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Abstract. Recently, completely reasonably, “our own production” of hydrocarbons and “our energy independence” are frequently 
discussed topics and even found a place in the report of the Council of Ministers for the National Security (2016). In Bulgaria, the peak 
of oil and gas extraction has occurred between 1965 and 1970. In the second half of the last century, complex organized campaign chased 
the horizon of the rising resource potential (= speculative geological reserves), which experts of Geological Committee periodically 
calculated. At the beginning of 21st century, its amount reaches an impressive 550 million toe (tone in oil equivalent)! Previously, only 
one geologist warned that our potential is actually very limited, and the whole quantity of the possible future extraction of hydrocarbons 
constitutes only 3–5 million toe (Velev, 1997). Much later, the continued drilling practice and the objective statistics (Radev, 2011) solidly 
validate that early prognosis. Bulgaria today has almost completely exhausted proven reserves in the conventional reservoirs after numer-
ous unsuccessful wells onshore and offshore. At the same time, it has its own unconventional sources of hydrocarbons – mainly from 
coal beds, tight reservoirs and shale formations. However, their evaluation is impossible because of the moratorium on the new drilling 
technologies using the method of hydraulic fracturing. Nowadays, all hopes for own production are focused on the deep water parts of 
the Black Sea, where energy companies should expect a number of specific challenges. In addition, the low prices on the global market 
imposed by the “shale revolution” postpone the development of all gas field under deep waters, and the political instability in Middle East 
frighten some possible contributors to the “South gas corridor“ pipeline. This situation requires implementation of the projects aiming to 
obtain national energy security in the medium- and long-term period of time. Internally it needed changes to the current legal frame that 
will give priority to the state interests above all else. 

Keywords: Bulgaria, oil and gas production, hydrocarbon potential, energy independence. 

Резюме. В последно време, напълно основателно, „собственият добив“ (на въглеводороди) и „енергийната ни независи-
мост“ са често обсъждани теми и дори намериха место в доклада на Министерския съвет за националната сигурност (2016 г.). В 
България пикът на собствения добив от нефт и газ е бил през далечните 1965–1970 г. През втората половина на миналия век ком-
плексно организирана кампания преследва хоризонта на все по-нарастващ „въглеводороден потенциал“ (= speculative reserves in 
place), който експертните групи на Комитета по геология периодично изчисляват. В началото на 21 век неговият размер достига 
внушителните 550 млн. toe (в нефтен еквивалент). Преди това само един геолог предупреждава, че този „потенциал“ е всъщност 
много ограничен, а цялото количество от технически извлекаема в бъдеще суровина съставлява само 3–5 млн. toe (Velev, 1997). 
Много по-късно продължителната сондажна практика и обективната статистика (Radev, 2011) категорично валидизираха тази 
ранна прогноза. Страната ни днес разполага с доста изтощени доказани запаси в конвенционалните находища, при преобладава-
що неуспешно сондиране на сушата и в акваторията. В същото време тя има собствени неконвенционални ресурси от въглищни 
пластове, плътни резервоари и „шистови формации“ в различни райони. Тяхната оценка обаче е невъзможна заради мораториума 
върху новите сондажни технологии, ползващи метода на хидравлично напукване. Сега всички надежди за собствен добив са фо-
кусирани върху дълбоководната част на Черно море, където енергийните компании срещат редица специфични предизвикател-
ства. В допълнение, наложените от технологичната „шистова революция“ ниски цени на световния пазар отлагат разработването 
на находищата под дълбоки води, а политическата ситуация в Средния Изток – плановете за привличането на още доставчици 
към „Южния газов коридор“. Тази обстановка налага актуализиране на проектите, целящи постигане на националната енергийна 
сигурност в средно- и дългосрочен времеви хоризонт. Във вътрешен план пък са необходими промени в съществуващата правна 
среда, даващи приоритет на държавните интереси пред всички други. 

Ключови думи: България, добив на нефт и газ, въглеводороден потенциал, енергийна сигурност.

Въведение

В предоставения през септември м. г. на Народното 
събрание „Доклад за състоянието на националната 
сигурност на Република България през 2016 г.“, из-

готвен от Министерския съвет, са засегнати и ста-
ващите все по-актуални теми за „енергийната си-
гурност“ и „собствения добив на въглеводороди“, 
които несъмнено интересуват всички или поне по-
вечето специалисти от геонаучните дисциплини. В 
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доклада се подчертава, че за гарантиране на енер-
гийната ни сигурност важно значение има разви-
тието на собствения добив на нефт и природен газ. 
През 2016 г. проучванията в блок „Хан Аспарух“ 
(Черно море) и приключеният конкурс за търсене 
в блок „Силистар“ са били най-сериозните стъпки 
към желаната реална диверсификация на достав-
чиците на газ. При конкурса за блок „Силистар“ 
е имало избран изпълнител (компанията „Шел“), 
но за съседния блок „Терес“ не са били подадени 
заявления. На сушата, при конкурса за блок „1-24 
Китка“, също е нямало избран изпълнител (пак по 
тази причина). Сега вече знаем, че прокараните в 
блок „Хан Аспарух“ два сондажа (Полшков-1 и 
Рубин-1) не регистрират „откритие“ и ще трябва 
да се запасим с търпение. Хубаво е, че голямата 
компания „Роял Дъч Шел“ ни обещава сондаж в 
южния дълбоководен блок, но пък малките кон-
цесионери на сушата нямат подобни намерения. 
Кратко казано, в близко време не може да има про-
мяна на тенденцията, насочена към „пресъхване“ 
на собствения добив. Страната ни извлича през 
последните години под 25 хил. тона нефт и под 
100 млн. m3 газ, а чуждестранните статистически 
агенции забелязват само добива на въглища, които 
съставят 0,2–0,3% от световния такъв. Оставяме 
въглищата настрана (тяхното бъдеще е мрачно!) 
и гледаме собствените ресурси от въглеводороди 
(ВВ) в оптиката на новия „златен век на природния 
газ“, обявен от Европейската Енергийна Агенция 
– EIA. 

Минало незабравимо

В годините на социализма полезните изкопаеми на 
България са грижа на обособено ведомство (коми-
тет), което е задължено да намери нефт и приро-
ден газ в количествата, които са необходими за ма-
щабната индустриализация на страната (Petrovsky, 
1962 ). В някогашната „Постоянна комисия на СИВ 
по нефтена и газова промишленост“ България се 
отчита през 1974 г. с „прогнозни геоложки запа-
си“ (в нефтен еквивалент – toe) на сушата от 122,5 
млн. toe (от тях 100 млн. toe са в скали с палео-
зойска възраст), а от шелфа – с още 150 млн. toe.  
С това предсказание се дава началото на огромен 
поток научна продукция, описваща различни ви-
дове позитивни предпоставки и „сценарии“ за 
нефтогазоносност по места, зони и райони в цяла 
България. Към началото на новия век ведомствени 
работни групи довеждат т. нар. прогнозни ресур-
си на страната до 550 млн. tое, като разпределят 
такива дори в пределно про учените и разработва-
ни „на открито“ въглищни басейни (Бобовдолски 
и Пернишки), както и в други плитки котловини 
на Южна България. Всъщност, съгласно мето-
дичните инструкции, такива обекти не се оценя-
ват, тъй като до ~1500 m под земната повърхност 

обикновено се простира зона на аконсервация. В 
нея нефтените и газови натрупвания са подложе-
ни на крипто- и идиохипергенна деградация или 
бърза дисипация. Следователно, намираните тук 
нафтидни (газ, нефт, асфалт) или нафтоидни (пи-
робитумни) деривати в повърхности разкрития 
и плитки сондажи не са позитивни индикатори, 
а по-скоро имат обратно значение. Поредица по-
добни обекти в Южна България са били изучени и 
обяснени преди много десетилетия (Velev, Yanev, 
1966; Mandev, Kamenov, 1978 и др.), а тишина-
та, след приключване на сондажа до с. Чернодъб 
(блок „1-18 Тракия“, Южносакарско палеогенско 
понижение), навлязъл в метаморфити на дълбочи-
на 1,7 km, отново затвърждава горното правило.

Оценките на прогнозните ресурси в тектон-
ските единици на България са били редовно опо-
вестявани на страниците на публичните издания 
(Bokov, Doncheva, 1994; Bokov et al., 1998, 2000, 
2001, 2002a, b) и стават официални (Ministry of 
Environment and Water, 2003). За Северна България 
(СБ) са определени 150 млн. toe, за Южна – 93 млн. 
toe, за шелфовата зона – 176 млн. toe и за дълбоко-
водната акватория – 129 млн. toe. По това време 
и във в-к „Стандарт“ (от 5.07.2002 г.) икономиче-
ски профилираният журналист Б. Цанев съобща-
ва за „над 400 млн. тона нефт в Черноморската 
икономическа зона“ (източникът не е посочен). 
Съпоставката на масата прогнозни ресурси с мал-
кото доказани запаси и с реално добиваните коли-
чества нефт и газ удобно мотивират двупосочни 
тенденции в професионалните ни среди: ведом-
ствените ръководители искат все повече държав-
ни инвестиции за търсене, а учените винят в ниска 
ефективност методиката за търсене – „открити са 
само 8–10% от прогнозните запаси“ (Кuzmev, 2009). 
Така, през многото изминали десетилетия, хор от 
водещи геолози, енергийни анализатори и журна-
листи създава в обществото (и взимащите решения 
инстанции) прекалено оптимистични представи 
относно „нашия потенциал“. Множество публика-
ции документират тази упорита тенденция, която 
остава непроменена от икономическите резулта-
ти и в по-късно време. Ситуацията се илюстрира 
с малката Долнокамчийска депресия, където на 
площ от 300 km2 са прокарани 75 сондажа (с обща 
дължина на стволовете 137 km) в търсене на 9 млн. 
toe „прогнозни ресурси“, но и до днес там няма 
открит промишлен залеж. Друг пример е находи-
щето Бърдарски геран, където с почти същия брой 
сондажи са били посочени извлекаеми запаси от 
едва 100 хил. toe (днес нефт дава само един от тях). 

През този „най-романтичен период“ на бъл-
гарската проучвателна експанзия само един автор 
систематично и обосновано опонира на свръхопти-
мистичните ресурсни прогнози. Още през 1984 г. 
негова публикация във в-к „Геоимпулс“ (от 28 
декември) предупреждава, че пикът на открития е 
вече отминал и в бъдеще на наша територия ще бъ-
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дат откривани (все по-трудно!) само малки и мно-
го малки залежи в твърде сложна геоложка среда. 
Тази прогноза по-късно е уточнена и с количест-
вена оценка на все още възможните извлекаеми в 
бъдеще запаси: от 3 до 5 млн. toe (Velev, 1997). По 
това време кумулативните количества добит нефт 
и газ у нас съставят ~13 млн. toe. Години след това 
в монографията на Р. Радев (Radev, 2011) са при-
ведени вече статистически изчислените крайни 
количества от извлекаеми запаси по всички нахо-
дища на сушата – кръгло 18 млн. toe. Вижда се, 
че крайните извлекаеми запаси (вече извлечените 
плюс технически още възможните такива), обо-
сновани с различни методични подходи от двамата 
последни автори, съвпадат със задоволителна точ-
ност, въпреки разделящите ги повече от две десе-
тилетия време. Казаното дотук засяга добиваните 
у нас традиционни или конвенционални газови и 
нефтени суровини. Знаменателно е обаче, че пос-
ледните открити в централния район на Северна 
България (СБ) газокондензатни залежи (Девенци и 
Искър-Запад) са вместени в колектори с простран-
ствено неиздържани вместимостни и филтрацион-
ни показатели. По размери те са по-скоро „мно-
го малки“, с извлекаеми запаси от порядъка на  
1–2 млрд. m3, като сондажите продуцират в режим 
на колебливо пластово налягане. Тези показатели 
правят залежите икономически маргинални и гра-
витиращи към категорията на т. нар. нетрадицион-
ни или неконвенционални източници.

В шелфовата ни акватория през последните 25 г. 
са прокарани тридесетина сондажа, като се откри-
ват само три заслужаващи разработване малки за-
лежи (Галата, Калиакра и Каварна). Всички те су-
марно може би са постигали 5–6 млрд. m3 начални 
геоложки запаси, но днес тяхната експлоатация е 
фактически приключена.

В последно време интригата около „собствения 
добив“ на въглеводороди се пренася от полити-
ци и журналисти към дълбоководната акватория. 
Тук, в медийно популярния блок „Хан Аспарух“, 
бяха осъществени досега два сондажни пробива 
(Полшков-1 и Рубин-1) и тествани перспективни 
целеви хоризонти. Българските геолози може само 
да гадаят относно особеностите на техните разре-
зи и получените резултати, тъй като не разполагат 
с никаква конкретна информация. От пестеливите 
изяви на компанията „Тотал“ стана ясно за „наме-
рен нефт“ (без посочени свойства и количества) в 
един стратиграфски недефиниран резервоар, опи-
сан като нов и много перспективен обект за тър-
сене. Представители на консорциума, опериращ 
в блока, отказаха да отговорят на ясно поставени 
въпроси относно вида на нефта и шансовете за 
успешен втори сондаж в блока и пред участни-
ците на 5-та конференция „Геология и въглево-
дороден потенциал на Балкано-Черноморския 
ре гион“ в края на септември 2017 г. Очевидно, 
сон дажите на „Тотал“ в българските черноморски 

води се оказват досега икономически неуспешни, 
какъвто е и последният сондаж на компанията в 
богатия на залежи Левантински басейн (устно съ-
общение: “New gas discovery Offshore Cyprus not 
commercially viable”). С оглед на казаното, ще бъде 
разумно да запазим по-умерена надежда относно 
положителните резултати от евентуални бъдещи 
проекти в нашата акватория. Към това ни насоч-
ва и напълно неуспешната търсещо-проучвателна 
кампания в турската дълбоководна зона (тя струва 
досега $5 млрд. на ТРАО и нейните чуждестран-
ни партньори), както и „сухият“ най-нов сондаж 
в руски дълбоки води „Мария-1“ (приключен през 
м. март 2018 г.). 

Защо доказаните запаси от нефт и газ са 
сравнително малко?

По данни на авторите-наблюдатели на геопроуч-
вателната ни история (Кuzmev, 2009; Radev, 2011; 
Nakov, 2017) и ведомствени публични данни 
(Ministry of Environment and Water, 2003) на бъл-
гарската суша има открити 25–30 находища, но 
някои „залежи“ са били изчерпани в рамките на 
само месеци време. Все пак повечето са станали 
обекти на трайна експлоатация. Първото открито 
нефтено находище, близо до с. Тюленово (1951 г.), 
остава най-значителното по размери (среден клас). 
Повечето разработвани акумулации са малки, мно-
го малки или с нищожни размери. Взети заедно, 
доказаните геоложки запаси на газовите и неф-
тените находища от територията и акваторията 
на страната, едва ли надвишават много сумата от  
45 млн. tое (този вид оценки навсякъде търпят ре-
визии, а български изследователи имат забележки 
към документацията на Националния геофонд). 
По-точни би трябвало да са данните за вече доби-
тите и още възможните извлекаеми количества от 
газ, кондензат и нефт, които в сумата им за те-
риторията и шелфовата акватория на страна-
та можем да приемем за 20 млрд. tое. При общо  
50 000 km2 площ за търсене получаваме коефици-
ент за продуктивност от 400 toe/1 km2 (в дълбочина 
обикновено се изучава профил от 3000–5000 m се-
дименти). Време е да се признае, че добре изучена-
та българска част на Мизийската платформа (МП) 
върху стар „байкалски фундамент“, която е съиз-
мерима с други продуктивни провинции от широ-
кия Балканско-Черноморски регион, се отличава 
с особености, които оказват негативно влияние 
върху онтогенезата на въглеводородите и техните 
акумулации. Те са били изтъквани по различни по-
води и в различни обеми (Velev, Rankova, 2002), но 
се налага да ги агрегираме отново (без ранжиране 
по информационно тегло).

 • Тектонската активност на МП през времето 
на Фанерозоя е високочестотна. Фактически има-
ме по-скоро млада плоча, с „междинен структурен 
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етаж“ в нейната седиментна покривка, чиято южна 
периферия е деформирана от Балканидния ороге-
нен пояс. Общо взето, пространството на тази гео-
тектурна двойка е силно разломено и подвластно 
на множество тектонски движения (в старо, по-но-
во и сегашно време), подпомагащи „вентилиране-
то“ на земните недра.

 • Топлинният поток на територията на СБ е 
имал твърде изменчив интензитет, с индикатив-
ни хидротермални и магматотранспортни съби-
тия (Velev, Yanev, 1996). Това негово поведение 
разкъсва процеса на „съзряване“ на фосилното 
органично вещество (ФОВ), при който се образу-
ват дериватните молекули на нефта и газа. В се-
гашно време той отново е значително напрегнат 
– до 89 mW/m2 в Централна Северна България 
(Boyadgieva, Gasharov, 2001), подобно на рифто-
генните зони в света. 

 • Процесите на въглефикация на ФОВ и гене-
рирането на въглеводороди се управляват от гео-
термичните параметри в земните недра, а перс-
пективната за нефт и газ територия на СБ се със-
тои от различно прогрявани ареали (Boyadgieva, 
Gasharov, 2001; Velev, 2012c). Съответно, генера-
ционните процеси тук са протичали асинхронно 
(Polster et al., 1984), започвали в различно време, 
прекъсвали са и отново са започвали (при вече 
изменени структурни планове). Има индикации 
и за епизоди на хипергенна деградация в древ-
ни нефтени акумулации с последваща конверсия 
на части от тях в твърди битуми (Velev, 2013). 
Кумулативният ефект от въздействието на топлин-
ните импулси съкращава обхвата на благоприят-
ния „нефтен прозорец“ в Северна България (Velev, 
2017), чиято долна граница е свързана с преход 
между въглищните класове черни „тлъсти“ и „кок-
сови“ (витринитова рефлексия ~1,3% Ro). 

 • Самото ФОВ в литостратиграфските единици 
на Фанерозоя (с изключение на горнокарбонските 
въгленосни свити) се характеризира с предимно 
ниска и средна степен на концентрация (Mandev, 
1965; Kovacheva, 1983; Velev, Valcheva, 2006 и 
др.), като с високи показатели (>2%) се отличават 
само отделни пластове и по-рядко – недебели пач-
ки. В допълнение, това ФОВ има силно изменчив 
елементно-веществен състав, който остава все още 
недостатъчно изучен; изключение правят отно-
во горнокарбонските свити (Nikolov et al., 1988). 
Тези обстоятелства силно затрудняват всички 
обяснения по повод емиграционните механизми 
на течнофазовите въглеводороди (те се подда-
ват на количествени анализи и моделирания при  
Сорг>1–2 тегл.%). Трудно са обясними и процесите 
на миграция в карбонатните масиви, заради ранна-
та им литификация и неподатливата им на уплът-
няване скална матрица. 

 • В цяла СБ полезното вместимостно (порово и 
пукнатинно) пространство на кластичните долно-
юрски колектори има скромен капацитет и в дълбо-

чина бързо намалява до единици проценти (ефект 
от съвместно влияние на високи пластови темпе-
ратури, нарастващ геостатичен натиск и чести се-
измични събития). Дебелите триаски варовикови 
задруги са регионално нископорести, а доломи-
тизираните скали на Долнодъбнишкия член имат 
ограничен ареал на разпространение, но имен-
но в тях са залежите от и около Дъбнишкия вал 
(Долнодъбнишки, Горнодъбнишки, Писаровски 
и Деветашки). Общо взето, значимите акумула-
ции от лек нефт и газ на българската суша попа-
дат в триаски карбонати и долноюрски пясъчни-
ци, разположени в зоната на мезо-катагенезата. 
В огромния горноюрско-долнокреден водоносен 
комплекс на СБ наличните нефтените залежи 
(Гигенски и Тюленовски) са съставени от биоген-
но деградирали фази, които са лишени от бензи-
нови и дори керосинови фракции. На шелфа газо-
вите акумулации са в добри кластични резервоари 
(Горна Креда–Палеоцен), но пък техните размери 
са малки. В по-младите формации на прилежащата 
суша има само газови залежи с още по-ограничени 
запаси, които са със строго локално значение.

Така изложените геоложки обстоятелства въз-
препятстват и усилията по реконструкция на „фа-
милното дърво“ и историята на въглеводород-
ните фази в МП (с нейния деформиран пояс). 
Необходимата за това информация е десетократно 
по-голяма в сравнение с тази, която изискват прос-
то устроени седиментационни басейни-модели 
(Парижки, Мичигански и др.). Освен това, тя е и 
доста разпиляна, като следствие от закриването на 
ведомствения институт (НИПИ) и работещата на 
терен „Геология и геофизика“ АД. Според автори-
тетен източник (Nakov, 2017) функциите на тези 
структури са поети от Геологическия институт на 
БАН, МГУ „Св. Ив. Рилски“ и Геолого-географския 
факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Въпреки тази 
многостранна подкрепа, съдейки по резултатите от 
по-новите сондажи при с. Рогозина (Добруджа) и  
с. Чернодъб (Южен Сакар), ситуацията около на-
шия конвенционален „собствен добив“ не се подо-
брява, а влошава. При това, в обществото ни вече 
има радикализирана „зелена опозиция“, която се 
противопоставя на ново сондиране в площите с 
палеозойски формации (около селата Рогозина, 
Жернов и другаде). Съществува реална заплаха за 
реализирането на подобни нови проекти, защото 
инвеститорите се опасяват с основание от повторе-
ние на сценария с метана в Добруджанския въгли-
щен басейн и съдебната дългогодишна одисея на 
неговия оператор „Парк Плейс Енерджи“. 

Особености на нефтената онтогенеза в 
пространството на Северна България

От доста време размислите по онтогенезата на 
въглеводородните фази в недрата на Северна 
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Бъл гария се въртят главно около нефтените аку-
мулации, които предлагат повече веществено-ана-
литичен материал. При това нефтената история е 
бивала дешифрирана в общи черти на основата на 
геоструктурни съображения и структурно ограни-
чена молекулна информация (главно от алкани) за 
проби от залежи, субнефтени прояви и малко газо-
во-течни включения в жилни образувания (Velev, 
1977a, b; Ilinskaya, 1986; Кovachev, Koleva, 1986; 
Dimitrova, 1989 и т. н.). При отсъствието на ка-
чествени видови промени в състава на триаската 
и юрската биота, всякакви що-годе логично обо-
сновани генетични заключения могат да се правят 
само върху основата на статистически определени 
количествени разлики на подбрани съотношения в 
хомологични молекулни редове. Изследванията по 
други специфични биомаркерни молекули (поли- 
и хетероциклични) са твърде трудоемки, струват 
скъпо, осъществяват се по случайни образци и 
обикновено са собственост на частни компании. 
При все това не липсват автори, изкушени да на-
правят категорични изводи по единични достъпни 
за тях проби.

Геотермичната история („съзряването“) на фо-
силизираното в седиментите ОВ от продуцираща-

та нефт и газ част на СБ също има своите „бели 
петна“, но те донякъде се компенсират от отраже-
нието на витринита (ОСВ, Ro %) по квазирегио-
нално разпространена континентално-морска (па-
ралична) долноюрска формация. В нея са устано-
вени до 7 нива на въглеобразуване в блатно-езерни 
фациеси (Nachev, 1976), чиито показатели служат 
като надежден въглефикационен и палеогеотер-
мичен индикатор, докато въглищните включения 
в морски седименти показват аномално ниска ре-
флексия (Minchev, 1978; Carr, 2000). Данните от 
сондажи в Плевенския продуктивен район сочат 
бързо и закономерно нарастване на ОСВ в дъл-
бочина (фиг. 1). Този профил на въглефикацията, 
заедно със схемата за ОСВ в Северна България 
по долноюрски реперен хоризонт (Velev, 2017,  
фиг. 1), показва, че преобладаващ дял от седи-
ментния покров в СБ е по-подходящ за приемник 
на газообразни смеси, отколкото на нефтени фази 
(при ОСВ над 1,3% Rо нефтените молекули посте-
пенно се конвертират в газ и твърди карбоиди). 
Асфалтеновите облепи и другите твърди деривати 
по пукнатини и пори са улики за древно нефтено 
присъствие, а те са ясно видими в светлите кар-
бонатни колектори на находище Ъглен (ТКК) и в 

Фиг. 1. Съставен въглефикационен профил на хуминита и витринита (Ro в %) от площи в Централна Северна 
България (в дълбочина, km)
Ранг на въглищата: Л-КВ – лигнити и кафяви въглища; Д – дългопламъчни; Г – газови; Т – тлъсти; К – коксови;  
ПС – постноспичащи 
Данни на сондажните проби: 1) Р-205 Градина, дълб. 1270 m, К1, Ro=0,43%; 2) Р-2 Върбовка, дълб. 2800 m, J1, Ro=0,62%; 
3) Р-17 Крушовица, дълб. 3345 m, J1, Ro=0,67%; 4) Р-8 Писарово, дълб. 3357 m, J1, Ro=0,72%; 5) Р-1 Глава, дълб. 4035 m, 
J1, Ro=0,9%; 6) Р-1 Беглеж, дълб. 4690 m, J1, Ro=1,55%; 7) площ Ъглен, сборна проба, дълб. 4900 m, J1, Ro=1,8%

Fig. 1. A composite coalification profile of huminite and vitrinite (Ro, %) of areas in Central Northern Bulgaria (in depth, km)
Rank of coal: Л-КВ, lignites and subbituminous coal; Д, high volatile bituminous; Г, high volatile; Т, medium volatile bituminous; 
К, medium–low volatile bituminous; ПС, low volatile bituminous 
Data from the drilling samples: 1) Р-205 Gradina, depth 1270 m, К1, Ro=0.43%; 2) Р-2 Varbovka, depth 2800 m, J1, Ro=0.62%; 
3) Р-17 Krushovitsa, depth 3345 m, J1, Ro=0.67%; 4) Р-8 Pisarovo, depth 3357 m, J1, Ro=0.72%; 5) Р-1 Glava, depth 4035 m, J1, 
Ro=0.9%; 6) Р-1 Beglezh, depth 4690 m, J1, Ro=1.55%; 7) Aglen area, composite sample, depth 4900 m, J1, Ro=1.8%
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компрометирания от Южномизийския разломен 
сноп залеж на Бохотска площ (Velev, 2013). 

Относно миграционните процеси и пътища-
та на въглеводородните емисии към залежите в 
твърде хетерогенното геоложко пространство на 
СБ са лансирани немалък брой различни хипотези 
(Atanasov, 1974). Интригата остава да витае око-
ло малкия Гигенски залеж от неподвижен тежък 
нефт. По-рано намереният в тюленовския нефт 
олеанан (С30Н52) определя категорично акумулаци-
ята като продукт на „майчини скали“ от Горната 
Креда и Терциера (Velev, 2008). Относно залежите 
в триаските и долноюрските седименти в централ-
ната част на СБ са обявени главно две генетични 
концепции. Едната свързва всички залежи с дол-
но-средноюрски майчини скали, имащи повишена 
дебелина (Georgiev, 2000). Тя обаче „не работи“ в 
огромното по обем Великотърновско понижение, 
където дузина сондажи разкриват пълен спектър 
средно-долноюрски литостратиграфски единици 
(Есенишка, Етрополска свита и т. н.) с дебелина 
близо 1 km (Р-4 Драгижево). В техните сондажни 
ядки липсват обособени нефтени фази, а изпитва-
ните интервали отдават само вода и газообразни 
ВВ смеси. Най-добър пример предоставя сондаж 
Р-1 Килифарево със само „сухите“ газови притоци 
от юрски скали, лежащи над пъстроцветна долно-
триаска серия (Velev, 2017). Друго, отново нере-
левантно на тази хипотеза, явление представлява 
повсеместното отсъствие на нефт в пясъчниците 
на Етрополската свита (Лопянски член), които са в 
оптимални условия за зареждане с „юрски молеку-
ли“ от всички посоки. Свитата съдържа само една 
намерена досега акумулация – много малък (не-
промишлен) газов залеж в площ Голямо Пещене. 
В близката Чиренска площ има продуктивни дол-
ноюрски колектори, но те оформят съставен ре-
зервоар с триаски такива (Аtanasov, 1974), поради 
което не могат да бъдат валиден аргумент в спор-
ната тема. 

Другата генетична концепция за ВВ залежи в 
ЦСБ може да се определи като „хибридна“. Тезата 
за хибридни акумулации е предложена доста рано 
(Velev, 1977а, b). Тези обекти се разглеждат като 
сума от въглеводороди на юрски и триаски кон-
трибутори в различни съотношения (при различ-
ните по вид капани). По-късно същата идея става 
основа за оценка на дяловото участие на триаски 
и юрски генератори в нефта от околностите на с. 
Бърдарски геран (Ilinskaya, 1986). Предложената 
пропорция едва ли е вярна, предвид ползването 
на показатели от малък брой анализи. Днес, след 
десетки изучени нефтени фази от СБ чрез метода 
на газовата хроматография, вече може да се твър-
ди, че в зоната на катагенезата присъстват две ста-
тистически различими генетични фамилии, които 
са видимо сходни по своите физически свойства 
(Velev, 2016). Цялата популация от нефтени про-
би в СБ при йерархическите машинни класифика-

ции се разбива на клъстери, в които съжителстват 
обекти от триаски и юрски залежи или колектори 
(Velev, 2006). При това, ситуацията около всеки 
отделен обект заслужава самостоятелно изслед-
ване. Например, в нефта на триаския Селановски 
залеж (ТКК) отпреди много години е установено 
присъствието на адамантан (С10Н16), но тогава то 
е прието за резултат от древна хипергенеза (Velev, 
2017). Фактически, молекулата на адамантана (на-
подобяваща кристалната структура на диаманта) 
се синтезира само при много високи температу-
ри и подходящи катализатори. Такива темпера-
тури в триаския карбонатен комплекс – ТКК (и 
по-стари формации) са могли да имат проява при 
най-ярките епизоди от пермско-триаската риф-
тогенеза в Мизийската платформа, индикирани с 
находките от вулканогенни седименти в областта 
на Западния Предбалкан и района около Кнежа и 
Пелово (Velev, Yanev, 1996). 

Още един епизод, важен за онтогенезата на 
залежите от централната част на СБ, подсказва 
пълното отсъствие тук на олигоценски и долно-
миоценски утайки. В границите на този хиатус (с 
обхват двадесетина милиона години) върху по-
ранния субстрат е развита речно-долинна мрежа, 
погребана от средномиоценски и по-късни седи-
менти (Velev et al., 1988, Fig. 3). Дълбочината на 
сеизмично картираните и сондажно доказаните 
палеодолини в придунавската част на СБ дости-
га километров размер (фиг. 2), което води до на-
маляване на геостатичното налягане в дълбочина 
и дава път на флуидите за вертикална миграция 
по разхлабените зони. И на юг, в разкрития от 
Луковитското понижение, специфичната плътност 
на еоценските глини сочи за постигната в минало-
то дълбочина на „погребване“ от поне 1 km под гра-
ницата „вода–утайка“ (Velev, 2012a). Издигането 
на българските земи след Средния Еоцен се съче-
тава с отварянето на дълбоката Гетска депресия 
пред Южните Карпати в Румъния. На българ-
ска територия ориентацията на палеодолините 
(Ломска, Козлодуйска и Сомовитска) сочи към 
СЗ (това е и генерализираната посока на наклона 
на палеотопографската повърхност). По-силното 
издигане в източната част на района променя и 
по-старите структурни планове, водещо до пре-
разпределение на въглеводородните фази, вече 
акумулирани в долноюрските пясъчници от зоната 
Бърдарски геран-Долни Луковит-Староселци, кои-
то се предвиж ват на изток. 

Голямата Гетска депресия се наследява от 
мио-плиоценския Дакийски басейн, който има 
продължение в западната част на СБ, определе-
но като Ломска депресия. Това название обаче 
бива употребявано от ред автори (Jaranov, 1960; 
Аtanasov, 1974; Bokov, 1980) във връзка с дру-
ги места и с други видове геодинамични съби-
тия (sic! – “terminological buccaneering”). През 
Неогена (предимно в сарматско време) има 
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нов натиск от страна на Африканската плоча, 
който отново генерира забележими тектонски 
напрежения и деформации в мизийските тере-
ни. Вероятно те предизвикват (или реактиви-
рат) безамплитудния Сухиндолски разлом (по 
него проникват известните базалтови куполи), 
стимулират интензитета на топлинния поток 
(Boyadgieva, Gasharov, 2001) и допринасят за 
повишеното пластово налягане в долноюрските 
лещообразни кластични резервоари. 

Коментарии

При наличието на достатъчен брой неблагоприят-
ни за нефтогазоносния потенциал на страната фак-
тори, ръководителите на сектора в миналото поощ-
ряваха провеждането на оптимистични прогнозни 
кампании, обслужващи преди всичко собствените 
ведомствени интереси. Накрая тази политика се 
оказа пагубна за самото ведомство и неговия ог-
ромен щатен състав. Управляващите страната в 
по-ново време правителства пък се изправиха пред 
трудни решения, осъзнавайки, че енергийната си-
гурност има ключово значение за стабилното раз-
витие на националната икономика. Парадоксално, 
но в съвременната постмодерна и тревожна меж-
дународна обстановка отново се появяват опти-
мистичните ресурсни прогнози относно „собстве-
ния добив“ и планове за „газови връзки“ от всички 
азимути, които идват предимно от някои извън 
професионалните среди, обитаващи „коридорите на 
властта“ или офисите на твърде многобройните не-
правителствени институти и аналитични центрове. 
Съвсем очевидно е, че територията на България (за-
едно с терасата на шелфа) не може да предостави 
газ и нефт в количества, които да направят страна-
та ни енергийно независима или да покрият поне 
10–20% от потреблението. Този извод се обосно-
вава с предимно ниското съдържание на ФОВ в ге-
нериралите нефт и газ формации и се затвърдява с 
резултатите от всеки нов сондаж. В същото време 
под континенталния склон и абисалното дъно на 
Черно море съществува несъмнено голяма маса от 
свободни въглеводородни фази, но изглежда, че те 
пребивават там в предимно несъсредоточено със-
тояниe (рентабилното им извличане ще е въпрос 
на неопределено бъдеще). Следователно, мечтите 
за собствена „енергийна независимост“ трябва да 
се преследват по други начини. Пример в това от-
ношение ни дава Франция, която също като нас до-
бива на своя територия под 1% от своето потребле-
ние на ВВ, но нейната компания „Тотал“ сондира 
по целия свят, а договорите за доставки от Алжир, 
Нигерия, Саудитска Арабия и Казахстан са дълго-
срочни. В реалността на разширяваща се „шистова 
революция“ има оформена съвсем нова конюнкту-
ра на световния пазар, която налага (и ще задържа) 
сравнително ниски продажни цени за още няколко 

години. Това е обстоятелството, което изостря кон-
куренцията между доставчиците на природен газ 
и нефт в големия Каспийско-Средиземноморски 
регион. Налице са и непредсказуеми политически 
конфликти около Иран, Ирак, Кюрдистан, Сирия 
и Кипър, които не позволяват бърза реализация 
на проектите за масиран пренос на евтин тръбен 
газ към Европа. Въпреки това, вече се провижда 
инфраструктурната архитектура в богатия на газ 
Левантински басейн. Тук компанията ЕNI добави 
(в началото на февруари 2018 г.) към кипърската 
„Афродита“ ново газово откритие – Калипсо, с 
над 225 млрд. m3 запаси. Гигантските ресурси на 
басейна ще бъдат оползотворени предимно в за-
води за втечнен газ (двете египетски инсталации 
бездействаха от няколко години, а Кипър получи 
банкова подкрепа за собствен плаващ завод). За 
съжаление, нашата страна пропусна рядката въз-
можност за превръщане в голям газов преносител 
и сега прави опит за „минимизиране на щетите“ 
чрез малки интерконекторни връзки със съседни-
те страни. В тези условия е важно да се използ-
ват и неизвлекаемите с традиционни технологии 
остатъчни нефтени фази в старите залежи, както 
и новите възможности за добив от нетрадиционни 
ВВ източници. В тази насока обаче предстои още 
работа за определяне на най-подходящите обекти 
от тази категория, които трябва да се предложат 
в подходяща информационна опаковка на евен-
туалните инвеститори. Няма да ни се разминат и 
промени в нормативната уредба, които да стиму-
лират бързото въвеждане на модерни вторични и 
третични методи при налагащото се усвояване на 
остатъчните нефтени фази от конвенционални за-
лежи и на микса от традиционни и нетрадиционни 
газови ресурси във въгленосните карбонски сви-
ти от СБ. Очевидно е, че има нужда от една нова 
и по-реалистична концепция за осигуряване на 
устойчиви, количествено значими и икономиче-
ски изгодни източници на енергоносители, както 
от външни доставчици, така и от собственото гео-
ложко пространство.

Заключение

Този схематичен преглед на състоянието на неща-
та в сектора за добив на нефт и газ е недостатъчно 
пълен, но дори такъв анализ (когато е безпристрас-
тен) логично води към извода за природно ограни-
чен начален ресурс от ВВ на сушата и шелфовата 
зона. Тъй като липсват нови открития, геолозите и 
геофизиците разбираемо фокусират вниманието си 
върху петрофизическите детайли на резервоарите, 
но в „зрелите“ стари и малките нови находища. 
От тях ще се изцежда с повече труд все по-малко 
суровина. При това всички досега открити залежи 
се вписват напълно в концептуалната структура на 
седиментационно-миграционната теория за произ-
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хода на нефта и газа и не бива да се отглеждат на-
празни надежди за ендогенни източници на свръх-
големи дълбочини. 

Сондажно непроверени за конвенционал-
ни ресурси на сушата остават земите под 
Искърското понижение и част от Луковитската 
депресия, а на шелфа – Бургаския седиментен 
басейн (Velev, 2012b). Дори при най-успешна 
работа, евентуалните открития в недрата на тези 
ареали няма да променят необходимостта от ма-
сирани външни доставки на природен газ и нефт. 
Несъмнено реални собствени запаси представ-
ляват остатъчните нефтени фази от доказаните 
геоложки запаси в старите залежи, а твърде ве-
роятен (контингентен) ресурс са газообразните 
въглеводороди от нетрадиционните източници, 
на първо место – въгленосните карбонски зад-
руги, чието разработване в момента е „висящо“. 
На тяхната достоверна оценка, разработване и 
експлоатация обаче пречи наложен през 2012 г. 
пълен мораториум върху хидравличното им на-
пукване (всъщност днес вече съществуват и дру-
ги успешни методи). 

Тази реалистична картина на българската суша 
и шелфовата акватория видимо не съдържа осно-
вания за някакъв значим прираст на конвенционал-
ния собствен добив. В същото време шансовете за 
голямо и икономически жизнеспособно откритие 
в блок „Хан Аспарух“ изглеждат по-скоро малки. 
От пре оценка се нуждае и политиката на държава-
та по отношение на реално възможните субекти-
контрибутори на нефт и природен газ в региона на 
ЮИ Европа. С оглед на съществуващата затрудни-
телна ситуация в енергийния сектор, авторът може 
само да пожелае на държавата в бъдеще собствен, 
ведомствено независим компактен орган, който да 
събира, анализира и управлява информацията за ця-
лото българско геоложко пространство, добивана от 
всичките възможни субекти и източници. Само чрез 
такъв „инструмент“ може да се подготвят реалис-
тични „чернови основи“ за взимане на управленски 
и инвестиционни решения, както и да се използват 
смислено геохимичните картировки за априорна 
“base line“ информация при честите екологични спо-
рове. Казано кратко и просто – време е геология та на 
България да бъде върната на геолозите!
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