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НОВИНИ
Започва
сондирането
на
„Рубин-1“
в
Блок
„Хан
Аспарух“ в българската част
на Черно море

септември, 2017

Операциите по прокарването на
втория дълбоководен сондаж в Блок
„1-21 Хан Аспарух” стартираха в края
на септември.
Тотал Е&П България обяви началото на
сондирането на втория проучвателен
сондаж в Блок „1-21 Хан Аспарух“ – „Рубин1“. Дълбоководният сондаж се намира в
изключителната икономическа зона на
България в Черно море, на приблизително
90 км от най-близката брегова линия и на 14
км североизточно от първия сондаж
„Полшков-1“.
За целта е мобилизиран същият сондажен
кораб Noble Globetrotter II (GT II), с който се
проведе първата сондажна кампания.
Логистичното подпомагане продължава да
се осъществява от пристанище „Леспорт“,
Варна,
като
се
използват
същите
снабдителни кораби и хеликоптери.
Очаква се сондажните операции за „Рубин1“ да продължат до началото на 2018 г. Те
ще
спомогнат
за получаването на
допълнителна
информация
за
по-

нататъшното оценяване на въглеводородния
потенциал на Блок „Хан Аспарух“.
След успешното приключване на „Полшков1“ през септември 2016 г., новият сондаж
бележи следващ вълнуващ и значим момент
в работа на Тотал Е&П България Б.В. – клон
България, е дъщерно дружество на
базираната в Париж глобална енергийна
група Total S.A. в Черно море и показва
нейния
ангажимент
към
този
предизвикателен проучвателен проект.
Тотал Е&П България заедно с партньорите си
ОМВ Офшор България ГмбХ и Репсол
България Б.В. изказаха доволство и гордост
от успеха на първия проучвателен сондаж,
при койта са спазвали възможно найвисоките
технически
и
оперативни
стандарти. Партньорите ще продължат да
държат на отговорното, безопасно и
ефективно осъществяване на дейността им в
акваторията на България.
Напомняме, че Тотал и неговите партньори
Репсол и ОМВ започнаха проекта „Хан
Аспарух“ през юли 2012 г. Блок „Хан
Аспарух“ е с площ от 14 220 кв. км. Тотал
Е&П България Б.В. е оператор на Блока от
2014 г.
През октомври 2016 г. Тотал обяви
откриването на нефт в сондаж „Полшков-1“,
което потвърждава наличието на работеща
петролна система в Блок „Хан Аспарух“.
Наред с проучвателните дейности в
България, Тотал работи активно и в сферата
на доставките и продажбата на масла чрез
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дъщерното си дружество Тотал България
ЕООД.
За Noble Globetrotter II може да се отбележи,
че е последно поколение сондажен кораб с
динамично позициониране, собственост и
под управлението на Noble Drilling Holding
LLC. Корабът е оборудван с найсъвременните
сондажни
технологии.
Разполага с двойна мултифункционална
кула, която позволява едновременното
провеждане на няколко операции и полесно преминаване през Босфора. GT II е
показал отлично ниво на безопасност при
работа и е оперирал в Черно море през 2015
г. и 2016 г.

Ердоган
уверен
отношенията си с Русия

съюз, където някои дипломати са загрижени
за задълбочаването на авторитаризма сред
някои балкански лидери, при липсата на
осезаем напредък към присъединяването
към ЕС.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА СТАТИЯТА
МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

в

Ердоган изрази увереност, че Русия няма да
се противопостави на турския план за
прехвърляне на природен газ за Сърбия от
проекта Турски поток.
"Ние не искаме разделяне на Балканите,
или че някой може да търси в тези страни
/балкаските страни – бел.ред./ сфера на
влияние. Ние се противопоставяме на
всички, които искат това ", каза Ердоган на
бизнес форум.
Посещението на Ердоган в Сърбия и
изказаната от него благодарност към Вучич
за подкрепата му по време на дните от
неуспешния опит за преврат през 2016 г.,
няма да останат незабелязани в Европейския
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Украйна да плати за
газа
за
проруските
сепаратисти
By Irina Slav - 2017, oilprice.com

Газпром доставя природен газ на проруски
сепаратистки територии в източната част на
Украйна и задължава за него да плати
държавната компания Нафтогаз, съобщи
украинският вестник UAWire , цитирайки
данни на руската компания.
Всъщност, в своя доклад за второто
тримесечие
Газпром
показва
1,389
милиарда кубически метра, доставени в
Украйна. Официалните доставки от Русия за
страната обаче, бяха прекратени през 2015
г., в резултат на спор между Газпром и
Нафтогаз за ценообразуването и доставките.
Транзитните доставки продължават до
Европа, но Газпром планира да намали в
бъдеще количеството, което транзитира
през Украйна, заради Северен поток 2 и
други алтернативи.
Украинският електронна медия отбеляза, че
са изминали 600 дни от както Газпром е
спрял всички доставки на газ за Нафтогаз, но
сега налага на държавната компания да
плати за газ, който е доставил на
сепаратистите, на стойност 306,6 долара за
хиляда кубически метра, на базата на цените
за първото тримесечие на годината.

Всъщност UAWire казва, че Газпром доставя
газ на сепаратистки републики в източна
Украйна
за две години, но добавя
дължимите плащанията на сметката на
Нафтогаз. Украинската компания е заявявала
многократно, че няма да плати за доставките
на газ чрез две газ-измервателни станции в
източната част на Украйна, така че те не
могат да бъдат добавени към сметката й,
обяснява електронният сайт.
Спорът продължава вече три години. По
същество Газпром твърди, че е осъществил
доставки до Украйна, които все още не са
платени изцяло. Нафтогаз, от своя страна,
констатира, че Газпром я пренатоварва
несправедливо и няма да плаща по-висока
цена.
Делото е заведено пред Арбитражен съд в
Стокхолмската търговска камара, като
Нафтогаз търси $30,3 милиарда от Газпром,
а руската компания претендира за $47,1
милиарда долара; в рамките на този спор
има и още един, в който Нафтогаз иска повисоки транзитни плащания от Газпром за
внасянето на газ в Европа.
В преюдициално решение съдът в Стокхолм
се произнесе в полза на Нафтогаз, поне
според
Нафтогаз.
Според
Газпром
решението е само етап от съдебния процес,
съобщи Ройтерс по това време. Миналия
месец
Арбитражният
институт
на
Стокхолмската търговска камара заяви, че
ще издаде своето окончателно решение до
ноември.
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ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.

ROSNEFT
придобива
30% от акциите на Zohr
October 09th, 2017, naturalgasworld.com,
Mark Smedley

Роснефт обяви на 9 октомври, че е
приключила сделката за придобиването на
30% от акциите на италианската Eni по
споразумението за концесия за развитието
на находището Zohr , най-голямото газово
находище в Средиземно море.
Руският държавен петролен гигант заяви, че
цената на придобиването му е $1,125 млрд.
Също така е възстановил дял от
миналогодишните разходи по проекта Zohr
на Eni.
Роснефт заяви, че в резултат на
придобиването компанията става участник в
проекта за разработване на най-голямото
газово находище в Египет, съвместно с Eni
(60%) и BP (10% дял). Zohr е наречен
"уникален производствен актив, който ще
укрепи
позициите
на
Роснефт
на
стратегическите пазари в Европа и Близкия
изток".

Изпълнителният директор на Роснефт Игор
Сечин заяви: "Това отваря възможности за
компанията да засили позициите си в
обещаващия и стратегически регион,
разширява потенциала на нашето търговско
отделение и засилва взаимноизгодното
сътрудничество с Египет".
Сделката беше обявена за пръв път през
декември 2016 г. Както BP, така и Eni имат
възможност да закупят допълнително 5% от
Zohr по-късно, което ще намали дела на
италианската фирма до 50%.
ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.

Лебедев се
кандидатира за лиценз
за газоразпределение
в северната част на
Гърция, но среща
отпор
September/2017, energypress.eu
Руският предприемач Леонид Лебедев може
би е получил лиценз за местно
газоснабдяване чрез своята компания Sintez
Green Energy Hellas, но инициативата на
Sintez Energy Europe Constructing Limited,
дъщерно дружество със седалище в Кипър,
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контролирано от Лебедев, е за лиценз за
разпространение, коeто покрива Серес,
районите на Верия и Килкис в северната част
на страната, като искането най-вероятно ще
бъдат отхвърлено, според последните
индикации.
Компанията Sintez Energy Europe Constructing
Limited има за цел основно да създаде
газоразпределителна компания за регион,
към който е насочена и DEDA; наскоро
създадената публична газова компания
DEPA, основана да обслужва райони, които
не са обхванати от DEPA, включително Серес,
Верия и Килкис. DEPA се оттегли от
националната мрежа.
Серес, Верия и Килкис са включени в
петгодишен план за развитие, представен от
DEDA на RAE - регулаторния орган в
енергетиката, което означава, че заявката на
Sintez за лиценз за газово снабдяване в тези
райони от самото начало нямаше шанс да
успее.
Това заявление най-вероятно ще бъде
отхвърлено - вероятно скоро - освен ако RAE
счита, че DEDA не притежава необходимия
капитал за изпълнение на бизнес плана,
който компанията е подала.
Заявлението на Sintez се отнася до 50годишен лиценз за газоразпределение, чрез
тръбопроводи за CNG и LNG.
Това е третата предприемаческа инициатива
на гръцкия пазар, предприета от Лебедев.
Преди това компанията на руския бизнесмен
Sintez Green Energy Hellas кандидатства за

лиценз пред RAE за доставка на природен
газ, който се оказа успешен. Този ход бе
предшестван от молба на Windows
International Hellas, друго дружество,
свързано с Лебедев, за лиценз за
изграждане на тръбопровод за природен газ
от Солун до Fyrom (Бивша югославска
република Македония). Въпреки че тази
оферта все още предстои да бъде
разгледана от RAE, предложението на
Windows International Hellas изглежда
благоприятно в сравнение с еквивалентния
план, изготвен от DESFA, оператора на
мрежата за природен газ.
Преди четири години Лебедев предложи 1,9
милиарда евро, за да придобие DEPA и
DESFA в търг, който не продължи.

ТЕКСТЪТ

НА

СТАТИЯТА

МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.

SOCAR увеличава
дела си в нова сделка
с BP за петролни
полета
by Reuters, September, 2017, rigzone.com

Tбилиси/Баку, Reuters - Очаква се
държавната петролна компания SOCAR да

6

CBBSS INFOLETTER ON OIL AND GAS E&P 2017
увеличи своя дял в новото споразумение с
British Perloeum за съвместно производство
и за развитие на най-големите нефтени
находища в страната, съобщи Ройтерс, на
основание информация от два източника от
индустрията, запознати със съдържанието на
разговорите по сделката.
"Според предварителната информация,
SOCAR ще увеличи своя дял за сметка на
намаляване на акциите на други компании,
включително
BP",
казва
един
от
инфроматорите.
Другия източник, който също е запознат със
съдържанието на разговорите и не иска да
бъде назован, заяви, че делът на SOCAR по
новия договор може да се увеличи до 20% от
сегашните 11,6%, докато делът на BP може
да бъде намален на 30 процента от
сегашните 35,8%.
"Акциите на някои други компании също
могат да бъдат намалени", отбелязва
източникът, както и цифрите в окончателния
договор все още могат да се променят.
Говорител на BP в Азербайджан заяви: "Все
още нямаме информация за съдържанието
на договора." Говорителят на SOCAR каза, че
компанията няма коментар.
Акционерите в консорциума са BP, SOCAR,
Chevron, INPEX, Statoil, ExxonMobil, TPAO,
ITOCHU и ONGC Videsh.
ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.

Москва ще свърже
тръбопроводите за
петрол и газ на
Кюрдистан към Черно
море: руски министър
Sep. 28, 2017, By Carl Surran, seekingalpha.com
Русия ще свърже нефтените и газовите
тръбопроводи на Кюрдистан с Черно море
през Турция, заяви руски висш чиновник
преди дни.
След референдума за независимост на
Кюрдистан от 25 септември, спирането на
петролния износ на Кюрдистан чрез
решаващия тръбопровод в Чихан, който
минава през Турция, е една от найсъществените заплахи, отправени в отговор
на гласуването.
Това остава гореща тема, тъй като Анкара
все още заплашва да блокира газопровода,
основния източник на приходи
за
полуавтономния регион на Кюрдистан, ако
кюрдските лидери откажат да задържат
резултатите от гласуването.
"Ще свържем тръбопроводите на Кюрдистан
с Черно море", каза руският енергиен
министър
Александър
Новак
пред
„Кюрдистан 24“.
Кюрдският регион е богат на природни
ресурси, а именно на нефт и газ. Регионът
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изнася около 600 000 барела петрол на ден
през турско пристанище, което представлява
над 90% от общите приходи на Кюрдистан.
Коментарът на руския министър идва, след
като регионът на Кюрдистан е изправен пред
санкции, наложени от Багдад в отговор на
гласуването на 25 септември, като забрана
на полети и опитите за затваряне на
граничните пунктове на региона с Иран и
Турция.
На 4 октомври руският президент Владимир
Путин каза, че Москва "много внимателно“
управлява своите отношения с Ирак и
Кюрдския регион, предвид ескалацията на
напрежението след спорния референдум.

Иракски автономен Кюрдистан, като
разшири ангажимента си към региона, за да
стане основен износител на газ за Турция и
Европа.
Кюрдистан от 2014г. насам изнася петрол
независимо от Багдад и през тази година
контролираният от Кремъл Роснефт се
присъедини към списъка на купувачите, като
отпусна на региона стотици милиони долари
в заеми, гарантирани от бъдещи продажби
на петрол.
Сега Роснефт разширява инвестициите си в
газа, като се съгласи да финансира
газопровод в Кюрдистан, съобщиха Роснефт
и регионалното правителство на Иракски
Кюрдистан (KRG). Два източника, близки до
сделката, заявиха, че инвестициите ще
възлязат на повече от $1 млрд.

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.

Руският Роснефт уреди
окончателна сделка за
газопровод с Иракски
Кюрдистан
by Reuters|Dmitry Zhdannikov, September,
2017, rigzone.com
Лондон, Reuters - Руският петролен гигант
Роснефт ще инвестира в газопроводи в

Ербил, седалището на KRG в Северен Ирак,
се нуждае от пари, за да финансира борбата
срещу Ислямска държава и да облекчи
бюджетната криза, причинена от ниските
цени на петрола.
Кюрдистан
разчита
на
сделки
за
предваритерно финансиране за петрол, за
да подобри фискалната си позиция, но се
бори да развие и големите си газови
резерви.
За Роснефт, най-голямата в света публично
предлагана с продукция на борсата петролна
компания, сделката е основен тласък на
нейните международни амбиции в сферата
на природния газ. Роснефт отдавна се опитва
да
предизвика
"Газпром",
руският
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монополист при износа на
доставката на газ за Европа.

газ,

и

в

За Турция това означава получаването на
нови доставки за енергийно-гладната си
икономика и потенциал да се превърне в
основен център за доставките на газ за
Европа.
Очаква се капацитетът на тръбопровода да е
до 30 млрд. куб. метра (bcm) годишен газов
износ в допълнение към доставките за
вътрешни потребители. Кюрдистан се
намира върху едни от най-големите
неизползвани газови находища на прага на
Европа.
Обемите, с които Роснефт иска да помогне
на
доставките
на
Кюрдистан
към
експортните пазари, представляват 6% от
общото европейско газово търсене и една
шеста от текущите обеми на газов износ от
Русия, най-големият доставчик на газ за
Европа.
Тръбопроводът ще бъде завършен през 2019
г. за вътрешни доставки за Кюрдистан, като
износът ще започне през 2020 г.
"Успешното изпълнение на проекта ... ще
позволи на Роснефт да играе водеща роля в
изграждането
и
разширяването
на
газопреносната
инфраструктура
на
Кюрдистан и да създаде синергия със
съществуващите проекти за развитие на
петролните и газови находища на петте
блока, присъдени на компанията“ – казват от
Роснефт.

Роснефт осигури сделка за разработване на
пет полета и също така се съгласи да
помогне
на
региона
да
разшири
инфраструктурата си за нефтопроводи, чрез
която суровият продукт се изнася през
Турция на световните пазари.
Иракски Кюрдистан се стреми до края на
това десетилетие да увеличи износа на
петрол до един милион барела на ден от
сегашните 0.65 милиона барела (bpd).

ТЕКСТЪТ

НА

СТАТИЯТА

МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.

Франция планира със
забрана за
проучването да сложи
край на добива на
петрол до 2040 г.
by Bloomberg| Mark Deen and Helene
Fouquet, September, 2017, rigzone

(Bloomberg) - През следващата година
Франция ще спре да предоставя нови
разрешения за проучване, тъй като се
стреми до 2040 г. да сложи край на цялото
производство на нефт и газ, съгласно
подготвен проектозакон.
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Този ход ще позволи на правителството да
отхвърли повече от 40 заявления за
проучване, които вече са били направени,
докато някои съществуващи разрешителни
могат да бъдат разширени, за да се спазят
договорите,
показва
предварителното
проучване по проектозакона. Това включва
лиценза за Guyane Maritime край Френска
Гвиана, в който Total SA има дял, според
съветник на министъра по екология Nicolas
Hulot, който информира репортери в Париж.
Това законодателство "ще ни позволи да се
освободим постепенно", каза Nicolas Hulot
след заседание на кабинета, на което са
обсъждали законопроекта, като потвърди
също, че настоящите разрешения за
проучване в офшора на Френска Гвиана ще
останат валидни. "Това ще позволи на
инвеститорите да отидат много по-далеч със
своите инвестиции – в енергията от
възобновяеми източници. В момента нашата
сфера на нефт и газ остава зависима от
геополитиката."
Предложеното законодателство е част от поширокия план на президента Еманюел
Макрон да поеме водеща роля в борбата с
измененията на климата, след като
американският президент Доналд Тръмп
омаловажи
забележителното
Парижко
споразумение за борба с глобалното
затопляне.
Доколкото
френското
производство на петрол и газ е малко,
планът може да засегне компании като
Vermilion Energy Inc., която има няколко
концесии и може да намали перспективата
за открития извън Френска Гвиана.

Франция през 2015г. е добила 6 млиона
барела петрол, покривайки само 1% от
търсенето си, според предварителното
проучване по законопроекта и оценката на
риска. Проучването и производството на
нефт и газ на френска земя генерира
годишни приходи от около 300 милиона
евро ($358 милиона) и пряко или косвено
осигурява около 5 000 работни места.
Съществуващите лицензии за производство
няма да бъдат продължени след 2040 г.
съгласно предложения законопроект.
"Не очакваме това ново законодателство,
ако бъде прието, да окаже съществено
влияние върху Vermilion, тъй като нашите
дейности са насочени към дейности за
развитие, като например работници за
сондажни съоръжения, сондажи за пълнене
и други инженерни сондажи", каза
базираната в Калгари компания.
Според плана, представен от Hulot през юли,
Франция до 2040 г. ще прекрати продажбата
на бензинови и дизелови автомобили. Освен
това до 2022 г. ще увеличи постепенно
данъците върху изкопаемите горива, ще
затваря електроцентрали, захранвани с
въглища и ще инвестира повече във
възобновяеми енергийни източници.

ТЕКСТЪТ

НА

СТАТИЯТА

МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.
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Уточнение

Unsolicited mail: Ако не желаете да
получавате този бюлетин, моля да се
отпишете от адресния списък като изпратите
обратно

съобщение

на

cbbsinfocenter@gmail.com
Правата по превода на всички статии
принадлежат на издателите на настоящия
информационнен бюлетин.
Контакти за повече информация:
Алекс Алексиев

alexralex@aol.com
Васко Начев
vasko@infonetbg.com
Илиян Василев
idvassilev@innoenergy.biz

За мнения и препоръки може да посетите
фейсбук-страницата

на

бюлетина:

https://www.facebook.com/EP-Oil-and-GasNewsletter-501490733299005/?ref=bookmarks
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