите линии, които най-добре да описват характера на изменението на консумацията спрямо 
дневната температура.След което са определени и коефициентите в намерените аналитични формули, 
така че грешката от стойностите, които дават функциите и реалните данни да е минимална. 
 
Като се използва формула ..... е определена дневната консумация по сектори: 

обща

сектор

сектор
Qm

Qm
Km  ,    (...) 

от данните за месечните консумации по сектори в Таблица 8, са получени месечни дялови коефициенти за 
отделните сектори (Таблица 9).  

 
Таблица 8. Месечна консумация в хиляди м

3
 

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 

Обща 
консумация 

2 048 3 314 3 691 4 750 3 646 2 641 1 690 1 683 

Промишлени 
консуматори 

1 775 2 072 1 935 2 530 1 903 1 653 1 211 1 474 

Обществени 
консуматори 

199 997 1 337 1 687 1 361 808 337 139 

Битови 
консуматори 

74 245 419 534 382 180 142 70 

 
Таблица 9. Месечни дялови коефициенти 

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 

Пром.  0.866604 0.625131 0.524138 0.532632 0.521942 0.625899 0.716568 0.875817 

Общест. 0.097175 0.300843 0.362212 0.355158 0.373286 0.305945 0.199408 0.082591 

Бит 0.036221 0.074026 0.11365 0.112421 0.104772 0.068156 0.084024 0.041592 

 
Подхождайки рационално дневната консумация по сектори може да се получи и  като се умножи общата 
дневна консумация със съответния месечен дялов коефициент за съответния сектор. Това обаче би довело 
до големи разлики в консумацията за съседни дни при преминаване от един месец към друг, защото 
коефициентите на отделните месеци са различни.Приложен е по-задълбочен подход за да се избегне този 



ефект, чрез следната техника която прилагам: намерени са дневни дялови коефициенти за всеки от 
секторите за всички дни от периода по следната формула: 
 

Nm

mKKm
iKmKd

секторсектор

сектор

i

сектор

)1( 
 , (3) 

Където 
i = 0, 1, 2, …, Nm - 1 е номера на деня в месеца, а Nm е броя дни в съответния месец. С помоща наMSExcel 
на VisualBasicforApplication, са изчислени   близо 1000 дневни дялови коефициенти за трите сектора. 
Сумата от трите дялови коефициента за всеки един ден при коректно изчисление е 1, което е проверено. 
Чрез така намерените дневни дялови коефициенти са получени дневните консумации за промишления, за 
обществения и за битовия сектори.  
 
Общата дневна консумация е представена на фигура 1. 
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Фиг. 7. Обща дневна консумация по дни за периода  

 
На фигури 8,9 и`10 са представени дневните консумации за промишления битовия и обществен сектор. 

Дневна консумация за промишлен сектор
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Фиг. 8. Определена промишлена дневна консумация 



Дневна консумация за обществен сектор
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Фиг. 9. Определена обществена дневна консумация 

Дневна консумация за битовия сектор

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 50 100 150 200 250

Ден
 

Фиг. 10. Определена битова дневна консумация 
 
Разглеждайки данните за дневната консумация (Фигура 1) ясно се вижда, че те имат аномален характер, 
който се изразява в това, че има дни в които консумацията е много по-малка от консумацията на техните 
съседни дни.Тази разлика достига в някои случаи до 50% и причината за това не е по-високата 
температура.Лесно се открива, че дните с аномална консумация са почивните дни – съботи, недели, 
национални и религиозни празници.Тази аномалия се пренася при изчислението на дневната консумация 
по сектори (Фигури 2, 3 и 4).Спадът на консумацията през почивните дни в промишления и донякъде в 
обществения сектори е естествена.За бита обаче би могло да не е така, но увеличеното потребление там 
не компенсира общия спад на потреблението. 
 



Обща дневна консумация (без почивни дни)
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Фиг. 11. Обща дневна консумация, от която са премахнати почивните дни 

 
При наличието на аномални данни в статистиката се прилага подхода за тяхното изхвърляне от извадката. 
Поради тази причина са изучени две таблици с данни:  

 с почивните дни (213 записа) и  

 без почивните дни (146 записа).  
Таблиците имат по 5 колони: обща дневна консумация, средна дневна температура, дневна промишлена, 
дневна обществена и дневна битова консумация. 
Разработения регресионен анализ дава възможност той да се извърши и върху двете съвкупности от 
данни. 
 
За намиране на функциите описващи дневната консумация в зависимост от средната дневна температура, 
така че да се получи минимална грешка на прогнозата е използван нелинеен регресионен анализ. 
 
 
С така въведените данни бяха извършени многократни опити за регресионен анализ с различни функции. 
Изхождайки от общата зависимост на консумацията спрямо температурата (Фигура 6), постепенно стана 
ясно, че видът на търсената крива е огледално обърната S – образна, поради насищане на консумацията 
при ниски и при високи температури. 
 

 
Фиг. . Обща дневна консумация спрямо средната дневна температура (без почивни дни) 

 
Така е получена функция от вида тангенс хиперболичен: 
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     (4) 

 
Регресионният анализ всъщност намира стойности на коефициентите a, b, c и d, така че кривата да опише 
данните с минимална грешка. Mathematica дава показания по-долу резултат при регресионен анализ (в 
случая върху обща дневна консумация спрямо средни дневни температури, без почивни дни). 
 
BestFit е всъщност намерената функция, в ParameterTable са дадени стойности на търсените параметри a, 
b, c и d, а в ParameterCITable са показани доверителните интервали за тези параметри Приложение 1 (с 
вероятност 95%). 
 
Като оценка за точността на предсказаните стойности от намерените функции се използват:  

 коефициента на корелация между входните данни от таблиците и предсказаните данни получени 
с помощта на намерените функции; 

 грешка получена чрез формулата 
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КъдетоNе броя на данните (дните), Qpi е предсказаната консумация, а Qi е измерената консумация за i 
– тия ден. 

 
Изследван е регресионен анализ за осем случая: 
І. Обща дневна консумация спрямо средната дневна температура, с почивни дни 

Таблица 11 . Стойности на коефициенти на функция (4) 

Коефициент Стойност Доверителен интервал 

a 98964.8 92729.4 105200. 

b 0.472473 0.368993 0.575953 

d 7.47372 6.23636 8.71109 

c 5.68515 3.40031 7.96998 

 
 
3.1. Дневна консумация за домакинствата спрямо средна дневна температура, с почивни дни 

Таблица 6. Стойности на коефициенти на функция (4) 

Коефициент Стойност Доверителен интервал 

a 9209.68 8532.54 9886.83 

b 0.706889 0.582596 0.831182 

d 7.10513 6.15004 8.06022 

c 5.47861 3.73622 7.22099 

 



 
Фиг. 16.Графика на функцията описваща битовата дневна консумация спрямо средната дневна 

температура (с почивни дни). Пунктираните криви показват доверителния интервал 
 

 
Фиг. 17.Измерена и предсказана битовата дневна консумация (с празниците).Кухите кръгчета са 

измерени данни, а плътните предсказани. 
 

 
 



 
Фиг. 18. Резидиуми между битова измерена и предсказана с намерената функция консумация (с почивни 

дни) 
 

Коефициентът на корелация 0.87068. 
Грешка  0.224098 
 

 
Фиг. 19. Графики на прогнозните функции за обща, промишлена, обществена и битова консумация (с 

почивни дни) 
 

Четирите прогнозни функции дават следните прогнози за 5
0
 градуса средна дневна температура: 

Обща консумация: 118117. 
Промишлена консумация: 63812.9 
Обществена консумация: 40086.8 
Битова консумация: 11595. 
 
Разлика между общата прогнозна и сумата прогнозните по сектори 2621.89 
Грешка 0.0221975 
 
Обща дневна консумация спрямо средната дневна температура, без почивни дни 

Таблица 13 . Стойности на коефициенти на функция (4) 

Коефициент Стойност Доверителен интервал 

a 113049 108117 117981 

b 0.551095 0.467024 0.635166 

d 7.0792 6.22975 7.92865 

c 7.51505 5.66229 9.36781 



 

 
Фиг. 20.Графика на функцията описваща общата дневна консумация спрямо средната дневна 

температура (без почивни дни). Пунктираните криви показват доверителния интервал 
 

 
Фиг. 21.Измерена и предсказана обща дневна консумация (без празници).Кухите кръгчета са измерени 

данни, а плътните предсказани. 
 

 
Фиг. 22. Резидиуми между общата измерена и предсказана с намерената функция консумация (без 

почивни дни) 
 

Коефициентът на корелация 0.956808. 



Грешка  0,0820625 
 
3.2. Производствена дневна консумация спрямо средна дневна температура, без почивни дни 
За разлика от случая с празници при този анализ с по-голям брой итерации бе намерена функция от вида 
(4). 

Таблица 8. Стойности на коефициенти на функция (4) 

Коефициент Стойност Доверителен интервал 

a 68942.1 65779.5 72104.7 

b 0.373025 0.279771 0.46628 

d 6.50637 5.06378 7.94896 

c 8.80956 5.37959 12.2395 

 

 
Фиг. 23.Графика на функцията описваща промишлената дневна консумация спрямо средната дневна 

температура (без почивни дни). Пунктираните криви показват доверителния интервал 
 

 
Фиг. 24.Измерена и предсказана промишлена дневна консумация (без празници).Кухите кръгчета са 

измерени данни, а плътните предсказани. 
 



 
Фиг. 25. Резидиуми между промишлена измерена и предсказана с намерената функция консумация (без 

почивни дни) 
 

Коефициентът на корелация 0,919519. 
Грешка  0,0699341 
 
Обществена дневна консумация спрямо средна дневна температура, без почивни дни 

Таблица 9. Стойности на коефициенти на функция (4) 

Коефициент Стойност Доверителен интервал 

a 33981.2 31499.4 36463.1 

b 0.847499 0.7017 0.993297 

d 7.45655 6.57942 8.33367 

c 6.83671 5.02131 8.6521 

 

 
Фиг. 26.Графика на функцията описваща обществената дневна консумация спрямо средната дневна 

температура (без почивни дни). Пунктираните криви показват доверителния интервал 
 



 
Фиг. 27.Измерена и предсказана обществена дневна консумация (без празници). Светлите кръгчета са 

измерени данни, а плътните предсказани. 
 

 
Фиг. 28. Резидиуми между обществена измерена и предсказана с намерената функция консумация (без 

почивни дни) 
 

Коефициентът на корелация 0,945267. 
Грешка  0,180166 
 
дневна консумация в домакинствата спрямо средна дневна температура, без почивни дни 

 
Таблица 10. Стойности на коефициенти на функция (4) 

Коефициент Стойност Доверителен интервал 

a 10613.5 9838.43 11388.6 

b 0.795342 0.65936 0.931324 

d 6.71652 5.76706 7.66599 

c 7.08784 5.07066 9.10502 

 



 
Фиг. 29.Графика на функцията описваща битовата дневна консумация спрямо средната дневна 

температура (без почивни дни). Пунктираните криви показват доверителния интервал 
 

 
Фиг. 30.Измерена и предсказана битовата дневна консумация (без празниците).Кухите кръгчета са 

измерени данни, а плътните предсказани. 
 

 
Фиг. 31. Резидиуми между битова измерена и предсказана с намерената функция консумация (без 

почивни дни) 
 



Коефициентът на корелация 0,940204. 
Грешка  0,155364 
 

 
Фиг. 32. Графики на прогнозните функции за обща, промишлена, обществена и битова консумация (без 

почивни дни) 
 
Четирите прогнозни функции дават следните прогнози за 5

0
 С средна дневна температура: 

Обща консумация: 129859 
Промишлена консумация: 73296 
Обществена консумация: 43905 
Битова консумация: 12618 
 
Разлика между общата прогнозна и сумата прогнозните по сектори 37,77 
Грешка 0,00029085 
 
Анализиране на  данни с почивни и без почивни 

Таблица 11.Корелации и грешки получени при анализите 

 Данни с почивни дни Данни без почивни дни 

Вид консуматори Корелация Грешка Корелация Грешка 

Общо 0.8162 0.179216 0.956808 0.0820625 

Промишленост 0.652277 0.18363 0.919519 0.0699341 

Обществени 0.874327 0.248111 0.945267 0.180166 

Битови 0.87068 0.224098 0.940204 0.155364 

 
От Таблица 11 се вижда, че корелациите получени при анализ на данни без почивни дни са много по-
добри (по-близки до 1) отколкото при данни с почивни дни.Съответно грешките при анализ на данни без 
почивни дни са по-малки от грешките получени при анализ с почивни дни. 
Ако се сравни примерната прогноза за средна дневна температура 5

0
 градуса получена с функциите 

намерени чрез анализ с почивни дни и без почивни дни, вижда се, че вторите функции дават резултат с 
много по-малка грешка.  
Следователно, може да се твърди че регресионния анализ извършен върху дневна консумация, при която 
са изключени почивните дни дава значително по-точни резултати. 
 
В рамките на разработената програма на Mathematica, която извършва регресионния анализ са включени 
два модула, чрез които на базата на намерените регресионни функции могат да се извършват прогнози. 
Първият модул по въведена от потребителя средна дневна температура извършва прогноза за деня. Той 
извежда следната информация 
 



 
 
Вторият модул по въведени от потребителя име на файл на MSExcel, брой дни и прогнозни средни дневни 
температури за всеки от тези дни, генерира таблица на MSExcel със следните колони: прогнозни средни 
температури, прогнозни дневни консумации за бита, за обществения сектор, за промишлеността, общо за 
трите сектора, процент на консумацията в бита и процент на консумацията в обществения сектор. В 
Таблица 12 е показана такава прогноза за 10 дни. 
 

Таблица 14. Прогнози генерирани чрез намерените регресионни функции 

3 14674.28 50480.67 78669.67 143895 10.19791 35.08161 

4 13699.2 47415.92 76067.54 137237.6 9.982098 34.55023 

2.5 15116.23 51836.33 79892.87 146919.9 10.28876 35.28205 

1.2 16115.08 54819.89 82796.28 153796.5 10.47818 35.64443 

0.2 16738.69 56623.07 84741.05 158137.1 10.58493 35.80633 

-0.7 17201.12 57928.25 86275.17 161392.7 10.65793 35.89274 

-3 18032.59 60197.93 89332.29 167373.3 10.77388 35.96628 

-1.3 17462.62 58653.37 87187.75 163252.6 10.69669 35.92799 

2 15526.18 53074.58 81058.41 149733.8 10.36918 35.44595 

5 12618.81 43905.7 73297.17 129859.4 9.717279 33.81017 

 
Изводи 
 
Математическата функция описваща модела за прогнозиране потреблението на природен газ в 
зависимост от температурата е намерена на базата на техниката „регресионен анализ” по заложени 
реални данни от за потреблението на природен газ в газоснабден град. 
 
От данните за потреблението и средните месечни консумации за промишления, обществения и битовия 
сектори са получени, като се ползват формули (1) и (2), дневни дялови коефициенти и след това чрез тях 
дневната консумация за трите сектора.  
 
В системата Mathematica 6 след редица експерименти  е установена че функция от вида (4) най-добре 
описва дневната консумация на газ според средната дневна температура. След това базирайки се на 
дневната консумация за целия град, за промишления, за обществения и за битовите сектори, със и без  
почивни бяха намерени 8 регресионни функции за прогнозиране на консумацията.  
Изследвайки резултатите на анализа се прие, че функциите получени чрез данни, от които са изключени 
почивните дни, дават по-точни прогнози. Тези функции са: 
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Където t е среднодневната прогнозна температура за деня. 
 
На базата на тези функции са разработен и модул и софтуер за автоматично правене на прогнози, фиг ..... 
 
 
Фиг. визуализация на прогнозните резултати за потреблението на природен газ 

 
Фигура....  Програмен продукт за определяне на консумацията на газ в зависимост от среднодневните 
температури 
 
Прогнозите, които биха се получили от тези функции зависят само от средната дневна температура и се 
базират на извадка от данни за отоплителния период и дават достатъчно точна прогноза за потреблението 
в изследвания регион. 
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Приложение 1 
Програмен код за определяне на потреблението на природен газ 

 
 

 


