
 
 

О Б Я В А 
до заинтересованите лица и общественост 

 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) 

“Проучване и добив на нефт и газ”- АД,   
гр. София 1000, район Средец, ул. “Стефан Караджа” № 2, ЕИК 824033568 

 

СЪОБЩАВА 
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за 

Доразработване на петролно находище "Долни Луковит" за добив на суров нефт - 
подземно богатство по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище 
„Долни Луковит”, община Искър, област Плевен за период от петнадесет години, считано 
от 13.08.2021 г. 

 
Инвестиционното предложение предвижда доразработване на петролно находище „Долни 

Луковит" за добив на суров нефт, в т.ч. съпътстващ природен газ – подземни богатства за 
период от петнадесет години чрез съществуващи сондажи и технологични съоръжения. 

Инвестиционното предложение не е ново, то не предвижда изменение или разширение на 
производствената дейност. То представя концепцията за развитие на петролните операции в 
част от находище "Долни Луковит" след продължаването на срока на концесията с 15 години. 

Газонефтената акумулация на находището в долна юра е открита през 1975 г., като през 
1976г. е въведена в опитна експлоатация. Търговският добив на нефт започва през 1978 г. 

От 13.08.2003 г. находището се експлоатира по предоставена концесия за добив на (суров) 
нефт. Съгласно Решение № 544 от 30.07.2003 г. на Министерския съвет на Р. България за 
концесионер е определена фирма „Проучване и добив на нефт и газ” АД. На 12.09.2003 г. е 
подписан концесионен договор за добив на суров нефт от находище „Долни Луковит”, влизащ в 
сила от 13.08.2003 г. и имащ срок на действие 18 години, т.е. до 13.08.2021 г. 
 
За контакти: Рени Атанасова, ръководител сектор „Екология“, гр. Долни Дъбник, ул. „Димчо 
Дебелянов“ № 12, тел. 064/880 443 
 
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Александър 
Стамболийски” № 1 А,   е-mail:office@riew-pleven.eu   
 
Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС  


