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Оставки, протести и
добри намерения по
пътя към енергийната
пропаст
Илиян Василев- Managing Partner
Innovative Energy Solutions Ltd.
Медийният ефир изобилства с шедьоври на
хибриден политически и бизнес жаргон по
проблемите на енергетиката – драматичен
съспенс, дали, кой и кога ще стачкува,
изключителна доминанта на отрицанието и
почти нищо в съзидателен план. Както и
предположих преди време, в отсъствието на
"справедлива ръка на пазара" - Форца
Дивина, никой от участващите в уравнението
на ескалиращата с дефицити енергетика
страни – нито производители, нито
потребители, нито посредници, ще получат
удовлетворение от решенията на Форца
Умана – на човешката ръка.
Няма жив човек, който поставен начело на
КВЕР може да убеди всички страни, че
взетите решения са равноотдалечени като
заинтересованост и са балансирани като
съотношение разходи - ползи. Настъпи време
разделно – всеки срещу всеки.
И се тръгна на принципа на силовия натиск –
кой по по най може да впечатли
институциите – Парламент и премиер, и да
ги убеди, че с "един удар" - с нечия оставка
или национализация- нещата ще се решат.
Истината е, че повечето от протестиращите,
които искат другите да платят сметката на

мъчителния преход в енергетиката, имат
собствен принос към проблемите.
Част от работодателските организации и
синдикатите ревностно поддържаха проекта
за АЕЦ "Белене" и оказаха активна подкрепа,
благодарение и на която невъзвратимите
загуби отлетяха отвъд трите милиарда лева
/крайната оценка ще я видим след
решението на Арбитражния съд/. Не вярвам
подобен сигнал за личната им отговорност да
са подали към Главния прокурор.
Пак част от протестиращите, включително
сред онези, които в момент в Парламента
импровизират на тема оставката на
министъра или на председателя на КВЕР,
имат личен принос в известната далавера с
ВЕИ централите – независимо от това дали са
законни или незаконни. Разликата е в
тежестта на загубата за държава и
потребители, защото акумулираният в банки
и фирми дълг отдавна е социализиран.
Сагата с "американските" централи има
много ясен списък с български инициатори и
участници и то в няколко правителства.
Американските инвеститори са консуматори
на краен продукт на българската политическа
и бизнес среда. Но никой не протестира
срещу причината, а само срещу следствието.
Да не се заблуждаваме – този тип бизнеси с
гарантираните печалби от изкупуването на
тока по завишени и извън пазарни цени за
сметка на потребителите, не е нито морален,
нито оправдан от гледна точка на
дългосрочен бизнес риск. Защото в бизнеса
има едно правило – ако нормата на
възвращаемост върху капитала е устойчиво
над средната за сектора и ползите са
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гарантирани извън пазара на търсене и
предлагане, това не пазарен, а държавен
бизнес. И тогава никой няма право да
"плаче" на рамото на КВЕР или на
правителството, че държавата си оттегля
вересиите. Когато са получавани лесни и
гарантирани от държавата пари – е нормален
и законен бизнес, когато трябва да връщат
версиите – другите ни виновни!?
Не такава трябва да бъде представата ни за
българския бизнес – казвам това, защото бях
сред хората, които създадоха първата бизнес
организация извън казионните – Българската
Международна Бизнес Асоциация, която
след това се претопи в КРИБ.
Дълбоко се прекланям пред бизнесмени,
които рискуват със собствените си пари,
които създават българските аналози на
компании като Скайп или растат без
патерица от държавата. Но трябва да се
разбере, че след като си получил много
милиони не благодарение на качеството на
идеята или поетия личен риск, а като
функция на близостта с един или друг от
държавата, или на всепризнатата колективна
далавера, до която само малцина са имали
достъп – трябва малко смирение.

открият и схемите, по които енергетиката се
източва и до ден днешен от богопомазаните.
Защото дори днес да се социализират
дълговете, утре ще изникнат нови, които пак
индустриалните
и
индивидуални
потребители трябва да плащат. И така до
безкрай – тук не може да има две мнения.
Добрата вест за потребителите, която
изобщо не е свързана с действие, или
бездействие на нашите институции или
политици е, че енергийните сметки ще
намалят – на горивата и на природния газ,
което позволява относително по-големи
буфери при прехода към либерализиран
пазар в енергетиката, в това число и известно
повишение в цената на електрическата
енергия.
Затова оставете пазара да реши уравнението
в енергетиката, а държавата да си прибере
вересиите и да управлява прехода, за да
запази системната стабилност.

Няма лесни, още по-малко единствени и
бързи решения в енергетиката. Има дълъг и
труден път, по който всеки трябва да намери
оптималното съчетание между смирение и
защита на личен или корпоративен интерес.
В
едно
обаче
представителите
на
работодателските организации са безспорно
прави – това, че не може да се иска
опрощение на грехове, или някой да поемете
непропорционален дял от щетите, докато
няма виновни и наказани. Докато не се
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Има ли Русия роля в
последните нападения
на ПКК върху турски
газопроводи?
Orhan Gafarli, September 26th, 2015
Бойци от забранената в Турция Кюрдска
работническа партия (ПКК) са взривили
участък от газопровода Баку-ТбилисиЕрзерум, близо до Sarıkamış, пише турският
ежедневник Daily Sabah.
Инцидентът се е случил в югоизточната
турска провинция Карс. Според губернатора
на провинцията Гюнай Йоздемир, около 20
бойци от ПКК са участвали в нападението над
газопровода, като са успели да го взривят
след кратка престрелка с охраната.
От възобновяването на сблъсъците между
ПКК и турската армия през юли 2015 г., това е
третото подобно нападение над газопровод
в Турция. А именно: върху турско-иранския
газопровод в границите на града Ağrı на 28
юли; Втора експлозия имаше на 4 август,
отново в района на Sarıkamış, върху Южно
Кавказкия газопровод. Освен тези нападения
срещу газопроводи, бойци на ПКК са
причинили експлозия на 29 юли, за да
саботират газопровода
Kirkuk-Yumurtalık
(собственост
на
турската
петролна
корпорация Botas, в близост до град Silopi,
близо до иракската и сирийската граници).
Тази бърза серия от терористични атаки
срещу газо- и нефтопроводи в Турция
повдигна някои интересни въпроси. От една
страна, организацията на ПКК е била
обвинявана за и/или се допуска нейно

участието във всички тези актове на саботаж
(Finans Gundem, 24 август). Трябва да се
отбележи, че ПКК не е извършвала подобни
дейности в миналото. Освен това, времето на
тази скорошна поредица от нападения срещу
газопроводи съвпада с нарастващото
напрежение в турско-руските отношения. Поспециално, от времето на парламентарните
избори на 7 юни, когато Партията на
справедливостта
и
развитието
(ПСР)
претърпя загуба и взе
решение за
сформиране на нова управляваща коалиция,
което от своя страна създаде проблеми при
реализацията на предложения от Москва
проект за газопровода
„Турски поток“.
Наистина, Турция и Русия все още не са
подписали споразумение за турската част на
газопровода, очаква се преговорите да се
възобновят
след
ноември,
след
предсрочните парламентарни избори в
Турция, планирани за 1 ноември и срещата
на президента на Турция Реджеп Тайип
Ердоган с руския му колега Владимир Путин,
по време предстоящата на 14 ноември среща
на Г-20.
Според някои наблюдатели, Москва и
Анкара все още не са подписали
споразумение
за
турската
част
на
газопровода, поради отказа на Русия да
предложи намаляване с 10,25% в цената на
руския газ, продаван в Турция. Преди
постигането на споразумение за цените на
природния газ, предаван чрез газопровода
West Stream (който транзитира през Украйна
и след това преминава на юг към територия
на запад от Черно море и на север от Егейско
море, разделена между Турция, България и
Гърция), Турция желае подробностите за
ценообразуването в споразумението за
„Турски поток“ да се договарят отделно.
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Русия обаче е пристрасна към дискусии за
намаляване цената на природния газ с
10.25%, искано от Турция, и обединяването
на тези преговори с преговорите за турската
част на проекта „Турски поток“. В този случай
Турция цели да се съберат на масата на
преговорите различни условия, относно
новия газопровод и се надява да избегне в
този нов проект за газопровод включването
на клаузи "вземай или плащай" за покупка
на газ от предишните споразумения.
Енергийният експерт Гюркан Kumbaroğlu, на
28 юли в интервю за списание Global Bakış е
казал: "Въпреки това, турската страна вече е
постигнала споразумение с Русия, в рамките
на обхвата на проекта „Турски поток“ по
отношение на два от общо
четири
газопровода, преминаващи под Черно море.
Четирите планирани газопровода ще са с
обща мощност за износ на газ от 63
милиарда
кубически
метра
(BCM).
Капацитетът
на
разрешените
двата
газопровода е 15.75 милиарда куб.м. Целта
е, получаваният от тези две линии газ, да се
използва главно за вътрешния турски пазар".
Г-н Kumbaroğlu също така е отбелязъл:
„Планира се конференция, преди срещата на
върха на Г-20, която ще се проведе на 14
ноември в Анталия, която да събере
министрите на енергетиката на Русия,
Азърбайджан
и
Турция
с
главния
изпълнителен директор на „Газпром“
Алексей Милер". На 1 август пред в. Sabah
той е посочил, че „проектът ще бъде
печеливш за Турция, Русия и Европейския
съюз", като това ще даде възможност на
всички страни да преодолеят предишните
пречки в преговорите.
Времето на относителния застой в рускотурските
енергийни
преговори
и

нарастващите
нападения на ПКК върху
петролопроводи и газопроводи в Турция са
любопитни/странни. Едно от обясненията за
решението
на
ПКК
да
взриви
петролопровода Kirkuk-Yumurtalık (който
доставя петрол от иракски Кюрдистан в
Турция), че това е заради спор между
екстремистката групировка от региона на
Иракски Кюрдистан и президента на Иракски
Кюрдистан Масуд Барзани (според Ал
Джазира от 2 август). Но дори и ако това е
така, то не обяснява множество атаки на ПКК
в Южен Кавказ върху газопровод – ключов
сегмент от проекта за Южния газов коридор,
който има за цел да доставя азърбайджански
газ до Европа, и е пряк конкурент на
предложения от Русия “Турски поток“. Като
такъв, основният международен играч, в
противовест на завършването на Южния
газов коридор, е Москва; но би ли могла
Русия, в същност да има пръст в последните
нападения на ПКК върху турски газопроводи?
Според д-р Sedat Laçiner, бивш президент на
Международната стратегическа организация
за научни изследвания (USAK/ англ. ISRO –
анализ на национални и международни
политики, икономика, право, ангажирана в
интердисциплинарни социални науки и
сигурност) и бивш ректор на Çanakkale
Onsekiz Mart University "Откакто *Кюрдската
работническа партия+ е основана, е налице
тясна връзка между ПКК и Русия. Те си
сътрудничат
по
различни
въпроси,
включително трансфер на оръжие, както по
време на периода, в който са имали бази в
Сирия и след това“. Освен това, той добавя:
"Русия, Иран и *президентът Башар+ ал-Асад
в Сирия възприемат ПКК като един от
основните инструменти за възпрепятстване
влиянието на Турция в региона". (във в.
Bugün Newspaper от Ноември, 2013) Следва
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да се отбележи, че голяма, ако не е основна,
част от оръжията и взривните вещества на
ПКК се доставят от Русия. (от Today’s Zaman,
June 24, 2010; Wikileaks.org, February 19,
2013; UPI, October 4, 2010) Друго
доказателство с което се предполага, че ПКК
може да е била използвана като инструмент
на руския натиск върху Турция произтича от
факта, че в началото на август, руският
премиер Дмитрий Медведев определи като
нелегитимни военните операции на турското
правителство срещу ПКК. Може да се
отбележи,че не по подобен начин Москва
критикува ПКК за борбата й срещу Турция.
Всъщност, за ПКК е напълно възможно да
обслужва руските интереси, без каквито и да
било преки заповеди, идващи от Москва. И
за толкова дълго, за колкото Москва може да
приведе своите регионални интереси в
съответствие с последиците от действията на
ПКК, съдбата на Южния газов коридор и на
енергийната сигурност в Анадола и в Южен
Кавказ може да продължи да бъде под
заплаха.

СРАРИЯРА

МОЖЕРЕ

ДА

НАМЕПИРЕ РСК.

Кюрдистан се надява
да стартира износ на
газ за Турция през 2017
September 16th, 2015
Въпросът бе обсъден по време на
неотдавнашното посещение на Мининстъра

на икономиката и финансите на Кюрдското
регионално правителство (KRG)
Rebaz
Hamlan в Турция.
Кюрдското регионално правителство (KRG)
изнася петрол чрез газопровод до турското
пристанище Джейхан /Ceyhan/.
BasNews
съобщава,
че
Кюрдското
регионално правителство вече е подписало
договор за добив на газ с ExxonMobil и
турските компании Botas и Genel Energy.
Според последните оценки, в Ирак, в
региона Кюрдистан има запаси от над 5700
милиарда кубически метра природен газ.

СРАРИЯРА

МОЖЕРЕ

ДА

НАМЕПИРЕ РСК.

MOL намалява
инвестициите си в
Иракски Кюрдистан
by Andreas Exarheas, Rigzone Staff, September
08, 2015
MOL
Group
/водеща
международна,
интегрирана петролна и газова компания
от Унгария; в допълнение, освен в Унгария,
компанията присъства в Европа, Близкия
изток и Африка, както и в страните от
ОНД /, обяви във вторник, че намалява
инвестициите си в блока Akri-Bijeel, който се
намира в автономния район Кюрдистан в
Ирак, поради проблеми с плащания,
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свързани с блока и геоложката сложност на
района.
Във финансовия отчет на дружеството за
четвъртото тримесечие на 2014 г. се
съобщават данни за атестационни сондажи в
района на Bijell-4, Bijell-6, че не се срещат
подвижни въглеводороди. Освен това,
според МОЛ, при очертавене на най-новите
сондажи в областта на блокове Bijell и
Bakrman, допълнително се потвърждава поголяма геоложка сложност. Неясноти около
начина на редовните плащания за
експортните продажби, също са оказали
влияние върху решението на компанията, да
сведе до минимум инвестициите в блок AkriBijeel.
Очакваното ниво на инвестициите за
остатъка от 2015 г. е под $ 10 милиона,
въпреки че MOL запазва годишна цел от $ 1,3
милиарда като равнище на групата
капиталови разходи.
Компанията е
изготвила, също така, цялостна програма за
подобряване на ефективността на нейното
функциониране в Кюрдистан, с цел
оптимизиране
на
общите
и
на
административните разходи.
Въпреки замразяването на инвестициите си в
региона, MOL Group, възнамерява да запази
лиценза за експлоатиране на Akri-Bijeel и да
оптимизира добива от Bijell-1B, от който се
очаква през 2015 г. да се добива около 2200
барела нефтен еквивалент на ден.
Международни
енергийни
компании,
опериращи в автономен Кюрдистан в Ирак,
като Gulf Keystone Petroleum и Genel Energy,
са били потърпевши от липсата на заплащане
за услугите си. На 27 август 2015 Gulf обявява,

че дължими към нея са $ 283 милиона, а на
30 юни 2015 г. и Genel съобщава, че към 5
март 2015 г. дължимата сума към нея е $ 233
милиона.
В края на август 2015 г. Областният съвет по
петролни и газови въпроси на Кюрдистан
одобри отпускането на сума между $ 75- $
100 милиона, отделена от приходите на
регионалното правителство на Кюрдистан от
директните продажби на суров петрол, която
да
послужи
като
заплащане
на
международните нефтени компани.

СРАРИЯРА

МОЖЕРЕ

ДА

НАМЕПИРЕ РСК.

Ислямска държава
отнема на сирийската
държава последното
нефтено находище?
by Reuters, by Suleiman Al-Khalidi, September
07, 2015
Аман, Reuters – По време на сражения в
една обширна централна пустинна зона,
бойци на Ислямска държава са завзели
последното голямо нефтено находищае,
което е било под държавен контрол на
Сирия, е съобщила група за мониторинг на
конфликта в понеделник.
Англичани от организацията „Сирийска
обсерватория за правата на човека“ са
съобщили, без да посочват дати или повече
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подробности, че находището Jazal не е
блокирано и е имало сблъсъци източно от
Homes, с жертви, съобщени от двете страни.
Сирийската армия съобщава за отблъсната
атака в същия район, но не се споменава
Jazal или коментар за това, как голяма част от
разрушената енергийна инфраструктура на
страната остава под нейно разпореждане.
Съобщава се за убити 25 бойци, включително
не-сирийски джихадисти.
"Режимът е загубил последното си нефтено
находище в Сирия", е заявила „Сирийска
обсерватория за правата на човека“ , която
проследява насилието
чрез мрежа от
наземни източници.
Коментаторите на социалната медия
споменават за увеличаване на боевете през
последните два до три дни,
че
бунтовниците са превзили нефтеното
находище в неделя.
Jazal е находище от среден мащаб, което се
намира на северозапад от завзетия от
бунтовниците древен град Палмира, в
близост до един регион, в който са
разположени
основните находища на
природен газ на Сирия и добивни
съоръжения за няколко милиона долара.
Армията, която се бори да си върне града и
околните райони, тъй като от м. май те са в
ръцете на джихадистите, е успяла през юни
да осигури сигурен периметър
на
петролното находище.

СРАРИЯРА

МОЖЕРЕ

Съветът на
директорите на
„Газпром“ ще обсъжда
износ на газ срещу
рубли
«Нефть России», 21.09.15, Москва

На 28 септември 2015 г., в официално
съобщение на „Газпром“ за предстояща
среща се казва, че Съветът на директорите на
"Газпром" GAZP ще разгледа включването на
нови възможности за плащане в рубли по
договори за износ и създаването на разумен
минимален дял на тези плащания.
Решението за свикване на Съвета на
директорите е взето от председателя на 21
септември 2015 г.
Освен това, на заседанието ще се разгледат
въпроси за одобрение на сделката с банка
ВТБ /Държавната Руска търговска банка е
c държавно участие - 60,9%. Втора е в
страната по големина на активите след
„Сбербанк“ и първа по размер на уставния
капитал. Регистрирана е в СанктПетербург, а главният офис е в Москва/,
която е заинтересована страна, както и други
въпроси.

СРАРИЯРА

МОЖЕРЕ

ДА
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ДА

НАМЕПИРЕ РСК.
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PG NiG постигна сделка
с Катаргаз за доставки
на втечнен природен
газ
Действайки като посредник за доставките на
газ за полския терминал за втечнен
природен газ Świnoujście, полската петролна
и газова компания (PGNiG: компания за
петрол и природен газ, контролирана от
държавата, която се занимава с проучване
и добив на природен газ и суров петрол,
внос на природен газ, съхранение,
разпределяне и продажби на природен газ и
суров петрол. PGNiG е един от найголемите компании в Полша и на
Варшавската фондова борса) постигна
споразумение с Qatar Gas за LNG, за
охлаждането и стартиращите операции.
Според
полската компания, очаква се
Saipem-led EPC Consortium да стартира и
проведе
техническите
операции
по
охлаждането, настройката на работа на
системата, заедно с пробен пуск и
оперативните
изпитания
на
цялата
инсталация.
Както гласи една бележка от електронно
писмо, "В допълнение – съгласно Анекс към
договора от 9 септември 2015 г.,
изпълнителят- EPC, е финансово отговорен
за процеса на разтоварване и получаване на
LNG за целите на стартиране на терминала".
Според PGNiG, повечето от закупеният LNG
за целите на операциите по стартиране, ще
бъде отново газифициран и по-нататък ще се
инжектира в преносната мрежа.

"Компанията PGNiG бе определена
да
гарантира с необходимото внимание и
професионализъм, както доставката на
гориво за целите на охлаждането, монтажа и
пускане в експлоатация, така и за получаване
на значителни количества газ за гориво,
генериран в този процес. Договорените
доставки за втечнен природен газ, в
сключения договор от PG NiG за целите на
монтажа, охлаждането и пуска ще бъдат
предоставени от Qatargas", се казва в
отделна бележка от Jan Chadam, главен
изпълнителен директор на PGNiG.
Миналата седмица, Изпълнителят EPC консорциум, ръководен от италианската
компания Saipem, се ангажира да завърши
строителството на терминал за втечнен
природен газ в Świnoujście, Полша за 5
милиарда куб.метра и получи
първата
доставка LNG за тази година.

СРАРИЯРА

МОЖЕРЕ

ДА

НАМЕПИРЕ РСК.

SOCAR е готова да
преговаря за
продажбата на 16% от
акциите на DESFA
18.09.2015
Държавната
нефтена
компания
на
Азърбейджан /SOCAR/ е готова да преговаря
за продажба на 16% от акциите на гръцкия
газопреносен оператор DESFA.
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За това съобщи пред журналисти щефът на
SOCAR Ровнаг Абдуллаев.
По неговите думи,
до момента не е
постигнато никакво споразумение с нито
една компания. „Но ние сме готови да
продадем 16% от акциите на европейски
компании и да проведем преговори с тях“.
Към момента азърбейджанската страна
очаква провеждането на парламентарните
избори в Гърция.
„След тяхното провеждане ние ще
обсъждаме въпросите за покупка дялово
участие в DESFA с новите управляващи на
страната. Сега ние временно сме замръзили
преговорите до момента, когато се изясни
въпросът с новото правителство на Гърция“,
е казал Абдуллаев.
Припомняме, че държавната петролна
компания SOCAR през декември 2013 г.
спечели търга за продажба на 66 процента от
акциите на DESFA за 400 милиона евро.
През ноември 2013 г. Европейската комисия
започва
разследване
по
отношение
спазването на разпоредбите на ЕС за
придобиване на дялове в DESFA. В момента
тази сделка се разглежда в Главна дирекция
Конкуренция на Европейската комисия. Тази
процедура ще продължи до края на
годината.
SOCAR е единствената компания, добиваща
нефтопродукти в страната си (в баланса си
има две рафинерии), а също така притежава
бензиностанции в Азърбайджан, Грузия,
Украйна, Румъния и Швейцария. SOCAR е
съсобственик и на най-голямия
турски
нефтохимически комплекс "Petkim" и на
други активи в Турция.

Също така, в момента компанията работи по
доставка на азърбайджански газ за Европа. В
тази връзка, в ход е работата от втората фаза
на разработка на офшорното находище на
газ "Шах Дениз", за разширяване на
Южнокавказкия
газопровод,
по
разработването на проекти за строителство
на Транс-анадолския газопровод /TANAP/ и
Транс-адриатическия газопровод (TAP).

СРАРИЯРА

МОЖЕРЕ

ДА

НАМЕПИРЕ РСК.

Китай ограничава
добива на
конвенционален газ,
поддържа шистовия
by Reuters,Chen Aizhu, September 10, 2015
BEIJING, (Reuters) - Китайските държавни
енергийни гиганти намаляват добива на
природен газ от конвенционални находища,
тъй като ръстът на търсенето на горивото е
паднал много под нивото на годишното,
заявяват местни медии и източници, въпреки
поставените цели, добивът на шистов газ да
се поддържа.
Sinopec Corp и PetroChina са ограничили
добива в двете основни конвенционални
газови полета - Puguang и Anyue - в басейна
на Съчуан, което води след себе си
индустрии като химически заводи, заводи за
стъкло и керамика и др. да ограничават
производството си, заради използваното от
тях гориво.
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До края на август, Sinopec е затворила 12
сондажа в Puguang, един от които е найголемият
в
страната,
с
годишен
производствен капацитет от 12 милиарда
кубически метра (bcm), и планира да затвори
още 15 сондажа, съобщава в. Sichuan Daily,
като се позова на официална информация от
Sinopec в Puguang. Загубата на добива се
равнява на около 3% от националния добив.
Puguang се конкурира с проекта за добив на
шистов газ в Fuling - първото най-голямо,
включително и търговско, откритие на
шистов газ в Китай, където добивът се
повишава.
PetroChina също си поставя таван на
добиването в Moxi block в областта Anyue.
Той е сред
най-големите в страната
находища на газ на сушата през последните
години, е заявил правителствен източник,
който е бил информиран от газовите
компании.
Говорител на PetroChina отказва да
коментира изходните ограничения, но е
заявил, че производствените цени в
конвенционалните полета са "регулирани на
основа на пазарните условия“.
Официалните данни показват, вътрешният
добив на газ в Китай е нараснал 2,6% през
първите седем месеца на 2015 г. спрямо 6.9%
годишен ръст през 2014 г., и е далече от
средния двуцифрен ръст през последното
десетилетие.
Въпреки намаленията на добива от
конвенционалните
полета,
фирмите
заявяват, че остават на пътя към постигне
целта, определена от правителството за
добив на шистов газ през тази година, тъй

като Пекин се опитва да възпроизведе бума
на шистовия газ в Съединените щати.
Стотици сондажи за шистов газ са планирани
да се направят в басейна на Съчуан тази
година, с годишен капацитет на добиване от
около 7,6 милиарда кубически метра до края
на годината, или по прибилизителна оценка
около 6 процента от добива в Китай за тази
година.
Като цяло, разходите за шистов газ са повече
от два пъти от тези за стандартен депозит, но
развитието му се подпомага чрез държавна
субсидия от 0,40 юана за всеки добит
кубичен метър. Субсидията е определена да
намалява след 2015 г.
С цел насърчаване на шистовите сондажи,
местните власти в община Чунцин
/Chongqing/, основен, ключов шистов
промоутър, на чиято територия се реализира
проекта Fuling на Sinopec, тази година
отпусна субсидии за шистовите добивници в
началото на годината, а не в края на
годината,
е
заявил
източник
от
правителството.

СРАРИЯРА

МОЖЕРЕ
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163 милиарда
кубически метра
шистов газ, открити в
Съчуан
September 29, 2015, chinadaily.com.cn
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Резерви от шистов газ, надвишаващи 163
милиарда кубически метра, са били открити
в Югозападната
китайската провинция
Съчуан.
Zhou Zeshan, служител по инфрормацията в
PetroChina Southwest Oil and Gasfield в Ченгду
/Chengdu/, Sichuan е съобщил: "Те са
доказани в два блока на окръг Weiyuan и в
един блок в окръг Gongxian“.
Според Wang Lanshan, главен геолог, който
отговаря за разработването на шистов газ в
компанията, доказаните запаси от шистов газ
се равняват на 130 милиона тона суров
петрол, тъй като количеството на топлинна
енергия, произведена с изгарянето на 1255
кубически метра шистов газ е идентичен с
изгарянето на 1 тон суров петрол.
Шистовите газови блокове в провинция
Съчуан се смятат за едни от най-стойностите
в Китай по отношение на търговското им
значение за страната. В Съчуан скоростта на
развитие на добива на шистов газ е много повисока, отколкото в други части на страната,
и по тази причина през тази година се очаква
тук да се добият 2 милиарда кубически метра
шистов газ.
Wang Lanshan е казал още: "До 2020 година,
в Съчуан ще се добива между 5 и 8 милиарда
кубически метра шистов газ на година. И
една трета от добива на природен газ ще е
от шисти".
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