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Прогнози за офшорните дейности в българската Черноморска  

икономическа зона (Черно море) 

* Част 2 – Проучвателни сондажи, добивни инсталации и изводи 

 

 След като на базата данните от картата на 3D промера 

концесионерът определи перспективните точки на нахозищата на нефт и 

газ, следващият етап е извършването на сондаж в тези точки. Офшорната 

сондажна единица MODU (Mobile Offshore Drilling Unit) ще се избере 

основно в зависимост от дълбочината на морето в точката на сондиране. 

На Фиг. 1 е показан диапазонът на работа на офшорните сонди. 

 

 

Фиг. 1 – Офшорни сондажни единици 

Сондаж със самоповдигащи се сонди 

Сондажите до 100 метра морска дълбочина се извършват от 

самоповдшгащи се сонди. Границата на морската дълбочина за този вид 

сонди се определят от дължината на вкопаните в морското дъно колони, 

минималната вертикална въздушна междина между морската повърхност 

и дъното на сондата при издигнато положение и общата дължина на 

колоната. Тенденцията е да се строят по-големи самоповдигащи се сонди 

за достигане на морски дълбочини 120 – 140 метра. 

Сондаж с полупотопяеми сонди 

При морски дълбочини повече от 100 - 120 метра, единствената 

възможна сондажна единица се явява офшорната полупотопяема сонда, 

която се удържа в точката за сондиране на 8 до 12 котви. 
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Във връзка със сравнително големите дълбочини на морето в 

блокове 1-21 „Хан Аспарух” и 1-23 „Терес”, като най-вероятна и 

подходяща полупотопяема сонда се очертава „Ocean Endeavour”. Това е 

сонда за работа на големи морски дълбочини, до 1700 - 1800 метра. 

Сондата се закотвя на осем 12-тонни котви тип Stevpris Mk 6 и осем 

котвени линии така, както е показано на Фиг. 2 по-долу. 

 

Фиг. 2 - Схема за закотвяне на сондата „Ocean Endeavour”  

Всяка котвена линия е съставена от котва, около 1000m дънна 

котвена верига с калибър 83mm, около 1300m х 90mm проволка и около 

още 1000m  котвена верига на сондата с калибър 83mm. Обикновено един 

кораб-буксир за котвени операции – AHV (Anchor Handling Vessel) 

провлачва сондата на брагата и. При позициониране в точката за сондаж 

два други AHV поемат по специален начин котви №№ 1 и 5, изтеглят ги на 

палубата и ги разсъединяват. Сондата отдава стегнато котвена верига, 

докато корабите AHV се движат с около един възел по пеленга на 

котвената линия. След отдаване на около 1000m верига от сондата, 

корабите AHV съединяват за края на веригата на сондата към около 1300m 

х 90mm проволка от специалните си виюшки за складиране и продължават 

да се движат по пеленга отдавайки стегнато проволките докато задържат 

краищата им в кърмовите си механични стопори – проволките са нанесени  

с пунктирана линия на Фиг 2. При задържане на края на проволките, AHV 
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изтеглят от котвените си сандъци краищата на 1000m х 83mm дънни 

вериги, съединяват го към проволките и продължава да се движат по 

пеленга, докато разстилат веригите от верижните си съндъци. Това 

продължава до разстилане на цялата дължина на веригите, при което AHV 

са пристигнали в точките за полагане на котвите. С помощта на работните 

си проволки и постоянно следящите пенанти, AHV полагат котвите на 

морското дъно и връщат постоянно следящите пенанти на сондата. Тази 

операция може да трае до 3-4  часа за една котвана линия. Така, всички 

осем котви се разставят по диаметрално противоположни двойки и се 

натягат осигурително до около 175 тона. С други думи, по време на 

закотвяне и откотвяне на сондата участват 2 или 3 AHV, като котвените 

работи се провеждат в един кръг с радиус около 3500 метра около сондата. 

Корабите за котвени операции (AHV) при работа на тези дълбочини имат 

упор на винта около 200 – 220 тона, виюшки за складиране на около 3000 

метра проволка с 90mm диаметър и верижни сандъци с капацитет 

минимум за 2 х 1500 – 2000m котвена верига с калибър 83mm. 

Единственият кораб от този тип в България е AHV „Enterprise”, който е 

проект от началото на 70-те години на ХХ-ти век и е морално и физически 

остарял. Той има упор на винта около 55 тона и буксирната му проволка 

не е изпитвана от години. Същият няма виюшки за складиране на 

проволки и подходящи съндъци за складиране на вериги с такава дължина 

и калибър.  

След закотвяне на сондата, тя се центрова точно върху желаната 

точка с помощта на котвените си вериги  високоточна система GPS. Около 

сондата се установява зона на безопасност с радиус 500 метра,  в която не 

може да влиза нито един кораб или летателно средство без изричното 

разрешение на офшорния менажер на инсталацията – Offshore Installation 

Manager (OIM). 

След позициониране на сондта, сондажът започва и един от 

корабите AHV  може да изпълнява функциите на кораб за аварийно 

реагиране и спасяване – Emergency Response and Rescue Vessel (ERRV), 

или наричани още Standby Vessel. Този Standby Vessel има две основни 

задачи. Първата е да извършва спасяване на хора паднали зад борд от 

сондата, аварийно напускане на сонда при пожар и аварийно евакуиране 

на екипажа на сондата при други критични ситуации. Втората задача на 

Standby Vessel е да води наблюдение и да отклонява ефективно чужди 

плавателни средства, които рискуват да навлязат в 500 метровата зана на 

безопасност на сондата, т. е. да действа като Guard/Chase Vessel. 

Наличието на такъв кораб е задължително за всяка офшорна инсталация – 

сонда или платформа по изискванията на NWEA Guidelines for the Safe 

Management of Offshore Supply and Rig Move Operations, Version 2. 



4 

 

След завършване на сондажа, сондата се откотвя в обратна 

последователност с помощта на 2 -3 AHV, един от тях я взема на буксир и 

я провлачва до следващата точка на сондиране. 

Сондаж с динамично позициониращи се сонди 

При дълбочини на морето по-големи от 1700 метра се сондира с 

полупотопяеми сонди с динамично позициониране. Това са обичайните 

полупотопяеми сонди, но снабдени със система за динамично 

позициониране и поне 8 (осем) азимутални подрулващи устройства под 

понтоните си с обща мощност до 43,000 к.с. 

 

Използване на полупотопяема сонда на дълбочина по-малка от 

100m 

Полупотопямете сонди се закотвят с 8 до 12 котви, с помощта на 

вериги и/или проволки, които имат естественно провисване (catenary), 

което е по-голямо или по-малко в зависимост от натежението в проволката 

и/или веригата. Поради тази причина, сондата не е абсолютно фиксирана в 

пространството. Провесът на швартовите вериги и/или проволки прави 

швартовата ситема еластична до определена степен и позволява на сондата 

ограничено движение по вертикала и хоризонтала. Доколкото 

вертикалното движение на сондата се поема от компенсаторите на 

сондажната линия, страничното движение на сондата не може да се 

избегне на практика. Това може да бъде истински проблем при сондиране 

на по-малки дълбочини. В следствие на страничното отклонение на 

сондата, сондажната линия излиза от вертикалната линия и нейната ос 

сключва някакъв ъгъл α с нея – виж Фиг. 3. 

Различните класификационни дружества допускат различни 

толеранси за вертикално отклонение на сондажната линия, т.е за ъгъл α. Те 

са между 2° и 4°, но за удобство при разглеждането на проблема ще се 

допусне, че максималният ъгъл α не трябва да бъде повече от 3°. Нека 

предположим, че при дълбочина на морето над 100m, при странично 

изместване на центъра на сондата от точка А в точка В на Фиг. 3, ъгъл α = 

3°.  
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Фиг. 3 – Сондиране при различни дълбочини 

При работа на сондата на дълбочина под 100m, същото по 

абсолютна стойност хоризонтално изместване на сонда поради 

еластичността на котвената система, от точка А в точка В, ще увеличи 

ъгъл α до повече от 3°, което ще затрудни изключително сондажа. 

Например, при дълбочина на морето 70m, абсолютната стойност на 

максимално допустимото хоризонталното отклонение на сондата ще бъде 

равно на: 

АВ = дълбочината х sin α = 70.0m x 0.052336 = 3.87m 

 В действителност, сондата ще има по-голямо абсолютно 

хоризонтално отклонеие и при дълбочина по-малка от 100m, ъгъл α ще 

бъде чувствително по-голям от 3°, което е недопустимо. Колкото и да 

натяга веригите/проволките си, сондата не може да избегне изцяло техния 

провис. Това налага полупотопяемите сонди да работят изключително при 

дълбочина морето повече от 100m, а в по-плитки води да се ползват 

самоповдигащите се сонди. 
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 Офшорни инсталации за добив на нефт и газ 

 

Фиг. 4 – Видове офшорни добивни инсталации 

 

В зависимост от дълбочината на морето, добивните инсталации 

могат да бъдат един или друг вид като тези, които са показани на Фиг. 4. 

Конкретния вид на офшорната добивна инсталация ще се избере от 

концесионера на базата на големината на находището, морската 

дълбочина в района и размера и вида на предполагаемите логистични 

операции по поддръжката на инсталацията. 

Във всички случаи, концесионерът ще търси най-оптималния 

вариант, който е свързан с минимални средства и възможност за бързо и 

ефективно извеждане на инсталацията от експлоатация при изчерпване на 

резервите в находището. 

Фиксираната платформа – Фиг. 4 (i) е най-използваната опция при 

дълъбочини на морето до 450m. Това е решетъчна конструкция, която се 

нарича jacket и е набита с пилони в морското дъно, като горната и част е 

над морското ниво. Върху нея се разполага надстойката и механизмите по 

добив и преработване на нефтопродуктите. Надстройата се нарича top side 

и има хеликоптерна площадка. Платформата е свързана с брега чрез 

подводен тръбопровод. 

Колоните на тази платформа се опират в морското дъно и се 

фиксират в него с помощта на набити в тях пилони. Съществуват много 

възможни модификации за този вид платформи. Главното придимство на 

този тип офшорна инсталация е, че при закрепването и за морското дъно, 

тя ще се влияе много малко от силата на вятъра и морските вълни. Все пак, 
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тези платформи не могат да се използват при много по-дълбоки води, 

просто защото не е икономически изгодно да се конструират колони с 

такава дължина. Те се изграждат до максимална дълбочина на морето 

450m. 

Газодобивната платформа „Галата”, която е издигната на 12 мили 

източно от Паша дере на 35m дълбочина, е точно от този тип добивни 

инсталации. 

Compliant Tower на Фиг. 4 (ii) е доста подобна на фиксираната 

платформа. Тя се сътои от тясна решетъчна стоманена кула, която е 

прикрепена към основа на морското дъно и се издига до надстройката на 

платформата. Тази кула, по сравнение с фиксираната платформа е 

относително гъвкава. Тази гъвкавост позволява на инсталацията да работи 

при доста по-дълбоки води, тъй като гъвкавостта и може за поеме голяма 

част от налягането, упражнявано от вятъра и морските вълни. Въпреки 

своята гъвкавост, инсталацията е достатъчно здрава за да издържи при 

ураганни условия. Конструира се на дълбочини на морето от 450m до 

900m. Добитата суровина се пренася чрез подводен тръбопровод до брега. 

Платформата от типа Seastar на Фиг. 4 (iii) е по същество 

миниатюрна платформа с натегнати колони. Тя се състои от плаваща 

инсталация, която е доста подобна на полупотопяемите проучвателни 

сонди, които бяха разгледани по-горе. Долната част на корпуса се зъпълва 

с воден баласт, когато се използва в режим на сондаж. Това увеличава 

устойчивостта на платформата по отношение на движението и под  

действиетото на вятъра и морските вълни. В допълнение към качествата си 

на полупотопяема сонда, платформата тип Seastar има система за 

натегнати колони при по-големи дълбочини. Натегнатите колони са кухи 

стоманени тръби, които се издигат от морското дъно към плаващата 

платформа. Тези сравнително тънки и гъвкави колони се поддържат под 

постоянно натежение и не позволяват движение на платформата във 

вертикално направление – надолу или нагоре. Тяхната гъвкавост 

позволява на платформата да се движи странично под въздействето на 

океанския вятър и вълна и да устоява на тях, без да повреди или счупи 

колонете си. Платформите тип Seastar се използват основно при находища 

на по-малки морски дълбочини, тогава, когато не е изгодно да се строи по-

голяма платформа. Те работят на морски дълбочини от 150 m до 1050m. 

Плаващите добивни системи (Floating Production Systems – FPS) 

са показани на Фиг. 4 (iv). По същество, това са полупотопяеми сонди, но 

съдържат нефтодобивно и сондажно оборудване. Освен полупотопяеми 

сонди, корабите от танкерен тип или стари преоборудвани танкери могат 

да се използват за FPS. Инсталациите се удържат на място чрез тежки 

офшорни котви с тегло до 28 тона и котвени вериге с калибър до 142mm 

или чрез динамично позициониране. Тези инсталации могат да 
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претоварват добиваната суровина на танкер-совалка, който се 

позиционира динамично спрямо тях с помощта на лазерен лъч и 

рефлектор на FPS. Този тип инсталации се монтират предимно върху 

сравнително малки находища, където не е икономически изгодно да се 

строи подводен тръбопровод до брега. След наколко години добив, 

инсталацията се откотвя  премества за добив на друго находище. 

Работният диапазона на тези FPS инсталации е от 500m до 1800m. 

Платформа с натегнати колони (Tensioned Leg Platform –TLP) – 

Фиг. 4 (v) е по-голямата версия на платформата тип Seastar. Дългите и 

гъвкави колони са закрепени на морското дъно и се издигат до самата 

платформа. Както при платформата Seastar, тези колони позволяват 

значително странично движение, до около 6 метра и много малко 

вертикално движение. Платформите с натегнати колони могат да работят 

на морски дълбочини от 500m до 2100m. 

Подводна система (Subsea System) - Фиг. 4 (vi) е кладенец, който е 

разположен на морското дъно. Както при плаващите добивни системи 

FPS, нефта се добива от морското дъно и след това по свързващ 

тръбопровод постъпва във вече съществуваща платформа от един или друг 

тип. Кладенецът се сондира от сондажна единица – полупотопяема или 

динамично позиционирана и вместо изграждане на добивна платформа на 

място, добиваният нефт и газ се транспортира по райзър (гъвкава тръба)  

или подводен тръбопровод до близката добивна платформа. Това 

позволява на една стратегически позиционирана платформа да обслужва 

много кладенци в сравнително голям район. Подводните системи се 

използват при дълбочини на морето до и повече от 2100m. 

СПАР платформи (SPAR Platforms) –  Фиг. 4 (vii) са едни от най-

големите използванани офшорни добивни инсталации. Тези огромни 

платформи се състоят от голям вертикален цилиндър, който поддържа 

типичната надстройка на фиксирана платформа. Цилиндърът не стига до 

морското дъно, но е задържан за него със серия от дебели проволки. 

Голимият цилиндър има предназначение да да стабилизира платформата 

във водата и да позволи тя да се движи за поемане на силата на 

потенциалните щормове и урагани. Първата платформа тип SPAR беше 

инсталирана в Мексиканския залив през септември 1996 г. Нейният  

вертикален цилиндър беше с височина 235m и диаметър 21.30m. 

Платформата работеше при дълбочина на морето 588m. Съвременните 

платформа тип SPAR могат да работят до дълбочина на морето 3050m. 

2.4 Логистични операции по време на сондажа 

По време на сондажните операции, сондата ще има нужда от 

постоянна доставка на материали и консумативи и периодична смяна на 
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екипажа. Това са двете основни задачи на логистичната поддръжка от 

брега. 

Доставката на материали и консумативи се извършва от 

специализирани снабдителни кораби тип PSV (Platform Supply Vessels). Те 

имат силно изнесена напред къса надстройка и равна палуба зад 

надстройката, която е с дървен настил и много усилени точки (римове) за 

укрепване на палубен товар – основно тръби и контейнри. Под палубата 

им са разположени множество танкове за сондажна тиня, солен разтвор, 

насипен цимент и др. продукти, които се използват при сондажа. Освен 

тях, корабите тип PSV имат танкове за гориво и сладка вода. Подаването 

на насипните товари на море се изваршва чрез шланговане със сондата и 

удържане на кораба PSV с помощта на динамичното позициониране или с 

ръчно, чрез джой-стик. 

Обикновено, корабите за котвени операции AHV могат успешно да 

заместят корабите тип PSV при сравнително по-малки  товарни обеми и 

площи, но не по-лошо качество на сервиза. Това означава, че по време на 

сондажа ще има един или два кораба тип PSV или AHV, които ще 

снабдяват сондата или от Констанца, или по–малко вероятно от Варна, 

където липсва брегова инфраструктура за осигуряване на производство на 

сондажна тиня, солен разтвор (brine), вакуумно товарене на насипен 

цимент и други консумативи.  

Смяната на екипажа на сондата ще постави други логистични 

предизвикателства пред фирмата концесионер. Обикновено, екипажът на 

сондата се сменя на всеки 2-3 седмици, но не изцяло, а на части, по 10-12 

души, чрез хеликоптер. Това означава, че при екипаж на сондата 80 -100 

души, хеликоптерните операции са почти ежедневие за сондата. 

Прехвърляне на хора в открито море на кораб с кош от типа „Били Пю” 

(Billy Pugh) е по-скоро изключение, отколкото редовна практика и се 

практикува само в екстремни ситуации. 

Това означава, че смяната на екипажа ще се осъществява, може би, 

от Румъния, с румънски хеликоптери, защото в България просто няма 

такива. 

2.5  Логистични операции по време на добива на суровината 

Логистиката при добива на нефтопродуктите от не ще се отличава 

много от тази при сондажите, с изключение на някои материали, които не 

ще бъдат необходими при добива. Ще се превозват някои материали, 

които са типично необходими за добиването и обработването на 

нефтопродукта или газта като например бентонит.  

В останалата си част логистиката за поддържане на нормалната 

дейност на добивната платформа ще бъде почти напълно еднаква с тази на 

проучвателното сондиране, което е описано по-горе. 
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След направените в част 1 анализи на офшорните блокове на 

България, описанието на инсталациите за проучвани и добиване на 

нефтопродукти, в следващите странице на тази част ще се направи синтез 

и изводи за очакваните офшорни дейности по нефтодобив в така 

описаните райони. 

 

3.0 Синтез и изводи за прогнозиранете офшорни дейности 

Във връзка с изложените дотук анализи, в синтезиран вид може да се 

заяви, че във връзка с многообразната батиметрия на офшорните блокове, 

от концесионерите могат да се очакват един или няколко варианата на 

сондиране и добиване в зависимост от установените находища. Това ще 

наложи ползването на пълен диапазон от модерни офшорни кораби и 

добивни инсталации. Във връзка с това може да се наравят следните 

изводи: 

1. Във всички случаи допълнителното сеизмично проучване и 

промера на предполагаемия участък за сондаж (около 2000m х 2000m 

квадрат на морската повърхност) ще се извършат от чужди сеизмични и 

промерни кораби, доколто в България няма такива. 

2. Действителният сондаж на предполагаемите залежи ще се 

осъществи най-вероятно от румънска или украинска 

самоповдигаща се сонда тип „Протео” или „Сиваш” в района на 

континеталния шелф в блок 1-23 „Света Марина” при 

дълбочини на морето от 37m до 100m. При по-големи 

дълбочини в този район е най-вероятно да се ползва за сондаж 

полупотопяемата сонда „Ocean Endeavour”, която в момента 

работи по сондажи в Средизимно море, северно от делтата на 

река Нил в Египет. Това е най-близката дълбоководна 

полупотопяема сонда и нейните мобилизационните и разходи 

ще бъдат най-малки. 

3. Обслужващти кораби от типа на кораби за котвени операции – 

Anchor Handling Vessels (AHV), снабдителни кораби – Platform 

Supply Vessels (PSV), кораби за водолазна поддръжка - Diving 

Support Vessels (DSV), кораби за аварийно реагиране и 

спасяване – Emergency Response & Rescue Vessels, 

тръбополагащи баржи – Pipe Laying Vessels и др. Подобни 

въобще не съществуват в България. Това ще наложи ползването 

на чужди специализирани кораби. 

4. Дълбочините на морето в блокове 1-21 „Хан Аспарух” и 1-22 

„Терес” ще наложат използването на дълбоководната 

полупотопяема сонда „Ocean Endeavour” до 1700m дълбочина 

на морето, т.е. извън континеталния шелф. При дълбочини по-

големи от 1700m ще се наложи използване на полупотопяема 
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сонда с динамично позициониране от типа на „Victoria”. Това е 

последно поколение дълбоководна сонда с възможност да 

работи до 3050m дълбочина на морето и дълбочина на сондажа 

под морското дъно до 10,700 m. 

5. Работата на сондажните единици и след тях на платформите ще 

бъде в блокове 1-21 и 1-22 в райони на маршрути на корабите 

плаващи от и за Констанца и Одеса до Босфора. Сондажите и 

работата на потенциални платформи в западната част на блок 1-

23 „Света Марина” ще са в райони на маршрути на кораби 

плаващи в зоната на разделното движение на нос Калиакра. 

Това във всички случаи ще наложи ползването на Guard/Chase 

Vessel за предпазване от сблъскване. 

6. При наличието на нефтопродукти след проучвателното 

сондиране, добивните платформи в българсаката икономическа 

могат да бъдат  който и да е тип от онези, които са описани в 

секция 2.3 по-горе.  

 

Заключение 

Способите за добиване и пренасяне на нефтопродуктите ще се 

определят едва след завършване на проучвателното сондирене. Те ще 

зависят в изключително голяма степен от дълбочината на морето в точките 

на находищата, количеството на очаквания добив за всяко конкретно 

находище и отдалечеността им от бреговата линияя.  

 Пълният обхват на офшорните дейности по сондиране и изграждане 

на офшорни съоражения за добив на нефтопродукти ще се определи от: 

 потвърдените перспективни райони за сондаж, 

 големината на находището и очакваното време на изчерпването му,  

 дълбочината на морето в района, 

 наличието на офшорна инфраструктура. 

 

 Във връзка с всичко споменато по-горе, може да се направи 

заключение, че с изложеното по-горе в секция 2 и 3 са решени следните 

задачи на прогнозирането: 

 Основните цели на прогнозирането постигнати. Изяснени са 

местоположенията и характеристиките на три офшорни блока в 

българската икономическа зона, както и възможните 

методиките и техники за проучване, добиване и логистична 

поддръжка на евентуалните офшорни операции. 

 От историческа и професионална гледна точка на автора, 

научното твърдение може да се счита за напълно доказано 

съгласно  съществуващата световна практика. 
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 Основните задачи на прогнозирането са решени и те дават ясна 

представа за очакваните офшорни дейности по проучване, 

добив и логистична поддръжка в споменатите три български 

офшорни блока. 

 В настоящия момент все още няма конкретни предложения за 

внедряване на каквото и да е оборудване техника и технология. 

Това, което ще се внедри, ще бъде изключително от опита и 

практиката на чуждия концесионер и това ще бъде отличен 

източник за набиране на опит от българските специалисти. 

 Във връзка с по-горното, към националните инстанции се 

препоръчва да изискват включане в дейностите на концесионера 

колкото се може повече български специалисти като обучаеми. 

Тук се има предвид основно студенти от специалността 

„океанско инженерство” на ВВМУ. 

 

 Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ 

 Marine Superintendent 

 Aberdeen, UK 

 26
th
 Oct. 2013 
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