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Уважаеми г-н Министър, 

В съответствие с изискванията на член 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет 

на Република България от 7 март 2003 г., обнародвана в Държавен вестник бр. 25 от 2003 г., посл. изм. 

и доп.Държавен вестник, бр. 3 от 5 януари 2017г., с настоящото Ви информираме за следното 

Инвестиционно предложение: 

 

Извършване на проучвателен сондаж в „Блок 1-14 Хан Кубрат”, както е описано в нашия Годишен 

работен план за 2018 г. по отношение на Разрешението и Договора за търсене и проучване на нефт и 

природен газ в площта на Блок Хан Кубрат. Лицензът бе издаден на 16 октомври 2015 г. от Министерски 

съвет на Република България, съответно сключил Лицензионен договор с Шел на 23 февруари 2016 г. 

(“Лицензионният договор”). Лицензът и Лицензионният договор влязоха в сила на 7 юли 2016 г. (“Датата 

на влизане в сила”).  

 

Инвестиционното предложение 

Кратко резюме на инвестиционното предложение 

Настоящото инвестиционно предложение касае изпълнението на програма за проучвателно 

сондиране, която включва един целеви сондаж в рамките на Блок 1-14 Хан Кубрат, разположен в 

Изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Реализацията на 

инвестиционното предложение се извършва съгласно Договора за търсене и проучване на нефт и 

природен газ в площта на Блок 1-14 Хан Кубрат. 

Шел успешно завърши програмата за сеизмичнo проучване на Блок 1-14 Хан Кубрат през 2017 г. и 

използва данните, получени от тази програма, за да изготви подробни геоложки модели и 

идентифицира предлаганата област за проучвателно сондиране. Сеизмичното проучване бе одобрено 

с писмо № HC3П -138 / 29.06.2016г. на Министерство на околната среда и водите. Методиката на 

проучването включваше пренасяни с кораб геофони и обхвана изцяло площта съгласно разрешението. 

Проучването беше извършено по технически ефективен начин и приключи успешно с минимално 

екологично въздействие, като бяха спазени всички планирани мерки за защита на околната среда. Те 

включваха пълна Програма за наблюдение на морските бозайници с цел защита и избягване на 

чувствителните видове. Данните, събрани по време на тази програма, бяха предоставени на 

компетентните български органи и институции.  

Целта на проучвателния сондаж е да се изследват олигоценовите турбидитни резервоари (пясъчни 

контейнери)  и геоложките гънкови структури (капани) в Балканидния гънково-навлачен пояс - основна 

палеогенска структурна характеристика в Западно Черно море. Проучвателният сондаж ще бъде 

проектиран така, че да навлезе в ключовите геоложки целеви интервали и да получи необходимите 

петрофизически данни за въглеводородния потенциал на лицензионната площ Хан Кубрат. Това ще 

даде информация на екипите по текущите геоложки модели и ще „премахне риска” от техническата 

оценка. Проучвателният сондаж ще бъде изпълнен при стойности на водния стълб от 1200 до 1500 m, 

и ще бъде извършен от внимателно избран дълбоководен, високотехнологичен сондажен кораб с 

възможности за динамично позициониране. Програмата ще бъде изпълнена с необходимата 

техническа ефективност, като се използва глобалния опит на Шел в дълбоководното сондиране в 

определена времева рамка и в съответствие с планираните мерки за защита на околната среда.  

 

Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други 

свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на 

съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, 

предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив. 

При дълбоководното сондиране ще бъде приложен методът на традиционно морско вертикално 

сондиране с оборудване за дълбоководно сондиране на конвенционални находища. Прогнозното 



 

местоположение на първоначалните цели на сондирането е при воден стълб (дълбочина на водата) от 

1200 до 1500 m. Дълбочината на сондажа при мястото на сондиране се очаква да бъде около 3000 m 

под морското дъно. 

Това е проект, който ще се изпълнява изцяло в морето и няма да има никакво строителство на нови 

съоръжения или инфраструктура (изкопни работи, пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) 

за сондажните операции. За последните ще се използват съществуващите съоръжения и 

инфраструктура в местните пристанища и летища, по-вероятно в района на Варна, но може да се 

разгледат и алтернативни локации (напр. пристанище Бургас). 

При пристигане на мястото на сондиране, сондажният кораб ще извърши предварителни дейности, 

включващи пускане на дистанционно управляван плавателен съд (ДУПС). Тези дейности ще бъдат 

последвани от проверки за безопасност и тестове на комуникациите.  

Сондажните дейности ще включват: 

 Начален пробив (spudding) и сондиране на първите участъци на сондажа, включително 

циментиране на обсадните тръби при повърхността; 

 Инсталиране на противофонтанен блок (Blow Out Preventer - BOP) и закрепване на морски райзър 

(тръба с голям диаметър свързваща противофонтанния блок (ВОР) с плаващата сондажна 

платформа на повърхността); 

 Сондиране на останалите участъци от сондажа, включително вкарване и циментиране на 

междинните и долните секции на обсадната колона; и 

 Преработка и депониране на отпадъчни материали от сондирането, включително скален шлам. 

 Събиране на данни с помощта на  Журналиране по време на сондиране (Logging While Drilling – 

LWD, или снемане на измервателни данни в реално време) и спускане на измервателна сонда с 

многожилен кабел за анализ на потенциала на подземните ресурси и характеристиките на 

скалата. 

Сондажната програма ще включва внимателно предвиждане на консервацията на сондажната 

площадка със строги процедури за изоставяне на сондажа и последваща демобилизация на 

оборудването от района. След приключване на сондирането,  сондажът ще бъде трайно запечатан с 

циментови запушалки в съответствие с най-добрата международна практика, процедурите на Шел 

Интернешънъл и българските и международните нормативни актове. Единственото, което ще остане, 

ще бъде главата на сондажа и малки обеми от скален шлам, депонирани на морското дъно. 

Програмата на проучвателното сондиране се очаква да продължи от 70 до 90 дни на активни 

оперативни дейности.  

 

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности, в обхвата 

на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.  

Инвестиционното предложение ще бъде проведено съгласно Договора за търсене и проучване на 
нефт и природен газ в площта на Блок 1-14 Хан Кубрат. 

Не съществува никаква връзка с други съществуващи или одобрени планове за устройство на 
територията или други планове. 

Разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ: 

Решение № 814 от 16 октомври 2015 г. (публикувано в Държавен вестник бр. 82/23.10.2015 г.) бе 

издадено от Министерски съвет на Република България на Шел Интернешънъл Експлорейшън енд 

Дивелъпмънт Италия С.п.А, клон България, като то разрешава търсенето и проучването на нефт и 

природен газ – подземни природни ресурси, съгласно чл. 2 (1) 3 на Закона за подземните богатства, в 

рамките на Блок 1-14 СИЛИСТАР (понастоящем Блок Хан Кубрат) в континенталния шелф и 

изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Разрешението ще изтече 5 

години след датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване на нефт и природен газ, 



 

освен ако не бъде удължено в съответствие с чл. 31(3) на Закона за подземните богатства и условията 

заложени в договора за търсене и проучване. Изискванията по реализацията на дейностите по търсене 

и проучване, съгласно това разрешение, ще се регулират от договора за търсене и проучване на нефт 

и природен газ,  подписан между Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.п.А, 

клон България и Министерството на енергетиката. 

Блок 1-14 Хан Кубрат обхваща площ от около 6900 km
2
, като започва от приблизително 2 km 

разстояние от най-близката точка на българския бряг и е разположен северно на съседния му морски 
проучвателен блок на Шел в турски води (известен преди като Блок 3920). Дълбочината на водата в 
тази площ варира от 15 m в най-близките до брега участъци до 2 km в източния периметър на блока. 
Границите на Блок 1-14 Хан Кубрат и местоположението на сондажната площ от интерес са показани 
на Фигура 1.  

 

Необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 

специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по 

реда на специален закон. 

Не съществува никакво изискване за издаване на документи за одобрение/оторизация в съответствие 

със специални закони преди подаването на настоящото Уведомление за инвестиционно предложение. 

Операциите по сондирането ще бъдат извършени въз основа на Разрешението и Договора за търсене 

и проучване, както и Общия и Годишния работни планове, които ще бъдат разгледани в 

Министерството на енергетиката и Министерството на околната среда и водите. 

 

Местоположение на сондажната площадка 

Площадката на проучвателния сондаж се очаква да бъде разположена в южната част на Блок 1-14 
Хан Кубрат и поне на 60 km навътре в морето от българската брегова линия, в дълбоки води. 
Предложеното местоположение на сондажната площадка е показано на Фигура 1. Сондажните 
операции ще бъдат съсредоточени около мястото на началния пробив (spud), с предвидена 500-
метрова ограничителна зона около сондажния кораб. Точните координати на сондажа ще бъдат 
определени след завършването на провежданото в момента геоложко изследване, в зависимост от 
окончателния проект, цели и визуално инспектиране на площадката с помощта на ДУПС. 

Таблица 1 представя координатите на потенциално предпочитаната площ за сондиране към 
декември 2017 г.   Предлаганият в момента участък за сондиране е приблизително на 130 km от Варна 
и 115 km от Бургас. Минималното разстояние от трите морски защитени зони от Натура 2000 (по 
Директивата за местообитанията) са: Зона 1 (Емона) – 75 km, Зона 2 (Ропотамо) – 55 km, и Зона 3 
(Странджа) – 56 km. Тези защитени зони във връзка с потенциалното местоположение на сондажната 
площ са показани на Фигура 1. 

Програмата за проучвателно сондиране ще включва конкретна процедура за идентифициране и 

защита на всяко потенциално културно наследство, което може да бъде намерено в рамките на 

целевата площ. Тази процедура ще бъде разработена съгласувано със съответните компетентни 

власти (напр. Центъра по подводна археология в Созопол и Института по океанология във Варна).



 

 
Таблица 1: Координати на потенциалната предпочитана площ за сондиране към декември 2017 г. 

 

Надпис на точката Изток Север 

1 648414 4683706 

2 650639 4685040 

3 657468 4675284 

4 653610 4674022 

 

Фигура 1: Ситуационна карта, показваща местоположението на предлаганата площ за сондиране 

 

 

 

 



 

Природни ресурси предвиждани за използване по време на строителство и експлоатация. 

За сондажните операции свързани с провеждането на този проучвателен сондаж няма да бъдат 

изграждани нови съоръжения. Проектът ще използва съществуващите съоръжения и инфраструктура 

в местните пристанища и летища, по-вероятно в района на Варна, но може да се разгледат и 

алтернативни локации (напр. пристанище Бургас). Може да бъде необходимо да се разширят или 

преоборудват някои складови площи в съществуващия район на конкретното пристанище, но това ще 

бъде определено допълнително. 

За транспорт на персонал, провизии, оборудване, материали, вода и горива, необходими за сондажния 

кораб, ще бъде използван малък, специално предназначен флот от кораби за доставки (до 3). 

Трансферът на работници към и от сондажния кораб ще се извършва или с хеликоптер, или с бърз 

кораб за екипажа. 

 

Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или 
опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води  
 

От сондажните операции не се очаква да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни и 

опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.  

 

Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по тип замърсители. 

Основните източници на емисии на замърсители в атмосферния въздух от рутинните сондажни 

операции са както следва: Емисии от дизеловите генератори на електрическа енергия разположени на 

сондажния кораб, отработени газове от работата на хеликоптера и корабите за доставки.  

Таблица 2 представя оценка на емисиите очаквани от ежедневното потребление на гориво от корабите 

за 30-дневен период. 

Таблица 2: Очаквани емисии във въздуха от горивото – в тонове за 30-дневен период 

Източник CH4 CO2 CO2e NOX SO2 ЛОС N2O CO 

Сондажен 
кораб 

0,08 1294,17 1926,04 35,98 2,42 1,21 0,02 9,50 

Спомагателен 
кораб 1 

0,02 296,25 297,29 5,56 0,38 0,19 0,00 1,48 

Спомагателен 
кораб 2 

0,02 296,25 297,29 5,56 0,38 0,19 0,00 1,48 

Спомагателен 
кораб 3 

0,02 296,25 297,29 5,56 0,38 0,19 0,00 1,48 

Хеликоптери 0,00 10,42 10,63 0,19 0,02 0,00 0,00 0,04 

Общо 0,15 2193,33 2828,54 52,85 3,56 1,77 0,02 13,98 

 

Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани, и планове за тяхното третиране. 

Основните отпадъци при сондирането в дълбоки води са сондажните отпадъци. Те включват: 

 Вискозна сондажна течност и шлам от горните участъци на сондажа, които ще бъдат депонирани 

в морето на морското дъно, като образуват „шламови купчини”. Този шлам няма да съдържа 

въглеводороди; и 

 След монтирането на морския райзър, сондажната течност и шлам от сондирането на останалите 

участъци на сондажа ще бъдат връщани обратно на кораба за разделяне и обработка. Отделеният 

с помощта на синтетично-базирана сондажна течност (Synthetic Based Mud (SBM)) сондажен шлам 

(скални изрезки) ще се съхранява в определени за целта контейнери до тяхното транспортиране 

на бреговата база от спомагателните кораби за по-нататъшен сухопътен транспорт до 



 

лицензирани съоръжения за управление на отпадъците за  подходящата обработка и/или 

обезвреждане. 

Редица други видове отпадъци генерирани по време на сондажните операции (например, масла, 

смазочни отпадъци – филтри, парцали и др., пластмаси, метални отпадъци, боклук, варели и 

контейнери и пр..) ще се събират разделно, ще се съхраняват и транспортират до брега за 

обезвреждане/депониране на подходящото за целта съоръжение. Където е възможно, отпадъците ще 

бъдат рециклирани. Нерециклируемите неопасни отпадъци е възможно да бъдат изгаряни в морето на 

сондажния кораб в инсинератор или депонирани в лицензирано съоражение на брега. Опасните 

отпадъци ще бъдат транспортирани до сушата, до подходящо лицензирано съоръжение за управление 

на отпадъци, за тяхното третиране и/или депониране. 

 

Отпадъчни води 

По време на проучвателното сондиране се очаква да бъдат генерирани типичните отпадъчни води от 

сондажни операции. Двата основни вида отпадъчни води са: генерираните от самото сондиране (напр. 

сондажни течности, солени разтвори от завършващите дейности, течности от противофонтанния блок 

(ВОР)) и тези, генерирани от самия кораб като част от неговата рутинна работа, като черни води (т.е. 

канални или санитарни води), сиви води (битово-отпадъчни води), трюмни и баластни води.  

Водите от отводняване на палубата включват всички отпадъчни води от валежи, от измиване на 

сондажната платформа и различните райони на кораба, от почистване на резервоари и канали.  

Отпадъчните води ще бъдат управлявани в съответствие със съществуващите наредби и обичайните 

практики за морски операции. Отпадъчните води, които потенциално биха могли да съдържат нефтени 

продукти, ще бъдат третирани чрез система за разделяне и пречистване на сондажния кораб. 

Остатъчните води ще бъдат изпускани в съответствие с международните стандарти за заустване в 

морето (напр., изискванията на MARPOL и IMO). 

Не се предвижда заустване на неводни сондажни течности. 

 

Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението. 

Съгласно чл. 103, ал. 8, т.6 от Закона за опазване на околната среда, разпоредбите относно контрола 

на опасностите от големи аварии не се прилагат относно „проучване и експлоатация в морски райони 

на минерали, включително въглеводороди” 

Всички химикали ще преминат процес на одобрение от страна на Шел и ще бъдат оценявани от гледна 

точка на безопасност, здраве и въздействие върху околната среда, като одобрените химикали ще 

бъдат съхранявани в базата данни на CHESS (Chemical Health Environment Safety System – система за 

химикали с цел опазване на здравето, безопасността и околната среда). Химикалите ще бъдат 

подбирани от базата данни на CHESS в съответствие с Рамковата екологична система на Шел, с 

норвежките и OSPAR нормативни разпоредби, цитирани като най-добра практика и разрешени по 

българското законодателство. 

Повечето от химикалите, използвани в проучвателното сондиране ще бъдат свързани със сондажните 

операции (напр. добавки) или горива и смазочни материали. Освен това, малки количества от различни 

други химикали ще бъдат използвани на борда на корабите и в бреговата база за доставки (напр. за 

поддръжка и почистване). 

Различни химикали ще бъдат добавяни към базовата сондажна течност (вода или синтетична течност), 

за да подобрят нейните свойства при сондиране. Добавките включват глини и барит за контрол на 

гъстотата, и вискозификатори и полимери  като нишесте и целулоза за контролиране на филтрацията.  

 

 



 

Емисии на шум 

Главните  източници на шумови емисии се очаква да бъдат следните дейности: 

 Шум при сондиране: Повечето от звука, произвеждан при сондиране, е непрекъснат и с ниска 

честота; 

 Шум от хеликоптер: Този източник на шум е преходен, но може да резонира в обширен район. 

Полетите ще спазват изискванията за височина над суша и море, като ще бъдат сведени до 

минимум въздействията върху всички чувствителни към шума зони; 

 Машинен звук: Машинният звук обикновено е с ниска честота и често пъти е преобладаващият 

звук при кораби, когато са на стационарна позиция или се движат с ниска скорост. Естеството на 

звука зависи от редица променливи, например броя и размера на работещите машини, 

куплирането между машините и палубата. Машинният звук в типичния случай е тонален по 

природа; и 

 Винтове и тръстери: шумът от винтове и тръстери (тласкаща система от винтове за 

позициониране) се причинява предимно от кухините около перките, когато се плава на скорост, 

или от натоварените тръстери, когато работят за да поддържат позицията на кораба. 

Произвежданият шум е типично широколентов с някои пикове на ниски тонове. 

 

Публично оповестяване  

След предаването на настоящото Уведомление за инвестиционно предложение, Шел Интернешънъл 

Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.п.А, клон България ще изпрати уведомления до 

съответните общини и кметства в съответствие с изискванията на чл. 4 ал. 2 на  Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с 

Постановление № 59 / 2003 г. на Министерския съвет на Република България. 

 

Моля, информирайте ни за дейностите, които е нужно да предприемем съгласно Глава 6 от 

Закона за опазване на околната среда. 

Приложения:  

 Писмо с изх. №Е-26-Ш-24/15.12.2017г. от Министерство на енергетиката за съгласуване на 

Годишния работен план за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на нефт и природен 

газ в площ „Блок 1-14 Хан Кубрат” през 2018г.  

 

Бихме желали да получим писмо от Министерството на околната среда и водите, което да описва 

необходимите действия, които се изискват от нас, преди изпълнението на настоящето Инвестиционно 

предложение, като електронната кореспонденция в електронен вид се изпраща на следния E-mail 

адрес: upstream-bulgaria@shell.com  

 

 

Дата: 1 март, 2018 г.    Уведомител: ____________________ 

                  Камелия Славейкова 

               Управител  
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