ОБЯВА
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
„Прокарване на оценъчно-експлоатационен сондаж Е-40бис Долни Луковит“
Инвестиционното предложение предвижда прокарване на нов оценъчно-експлоатационен сондаж Е40бис Долни Луковит с отклоняване на ствола от дълбочина 2720 m, провеждане на сондажногеофизични изследвания в продуктивния пласт и въвеждане в експлоатация с центробежна помпа с
потопяем електродвигател, спуснати на дълбочина 2500 m.
Инвестиционното предложение не е ново, то е свързано с изменение на дейности, предвидени с вече
одобрени инвестиционни предложение.
Във връзка със завършилия неуспешно капитален ремонт на сондаж Е-40 Долни Луковит и
непостигане на очакваните резултати възниква необходимостта от прокарването на нов сондаж с
отклоняване на ствола и последващо въвеждане в експлоатация. Съгласно добрата нефтена практика с
този сондаж се цели оценяването на текущото състояние на акумулацията преди началото на
продължението на концесионния договор, както и ефективното доразработване (в рамките на
концесионната площ) на находище „Долни Луковит“, което е в напреднал стадий на разработка.
Предвижда се на сондаж Е-40 Долни Луковит да бъдат проведени изследвания с портативна
помпена инсталация, монтирана на самата колонна глава на сондажа с цел изясняване на характера на
притока от долната част на пласта, като сондажът няма да бъде въведен в експлоатация с центробежна
помпа с потопяем електродвигател.
Предвижда се от сондаж Е-40бис Долни Луковит да се добива нефт и съпътстващ природен газ в
количества равни на прогнозните за сондаж Е-40 Долни Луковит, от което следва, че планираният добив
на нефт и съпътстващ природен газ през периода 2020-2036 г. от находище „Долни Луковит“, се запазва
като обем и ще бъде осъществен с около 1 година забавяне.
Добитата продукция (смес от разтворен газ и водонефтена емулсия) от сондаж Е40бис ще се
транспортира по съществуващия провод (шлейф) на сондаж Е-40 до НСП „Долни Луковит“.
С цел сепариране на добитата течност от сондаж Е-40 бис и отделяне на разтворения природен газ в
НСП-Долни Луковит ще се монтира сепаратор.
За събиране на сепарираната течност от сондаж Е-40бис в НСП-Долни Луковит ще бъдат монтирани
два резервоара, всеки с обем от 100 м3.
Тъй като експлоатацията на находището е в IV стадий на разработка, оводнеността на продукцията
се увеличава. Прокарването и включването в експлоатация на сондаж Е-40бис, за който се прогнозира
начална оводненост около 24 – 30 %, ще доведе до увеличаване на количеството отпадъчни води.
Очакваният годишен воден обем отпадъчна пластова вода за инжектиране, отделяна при добив на
нефт от долноюрския продуктивен хоризонт на находища „Долни Луковит“ и „Долни Луковит- запад“ е
40 000 м3/годишно.

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

