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 Innovative Energy 

Solutions Ltd. e медиен партньор на 

събитието. 

 

Тази пролет, 14-15 март 2016, 

професионалната енергийна общност от 

региона на Балканите ще се събере в София 

за двудневна конференция Energy Risk 

Balkans. Конференцията предоставя отлична 

платформа за обмен; пазарни оператори, 

регулатори и браншови организации ще 

обсъдят необходимостта от реформа и 

либерализиция на пазара; ще се очертае и 

подчерае въздействието на 

законодателството и ще се обсъдят най-

новите тенденции в свързване на пазарите, 

динамиката на търсенето и предлагането и 

трансграничната търговия на енергийните и 

газовите пазари.  

 

Конференцията ще се проведе на английски 

език. 

 

Programme 

08.00 Registration and refreshments 

08.45 ENERGY RISK welcome address: Peter 
Petkov, Publisher, ENERGY RISK 

08.50 Chairman's opening remarks: Frank O. 
Brannvoll, Managing Director, Brannvoll Bvba 

09.00 OPENING KEYNOTE: Ongoing activities 
under the Western Balkans 6 initiative (Berlin 
process)  

 Removing barriers related to regional 
balancing market 

 Regional approach to cross border 
capacity allocation  

 Establishment of regional power 
exchanges  

Jasmina Trhulj, Energy Market Expert, Energy 
Community  

09.30 EWRC ADDRES: The current state of the 
power market in Bulgaria - reforms, market 
liberalisation, launching an exchange 

Plamen Mladenovski, Head of Department, 
Price Regulation and Licenses: Electrical Networks, 
Trade and Markets, Energy and Water Regulatory 
Commission  

10.00 Exchange trading and development of 
the liberalisation process in Balkan power markets 

 Current state of markets: status after 
few months of exchange trading -
participants, volumes 

 Getting the markets up in volume and 
cooperation with OTC markets 

 Clearing of OTC trades  
 OTC and Exchanges - synergies  
 Regional vision for SEE trading via 

exchanges towards coupling with the 
CEE markets 

 Conditions for well-functioning cross 
border markets  

 What products will be next to support 
end users, producers and traders  

http://www.energyriskevents.com/balkans/static/frank-o-brannvoll
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/frank-o-brannvoll
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/jasmina-trhulj
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/jasmina-trhulj
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/evgenia-haritonova
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Moderator: Frank O. Brannvoll, Managing 
Director, Brannvoll Bvba  
Silvio Brkic, CEO, CROPEX  
Konstantin Konstantinov, CEO, IBEX 
Milos Mladenovic, Managing Director, SEEPEX  
Tsvetelina Samovolska, Energy Broker, Tradition 

11.00 Morning break and networking 

11.30 Revealing the secret: Power trading is all 
about information flows and data processing 

Victor Minchev, CEO, Stedex  

12.00 PANEL DISCUSSION: Regulatory updates - 
How will the Balkan market adapt to the EU 
regulations  

 National energy politics vs. EU 
legislation  

 Abuse rules under Remit and inside 
information 

 Remit reporting best practice - in house 
process or outsourced service?  

 Do we have the right infrastructure and 
resources? 

 Position limits and reporting 
 Market manipulation issues 
 Dealing with lack of transparency in the 

region  
 Understanding and managing the 

interface between 
Emir/Remit/Mar/MAD/Mifid II 

Maria Popova, Manager for Market Supervision, 
Regulatory and Policy Associate, EFET 
Aviv Handler, Managing Director, ETR Advisory 

Arben Kllokoqi, CEE Regulatory Adviser, EDF 
Trading 

12.40 Lunch and opportunity to visit the 
exhibition 

13.40 Bulgarian energy sector reforms. Market 
integration challenges 

Viktoria Popovska, Head of Department, 
Electricity Market, Electricity System Operator EAD, 
Bulgaria 

14.00 COUNTRY FOCUS SESSION: Outlook of 
the regional electricity markets 

 SERBIA: Nenad Stefanovic, Senior 
Expert for Electricity, Energy Agency of 
the Republic of Serbia - Developments 
in the regulatory framework in Serbia 
and the region 

 ROMANIA: Dr. Otilia Marin, Director 
General for Technical Regulations and 
Authorization for Natural Gas Sector, 
ANRE Romanian experience and new 
challenges related to REMIT 
implementation  

 15.00 PANEL: Next steps for regional market 
coupling and cross border trading 

 How to achieve transparency in 
electricity trading? 

 CEE time zone trading and impact on 
pricing and liquidity 

 Problems preventing integration of 
energy flows in the Balkans 

 What are the proposals from 
regulators, operators and market 
participants for addressing these 
problems? 

 Grid development and modernisation  
 Capacity payments and their influence 

on the market 
 Intraday market and trading platforms  

Moderator: Irina Peltegova, Deputy Editor, 
European Daily Electricity Markets (EDEM), ICIS UK 

Nenad Stefanovic, Senior Expert for Electricity, 
Energy Agency of the Republic of Serbia  

Plamen Popov, Head of Trading Central/South 
East Europe; Managing Director, Statkraft South East 
Europe, Bulgaria 

http://www.energyriskevents.com/balkans/static/frank-o-brannvoll
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/frank-o-brannvoll
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/frank-o-brannvoll
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/silvio-brkic
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/konstantin-konstantinov-1
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/milos-mladenovic-1
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/tsvetelina-samovolska
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/victor-minchev
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/maria-popova
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/maria-popova
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/aviv-handler
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/aviv-handler
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/arben-kllokoqi
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/arben-kllokoqi
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/victoria-popovska-1
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/victoria-popovska-1
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/victoria-popovska-1
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/nenad-stefanovic
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/nenad-stefanovic
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/nenad-stefanovic
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/dr-otilia-marin
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/dr-otilia-marin
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/dr-otilia-marin
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/dr-otilia-marin
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/irina-peltegova
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/irina-peltegova
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/nenad-stefanovic
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/nenad-stefanovic
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/plamen-popov-1
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/plamen-popov-1
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/plamen-popov-1
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Emilian Barbulescu, Director of Power Transactions 
Division, Nuclearelectrica 

15.40 Afternoon break and networking 

16.10 PRESENTATION: Energy storage solutions 
for a more efficient electricity system  

 Energy storage is an enabler for the 
growth of renewable energy 

 The benefits of grid scale energy 
storage to improve the quality of the 
electric system 

 Examples of operational grid scale 
energy storage projects in Europe 

Olivier Marquette, Managing Director, AES 
Bulgaria  

 16.40 CLOSING ADDRESS: Geopolitical risk in 
energy business  

Ilian Vassilev, Managing Partner, Innovative 
Energy Solutions  

 17.10 Chairman's closing remarks 

17.20 Drinks reception 

 

Contact the Energy Risk Balkans Team 

Sponsorship and programme enquiries: 

Peter Petkov, Publisher 
Tel: +44 (0)20 7316 9745 
Email: peter.petkov@incisivemedia.com 

Speaker enquiries: 

Nadia Rozario, Conference Manager  
Tel: +44 (0) 207 316 9613 
Email: nadia.rozario@incisivemedia.com 

 

Marketing enquiries: 

Adriana Cicic, Marketer 
Tel: +44 (0)20 7316 9914 
Email: adriana.cicic@incisivemedia.com 

  

 

За подробности и включване в конференцията: 

http://www.energyriskevents.com/balkans/static 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energyriskevents.com/balkans/static/emilian-barbulescu
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/emilian-barbulescu
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/olivier-marquette
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/olivier-marquette
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/ilian-vassilev
http://www.energyriskevents.com/balkans/static/ilian-vassilev
mailto:peter.petkov@incisivemedia.com
mailto:nadia.rozario@incisivemedia.com
mailto:adriana.cicic@incisivemedia.com
http://www.energyriskevents.com/balkans/static
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Регионалното ехо на 

трусовете в 

енергийните 

отношения Русия - 

Турция  

 
Илиян Василев- Managing Partner 

Innovative Energy Solutions Ltd. 

 

 

През декември и януари доставките на 

природен газ от Газпром за турските има 

партньори отчетоха ръст от 1,66% спрямо 

същия период на миналата година през 

декември. Дневните потоци бяха със средно  

2 милиона m³ повече от посочените горни 

граници на количествата по договорите. 

 

Газовите потоци от „Газпром“ през декември 

и януари в турската западна входна точка 

Malkoclar кръжаха около 44 млн m³/дневно,  

като  достигнаха дори необичайно високи 

обеми от 47 млн m³ /дневно през януари. 

 

През февруари доставките спаднаха 

значително до 32.2 млн m³ /дневно, като 

намаляването стана ясно след 11-ти 

февруари. 

 

Турски вносители на газ потвърдиха, че 

„Газпром“ е поискал увеличение на цените 

за тази година и е решил да намали потоците 

към Турция, докато частните компании не се 

съгласят да платят по-високата цена. Други 

турски източници, включително и държавен 

служител, цитирани от руската 

информационна агенция Интерфакс, твърдят, 

че „Газпром“ е започнал да намалява  потока 

на газ след 24 февруари, след отказа на 

частните вносители да платят по-висока 

сметка. 

 

Към цитираната дата, след която Русия 

намалява газовите потоци, Турция 

регистрира свръх запаси от природен газ, 

което на фона на прогнози за потребление и 

температури, не поставя Анкара пред 

нерешими дилеми. 

 

През януари Турция е внесла 1,9 млрд m³ 

през терминалите за втечнен природен газ, в 

сравнение с 1,5 млрд m³ през януари 2015 г. 

и 1,4 млрд m³ през февруари, в сравнение с 

1,2 млрд m³ спрямо същия период на 

миналата година. 

 

Има и непотвърдени сведения, че турската 

държавна фирма-вносител  Botas е спряла 

през февруари изкупуването на обеми от 

TransBalkan  или западния маршрут, 

оставяйки частните вносители сами да 

номинират обемите на границата и да се 

оправят с „Газпром“. Посланието е ясно – 

отношенията са чисто търговски, не можете 

да използвате природния газ за 

междудържавен натиск. 

 

Сезонните температури са също доста над 

средните показатели, което означава, че 

търсенето на газ и на електричество 

намалява. Това най-добре се вижда през 

февруари  при поръчки за дневните договори 

за електрическа енергия, като базовата цена 

на електроенергията се оказа с 30% под 

очакваната пазарна за месеца. 
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На 21 февруари спот цената слезе до 

рекордно ниско ниво от TRL 22.93/MWh (€ 

7.16 / MWh), предизвиквайки опасения, че 

цената на електроенергията ще трябва да 

бъде поддържана, след като е била 

подложена на натиск от свръхпредлагане от 

възобновяеми източници и от намаляващото 

търсене.  

 

В момента потребителите в Турция плащат 

средно € 10,00/MWh повече от европейските 

хъб еквиваленти. Цените на 

електроенергията в Турция са едни от най-

ниските в Европа. Следователно по-висока 

свързаност на страната с европейските 

енергийни пазари би довело до повишаване 

цената на електроенергията и понижаване 

цената на природния газ. 

 

 

 

ОПЕК и Русия: всяко 

замразяване на  

суровия петрол 

„зависи от съгласието 

на Иран“  

 
16 February 2016, ICIS News     

 
LONDON (ICIS) - Front-месечните1 фючърси  за 

суровия Брент петрол поскъпнаха с 6% на 

                                                           
1
 `предния месец` се използва в търговията с 

фючърси, за да се позове на договор с изтекъл 
срок в  месеца, най-близо до текущата дата, която 
често е в същия месец. С други думи, това ще 
бъде най-краткият по продължителност 

лондонския ICE Futures Exchange, след 

посредничество на Катар, на среща между 

големите добиващи петрол - Саудитска 

Арабия и Русия; двете страни са се съгласили 

да замразят добива на нефт на нивата от 

януари, но анализатори и търговци са 

осведомени, че за пълноправните страни-

членки на ОПЕК и за Русия, изходът на 

сделката "зависи от съгласието на Иран“.   

 

Решението предизвиква хладен отговор от 

търговците на петрол, тъй като нивата на 

добив и в двете страни вече са рекордно 

високи. Нещо повече, Саудитска Арабия 

поддържа намерението си, че няма да 

намали добива си, освен ако друга страна-

член на  ОПЕК и страни не-членки на ОПЕК се 

договорят да последват примера им. 

 

“С Русия и Саудитска Арабия добивът е на 

най-високо ниво от много години насам, 

цените на петрола е малко вероятно да се 

движат по-нагоре", казва Ehsan Ul-Haq, 

старши консултант в KBC ProcessTechnology.  

 

Най-големият липсващ елемент от пъзела 

"замразяване на петрола" е Иран, казват 

анализатори. 

„Въпреки това, малко е вероятно Иран да 

ограничи растежа на добива си, тъй като е 

под санкции от много години", каза Ul-Haq. 

                                                                                       
договор,съгласно които на пазара могат да бъдат 
закупени фючърси. Дотовори за Front-месечни 
фючърси обикновено са най-ликвидните 
фючърсни договори. Използването на такива 
договори изисква повишено ниво на обслужване, 
тъй като датата на доставка може да изтече 
малко след покупката, което изисква от купувача 
или продавача на практика да получават или да 
доставят договорената стока. 
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Source IEA: Петролният добив на ОПЕК се увеличава с 280 000 барела/дневно 
през януари до 32,63m bbl  дневно като освобождаването от санкции накара 

Иран, Саудитска Арабия и Ирак да обърнат крановете нагоре. 

"Ние оставаме изключително скептични за 

това, как членовете, които са решили за това 

замразяване, без присъствието на Иран и 

Ирак в 

Доха – а 

от друга 

страна 

очакванот

о най-

голямо 

увеличен

ие в 

добива от 

тези две 

държави 

е за 

период от 

две 

години с 

начало 

2016 г.  

Съмнява

м се, тези 

разговор

и за сега 

носат 

бреме", заяви Abhishek Deshpande 

анализатор на петролните пазари в Natixis 

Economic Research. 

 

„Нека да изчакаме преговорите на групата с 

Иран и Ирак, за да видим какво ще се добави 

към това решение. По наше мнение, [има] 

малка вероятност да се очаква тези страни да 

се съгласят и да замразят добива си, което по 

същество за тях е намаляване на добива", 

каза Deshpande. 

 

Иран е бил последователен като обяви 

своята цел да увеличи добива след падането 

на санкциите на 16 януари. В отговор, 

членовете на ОПЕК заявиха, че ще увеличат 

добива незабавно на 500,000 барела на ден 

(bbl/d). 

 

Междуна

родната 

енергийн

а агенция 

(МАЕ) 

дори 

отбеляза 

през 

януари, 

че 

какъвто и 

да е  

значител

ния ръст 

на добива 

от ОПЕК 

през тази 

година, 

вероятно 

това ще 

дойде 

само от Иран. В този контекст, замразяване 

на равнищата на добива от други 

производители от ОПЕК може да означава 

малко за пазара на суров петрол. 

 

„В зависимост от обемите, които се появяват, 

само Иран през 2016 г. може да е източникът 

на значителен ръст на добива от ОПЕК", каза 

МАЕ в месечния си доклад за петролния 

пазар през януари. 

 

„Ако Решението [Саудитска арабия-Русия] 

означава ограничаване нарастването на 

предлагането в продължение на няколко 
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години, то може да има някакво 

въздействие, тъй като търсенето ще 

продължи да расте, докато експанзията на 

предлагането няма да се случи в същото 

темпо, както преди. Въпреки това, добивът 

на шистов петрол ще започнете да нараства 

отново, ако цените се възстановят", казва Ul-

Haq. 

 

Цените на петрола са паднали с повече от 

70% от юни 2014 г., което води до значителен 

натиск за бюджетите на страните добиващи 

петрол. 

 

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА 

НАМЕРИТЕ ТУК. 

 

Иран тества добива от 

нефтеното  находище  

Yadavaran  
February 25th, 2016, kallanishenergy  

 

Kallanish Energy публикува данни, което 

свидетелстват, че добивът на суров нефт от 

оншорното нефтено  поле  Yadavaran, 

съвместно притежанато от Иран и Ирак, ще 

започне скоро след обявеното от Иран 

началото на тестовете за добив. 

 

Информационната служба на 

министерството на петрола на Иран  Shana е 

съобщила, че тестовете са започнали, за да 

се определи дали първата фаза на добива 

може да е устойчива. „Полето ще бъде 

въведено в експлоатация в близко бъдеще, 

тъй като добивът на 85,000 барела на ден 

[BPD] е обезпечен и в съответствие", казва 

изпълнителният директор на проекта  Hadi 

Nazarpour. 

 

Г-н Nazarpour обясни, че от находището, по 

време на първата фаза, ще се добиват  70 000 

барела на ден (bpd) лек суров петрол и 15 

000 барела на ден тежък суров. Очаква се 

добивът да се увеличи до 180 000 bpd във 

втора фаза и 300 000 bpd във трета фаза. 

 

Развитието на находището Yadavaran бе 

спечелено през 2007 г. от китайската 

петролна компания SINOPEC, по силата на 

сделка за $2 милиарда, с цел достигане на 

равнище на добив от 200 000 bpd. 

 

Полето, разположено в югозападната част на 

Иран, е с изчислени резерви от 31 милиарда 

барела лек и тежък суров петрол, според 

Информационната агенция IRNA. 

 

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА 

НАМЕРИТЕ ТУК. 

 

 

Газпром "едностранно" 

увеличи вносните цени 

за Турция 
 

01 March 2016,ICIS     

 

Една от частните фирми-вносители на газ в 

Турция е съобщила, че руският „Газпром“ е 

взел едностранното решение за увеличаване  

на газовата цена за вносителите от Турция и 

намалява обемите, изнасяни за страната със 

http://www.icis.com/resources/news/2016/02/16/9969379/any-opec-russia-crude-oil-freeze-contingent-on-iran-agreeing-/?cmpid=NLC|ENER|CHEEN-2016-0301-GLOB&sfid=70120000000taAQ
https://www.kallanishenergy.com/2016/02/25/8605/
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средно 12 милиона кубически метра 

(mcm)/ден, без официално обяснение. 

 

Enerco Enerji, един от вносителите, които 

участват в преговорите за цените, казва: 

„В края на миналата година, „Газпром 

Експорт“ поиска преразглеждане на цената 

на договора. Договорът за доставки на 

природен газ дава възможност за такова 

искане и изисква дискусии между страните 

или по взаимно съгласие, или, ако такова не 

може да бъде постигнато, отнасянето на 

случая до арбитраж. Тези дискусии 

започнаха конструктивно“. 

 

„Наскоро `Газпром експорт` настоя за 

незабавно увеличаване на цената и заплаши 

да намали количеството газ. Намаляване на 

обема на доставка започна  от 24 февруари 

без официално обяснение“. 

 

"Няма как едната страна едностранно да 

променя цената в договора. ... Всички страни 

трябва да следват техния договор". 

 

Източник, близък до дискусиите e съобщил 

на ICIS, че спорът  за цените е започнал през 

декември, когато „Газпром“ е изпратил 

писмо до вносителите и ги информирал, че 

вносната цена за 2016 ще се увеличи, 

въпреки факта, че  европейски цени на 

природния газ са петролно индексирани и са 

паднали в съответствие със стойността на 

суровия петрол. 

 

Писмото е изпратено две седмици, след като 

Турция свали руския изтребител, е казал 

източникът. 

 

По-късно през януари, „Газпром“ е  изпратил 

редовната си месечна фактура и цената е в 

съответствие с очакванията на вносителите. 

Въпреки това, няколко дни по-късно 

„Газпром“  e изпратил нов документт, с който 

поиска частните вносители да плащат 

допълнително за вече фактурирани 

количества и суми, казва източникът. 

 

Когато вносителите отказаха да платят, Русия 

намали  газа, изнясян чрез Western Line 

(Трансбалканския газопровод), допълва 

източникът. 

 

От друга страна, руският гигант също е 

предпазлив по отношение на предлагането 

на отстъпки в момент, когато той е бил в 

Арбитраж с традиционния турски газов 

оператор BOTAS за надвзети суми по 

свръхвисоки цени за природен газ, внасян  от 

държавната компания, казва източникът. 

 

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА 

НАМЕРИТЕ ТУК. 

 

 

Fitch понижава  цената 

на петрола и  газа с 

предположения от 

двуцифрени проценти  
 

February 25, 2016, kallanishenergy  

 

От Fitch Ratings в сряда намалиха прогнозите 

за  цените на нефт и природен газ, 

използвани за оценка на енергийни 

http://www.icis.com/resources/news/2016/03/01/9974792/gazprom-unilaterally-hikes-price-to-turkey-importer/
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компании съответно с 10% и 22,2%, 

отразяващи нейните виждания за цените, 

които е малко вероятно да се възстановят 

през 2016 г., пише сайтът Kallanish Energy.  

"През 2016 г. нашата нова база за цените на 

петрола за Brent и WTI [West Texas 

Intermediate] е до средно $ 35 за барел 

[Bbl])“, казват от Fitch. „Ние също така 

приемаме цената  на природния газ на  Henry 

Hub /Henry Hub е разпределителен център 

на природен газ от газопроводната 

система в Erath, Луизиана , собственост на 

Sabine Pipe Line LLC; Поради своята 

значимост, газовият център дава името 

си на точката за ценообразуване за 

природен газ за фючърсни договори, 

търгувани на стоковата борса в Ню Йорк 

(NYMEX) и на извънборсовите суапове , 

търгувани на Intercontinental Exchange (ICE); 

Spot и бъдещите цени на природния газ, 

установени при Henry Hub са деноминирани 

в $/MMBtu (милиони британски термални 

единици) и обикновено са наблюдавани 

като основна цена, определена за пазара на 

природен газ на Северна Америка. 

Неконтролируемите Wellhead цени в  

Северна Америка са силно корелирани с 

предвидените в Henry Hub/ от $ 2,25 за 

хиляда кубически фута [MCF] за годината". 

 

Преди това Fitch очакваше петрол  до средно 

$ 45/ Bbl и природен газ до средно $ 

2,50/Mcf. "Нашите предложения за 

дългосрочни базови цени са непроменени – 

съответно $ 65/Bbl и $ 3,25/ Mcf", казват от 

Fitch. 

 

От компанията казват, че намалението се 

дължи на комбинация от натрупвания на 

склад през меката зима, по-високия от 

очаквания добив през януари от ОПЕК и 

увеличаването на доказателствата за това, че 

глобалният икономически растеж за 

годината ще бъде по-слаб, отколкото по-

ранните прогнози. 

 

Според Fitch „Това показва, че през  втората 

половина на 2016 г. все още ще има излишък 

на предлагането, макар и намален от 

сегашните нива, и пазарите вероятно през 

2017 г. само ще достигнат баланс“. 

 

Fitch заявява, че през следващите няколко 

седмици ще направи оценка на 

въздействието на промените в по-

рейтингови компании. Фирми с ограничена 

ликвидност, която ще бъде по-

опъната/удължена през 2016 г. и 2017 г., 

отколкото по-ранните прогнози, най-

вероятно е да посрещнат отрицателен 

рейтинг. 

 

 

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА 

НАМЕРИТЕ ТУК. 

 

 

Иран заяви, че няма да 

замразява добива 
 

17 February 2016, by Kawai Wong, icis.com 

 

LONDON (ICIS) - Точно един месец след като 

икономическите санкции срещу Иран бяха 

отменени, страната се намира под сериозен 

натиск за ограничаване на своя добив на 

петрол, след като някои от най-големите 

http://www.naturalgaseurope.com/eni-granted-development-lease-zohr-field-egypt?utm_source=Morning+Edition&utm_campaign=b7d53652e8-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7ed99f1100-b7d53652e8-307810325
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световни петролни страни, включително 

Саудитска Арабия и Русия, се съгласиха да 

замразят добива си на нивата от януари и да 

подкрепят цените, ако и други големи играчи 

последват примера им. 

Иран, третата по големина добиваща петрол 

в ОПЕК, със сигурност се вписва в тази 

категория и такова предложение ще обясни 

много от постиженията, направени само в 

един месец. 

Министрите на петрола от Саудитска Арабия, 

Русия, Катар и закъсалата финансово 

Венецуела във вторник се съгласиха да има 

решение за замразяване добива на нефт на 

нивата от януари, въпреки че търговците са 

наясно, че за пълноправните страни-членки 

на ОПЕК и Русия изходът на сделката много 

„зависи от споразумение с Иран". 

Въпреки това, в сряда бе съобщено, че Иран 

ще продължи да добива количества петрол 

нагоре, от пратеник на страната в ОПЕК, 

цитиран да казва, че би било нелогично 

добивът да се замрази. 

Изглежда справедливо всички да задържат 

добива на нива от януари. Иран има  

половин месец все още в процес на санкции 

и все още да започне своя план за 

повишаване на добива от 1,00 m bbl/ден до 

края на годината. 

За разлика от липсата на подготовка при 

Иран, Саудитска Арабия добива 10,20 m 

bbl/ден през януари и не е далеч от своя 

висок рекорд от 10.56m bbl/ден, избран през 

юни миналата година, според данни на 

ОПЕК. 

Русия удари постсъветските рекордно високи 

нива за добив на петрол, усреднени на 10,83 

m bbl/ден от Министерството на петрола и 

въпреки че данните за януари все още не са 

публикувани, значителен спад не се очаква. 

Също по данни на ОПЕК, добивът на суров 

петрол във Венецуела показава непроменащ 

се обем от 2,30m bbl/дневно. Страната не е в 

състояние да повиши добива си поради 

остра липса на инвестиции, което от своя 

страна е причинено от лошите финанси. 

Ирак, докато се руши от Ислямската държава 

и се бори и дели с Кюрдистан, през януари 

добива рекорден за всички времена петрол 

от 4.38m bbl/ден. 

Иран, за да замрази добива си на нива от 

януари,  ще трябва на практика да обясни 

някои от сделките си, направени само в един 

месец. 

Във Франция, Иран подписа договор с Total 

да доставя 160 000 bbl/дневно. В същото 

време се смята, че Гърция води преговори с 

Националната иранска петролна корпорация 

(NIOC) за подобна сделка и спот сделките 

вече са започнали. В Италия, ENI е осигурила 

160 000 bbl/ден, докато испанската Saras – 

около 60,000-70,000 bbl/дневно. 

Спот купувачи на ирански суров, след 

вдигането на санкциите включват Vitol, който 

е закупил суров петрол, петролни продукти и 

също така кондензати. 

Други купувачи  - Лукойл, доставащ за своята 

рафинерия в Румъния, испанската CEPSA 

доставяща определен ирански суров до 

Huelva и Algeciras, Swiss Oil пренася ирански 
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суров към Азиатско-тихоокеанския регион и 

CNR, също са закупили  петрол от Иран, след 

като санкциите бяха отменени. 

Скорошните сделки на Иран не са просто 

само сделки за петролни продажби или 

дългосрочни договори. Испанската CEPSA не 

само е резервирала 1,0m bbl карго от Иран, 

но също така е в преговори за съвместно 

изграждане на нова рафинерия в Algeciras. 

Иран, за да постигане целта да повиши 

добива от 1,00m bbl/дневно до края на 

годината, ще трябва да добави още добив и 

страната вече е в процес на пускане в 

експлоатация на две нови находища преди 

края на февруари. 

Двете нови области, полето North Azadegan с 

капацитет 75,000 bbl/дневно се управлява от 

китайската National Petroleum Corporation 

(CNPC), и проекта Yadavaran с капацитет 85 

000 bbl/ ден, управляван от китайската 

Sinopec. 

Освен това, има сериозни празноти в Руско-

Саудитския план, в него не се взема под 

внимание разкъсаната от войната Либия, 

където добивът на петрол все още е около 

350 000 bbl/ден, далеч от капацитета преди 

гражданската война от 2011 г. - около 1,60m 

bbl/ден. Освен това, ако доставките се 

понижат и цените се възстановят, добивът на 

петрол може да се повиши отново. 

 

 

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА 

НАМЕРИТЕ ТУК. 

 

Пир или глад в 

Азърбайджан   

February 24th, 2016, naturalgaseurope.com  

     

Решението на Азърбайджан да спре работата 

по развитие на планирания проект за добив 

на нефт и газ, рафиниране и нефтопродукти 

от 12 млрд м3/годишно подчертава 

сложността на газовите баланси в Кавказ 

както сега, така и в дългосрочен план. 

 

Докато дългосрочното бъдеще за доставките 

на газ от местни източници изглежда 

обещаващо, точно сега има остър недостиг, 

което превръща региона да поглежда 

реалистично към внос от Русия и 

оптимистично към внос от Иран. 

 

В дългосрочен план, следва да бъдат 

стабилизирани цените на енергията, 

държавната петролна компания на 

Азербайджан (SOCAR) възнамерява да 

пристъпи към разработване на масивен 

нефтохимически комплекс и капацитет за 

пречистване на газ (OGPC) на стойност  $ 7 

млрд,  планиран да бъде построен 

успоредно на съществуващия терминал за 

нефт и газ при Sangachal. 

 

Но в краткосрочен план, това е много по-

различна картина, с региона като цяло, и 

Азербайджан по-специално, пред лицето на 

непосредствените проблеми за недостиг на 

газ. Тези проблеми бяха конспектирани, 

когато вицепрезидентът на SOCAR за 

стратегическо развитие Tofig Gahramanov 

обяви на 19 февруари, че "активната работа 

по проекта OGPC временно е замразена".  

 

http://www.naturalgaseurope.com/gazprom-proposes-a-third-southern-gas-project-o-eu-28344
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Проблемът за азърбайджанските власти, и 

по-специално за SOCAR е, че въпреки 

заявеното от министъра на енергетиката 

Natiq Aliev, че общият добив на природен газ 

ще се увеличи скромно от 29.1 млрд m3 през 

2015 г., до 29.3 млрд m3 през 2016 г., спадът 

в собствения добив на SOCAR означава, че 

съществуващите ангажименти за износ носят 

риск да се намали газът за битови нужди. 

 

Азърбайджан има три основни източника на 

газ: 

 

- Офшорен газ от експлоатираното от British 

Petroleum находище Shah Deniz, но за 

повечето от добива са сключени договори за 

износ: 6.6 млрд м3 /годишно от добива от 

Shah Deniz Фаза I (SD1) за Турция, и около 0,8 

м3 /годишно за Грузия. От 2015 г. добивът е в 

размер на 9.9 млрд м3, от който остава около 

2,5 млрд м3 на разположение за трансфер до 

SOCAR за вътрешно потребление. 

 

- петролното находищше Azeri Chirag Guneshli 

(ACG). Там през 2015 г. се добива 12.3 млрд  

м3 асоцииран газ и през 2016 г. се очаква 

добив от 12.9 млрд м3 , но газът се използва 

за реинжектиране, за да поддържа нивата на 

добив на петрол; само 3,3 милиарда m3 през 

миналата година  са били прехвърлени към 

SOCAR за вътрешно потребление. За областта 

на ACG все повече ще има добивни 

ограничения, допълнително добитият газ от 

находището през 2016 г. вероятно ще бъде 

използван предимно за реинжектиране. 

 

- накрая е природният газ, който се добива от 

SOCAR. Това количество е малко под 6.9 

млрд м3 за миналата година, но президентът 

на компанията заяви, че се очаква добивът 

през тази година да спадне до 6,3 млрд m3. 

Нещо повече, Socar се ангажира да доставя 

на  Грузия  допълнително 0.4 млрд м3 

/годишно от собствените си ресурси. 

 

Това означава, че търсенето на вътрешния 

пазар на Азърбайджан остава на ниво от 

около 10-11 млрд, а способността SOCAR  да 

ги достави  е на ръба.  Фирмата вече не е в 

състояние да посрещне вътрешното търсене; 

следователно, широко се спекулира по 

отношение вноса от Русия. 

 

Така че, докато Азърбайджан беше до скоро 

– 2013 г.,  износител на около 1,4 млрд м3  

газ в Русия - и със споразумения  вземаше от 

това ниво до 3 млрд м3/годишно,  

ситуацията в момента е, че Азърбайджан се 

нуждае от руския газ за гориво за своята 

нефтохимическа промишленост и може би за 

електроцентрали, дори ако от SOCAR не го 

желаят, за да отговорят на нуждите на други 

азербайджански клиенти. 

 

Това означава, че  Азърбайджан, за да 

съживи своите амбициозни планове за 

развитие на пластмасовата си 

промишленост, работеща с газ, трябва да 

осигури поток от нови  газови находища, по-

специално от гигантската област на Absheron. 

Френската Total, която е оператор на 

Absheron, е представила на 

азърбайджанските власти общ план, при 

които добивът може да започне най-рано 

през 2021 г. Но това е прекалено 

амбициозно, както по отношение на 

съкратените срокове, така и поради липсата 

на разположение на платформи за 

сондиране. При липсата на окончателно 

инвестиционно решение за Absheron 
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очаквано най-рано до 2017 г., изглежда 

много малко вероятно, че от находището 

може да започне значителен добив много 

преди 2025 г. 

 

В същото време, разбира се, това ще насърчи 

SOCAR  да насочи своите усилия, за да се 

види дали той може да осигури газ на входа  

от Туркменистан през Транскаспийския 

газопровод. 

 

Но проблемът е, че дългосрочните амбиции 

за големи нови външни доставки няма да 

решат незабавно въпроса: как да се осигури 

вътрешното търсене в Азърбайджан и да се 

предвидят покриване на пиково 

потребление през зимата от страна на 

Грузия. Точно сега изглежда, „Газпром“ е 

единственият на разположение. 

 

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА 

НАМЕРИТЕ ТУК. 

 

ЕС спира сделката на 

Halliburton за 

поглъщането на Baker 

Hughesew, очакват се 

детайли  
 

by Reuters, February 22, 2016, rigzone.com 

 

BRUSSELS  - Антитръстовите регулатори на 

Европейския съюз внимателно разглеждат 

офертите от САЩ  - на Halliburton Co, за 

придобиване на Baker Hughes, защото 

дружествата не са успели да дадат някои 

подробности за $ 35,0 милиарда от сделката. 

Миналият четвъртък Европейската комисия 

взе решение, съответно публикувано на 

интернет страницата й. 

 

„Това е стандартна процедура по 

разследване при сливане, която се активира, 

ако нотифициращите страни не предоставят 

на Комисията важна част от поисканата от тях 

информация“, заяви говорителят на 

Комисията Ricardo Cardoso в имейл. 

 

Органът по конкуренция на ЕС ще постави 

нов краен срок за решението си, когато 

получи от фирмите необходимата 

информация. Предишният краен срок беше 

23 юни. 

 

Halliburton е готов да продаде бизнеса с 

комбинирани приходи от 2013 г. от $ 5.2 

милиарда, за да успокои регулаторите,  

притеснени от по-високите цени и по-

малкото иновации след сливането. Фирмата 

има още да отправи официалната оферта 

към Комисията. 

 

Антитръстовите регулатори в САЩ също 

проучват офертата, която е получила зелена 

светлина в Канада, Колумбия, Еквадор, 

Казахстан, Южна Африка и Турция. 

 

Сделката идва на фона на спада на цените на 

петрола и намаляване на сондажната 

дейност като добивници на петрол са 

поставили замразили платформите, 

експлоатацията им е спряла за да намаляват 

разходите си. 

 

http://www.naturalgaseurope.com/azerbaijan-caucasus-gas-georgia-russia-gazprom
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СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА 

НАМЕРИТЕ ТУК. 

 

Политиката обърква 

енергийни надежди на 

Европа 

 
By Kostis Geropoulos, Editor, New Europe, 2016, 

naturalgaseurope  

 

DELPHI, Гърция – На 25 февруари говорителят 

на Комисията по енергетика на ЕС е казала за 

New Europe, че предишния ден в Рим е 

подписано споразумение от руския 

„Газпром“, италианката фирма Edison и 

гръцката DEPA, за да се изгради тръбопровод 

за природен газ между Гърция и Италия, 

който да транспортира руски газ за Европа. 

Но Южният газов коридор (SGC), който 

включва Trans Anatolian газопровод (TANAP), 

Trans Adriatic газопровод (TAP) и на 

Междусистемната връзка Гърция-България 

(IGB), е с предимство пред споразумението. 

„Комисията вижда три частни фирми (DEPA 

SA, Edison SpA и „Газпром“), които имат 

намерение да построят газопровод. 

Комисията продължава да отстоява 

известната си позиция, че проектите за 

взаимно свързване трябва да отговарят на 

Стратегията за сигурност и за 

диверсификация на  енергията в ЕС, да са 

съвместими с всички съответни законови 

изисквания на ЕС,  по-специално с правилата 

на Третия енергиен пакет. Това е неразделна 

част от Енергийния съюз“, отбеляза 

говорителят от Брюксел. 

Планира се Южният газов коридор  да 

транспортира каспийски газ до Европа, 

намалявайки зависимостта на ЕС от Русия. 

"Непосредствен приоритет за региона остава 

изграждането на Южния газов коридор, 

включително TANAP, Гръцко-Италианския 

Trans-Adriatic газопровод  и 

междусистемната връзка  Гърция-България 

(IGB). С успешното въвеждане в експлоатация 

на Южния коридор ще се доставя газ от 

Азърбайджан за ЕС от 2020 г. Коридорът 

предлага бъдещ  потенциал, и ще улесни 

влизането в ЕС на други източници на газ от 

Източното Средиземноморие, Каспийско 

море и Близкия изток“, добави тя 

/говорителят на комисията по енергетика/. 

 

От своя страна, Русия се стреми да намали 

зависимостта си от Украйна като транзитна 

страна. Позовавайки се на възраженията на 

ЕС през декември 2014 г., Русия спря проекта 

Южен поток, като вместо това избра за 

газопровод Турски поток. Но проектът също е 

замразен, след влошаването на отношенията 

между Москва и Анкара. 

 

Constantinos Filis, директор за изследванията 

в Института за международни отношения, 

каза за New Europe, по време на 

икономическия форум в Delphi, че той винаги 

е настоявал, че Турски поток може да се 

материализира само в половината от 

първоначалния си планиран капацитет от 63 

милиарда кубически метра и чрез 

възраждане на междусистемната връзка 

Турция-Гърция-Италия (ITGI). 

 

Той отбелязва, че обсъждане на северен 

маршрут за удължаване на Турски поток през 

Македония и Сърбия е проблематично и не 

http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/143158/EU_Halts_Halliburton_Baker_Hughes_Deal_Review_Awaits_Details?utm_source=DailyNewsletter&utm_medium=email&utm_term=2016-02-22&utm_content=&utm_campaign=industry_headlines_1
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може да се осигури необходимото лобиране 

в Брюксел. 

 

За разлика от северния маршрут, 

междусистемната връзка Гърция-Италия (IGI-

Poseidon), благодарение на своята зрялост - 

от гледна точка на разрешения  и участието 

на EDF през Edison, се счита за по-

реалистичен вариант, казва Filis. 

„Като се има предвид увеличаването на 

търсенето на руски газ и решението на 

Москва да заобиколи Украйна - макар и 

ненапълно,  и въпреки развитието на Nord 

Stream 2, все още има място за 

транспортиране на 12 милиарда кубически 

метра през IGI до Италия и около 4-5 

милиарда кубически м  ще захранват пазара 

на Югоизточна Европа ", казва Filis. 

 

„Това, за което все още не е взето решение е, 

чия територия ще се използва за достигането 

на Гърция: Турция или България. Убеден съм, 

че този път „Газпром“ ще уважи Третия 

енергиен пакет и всички регламенти, 

произтичащи от него, както и започвайки 

консултации с Европейската комисия ще има 

увереност, че най-малко няма да има правни 

пречки, които да бъдат повдигнати по време 

на предстоящето развитие на проекта. Не 

очаквам този проект да започне преди 2019-

2020г.".  

 

СТАТИЯТА МОЖЕ ДА 

НАМЕРИТЕ  ТУК. 

 

Новите договори за 

петрол на Иран: 

скъсване с миналото  
 
February 22nd, 2016, naturalgaseurope     

 

Иран има огромни петролни и газови запаси 

и е сред първите страни в света в това 

отношение. Годините на санкции и войната 

след революцията през 1979 г. са попречили 

на страната да получава необходимите 

технологии и инвестиции. Сега се надява, че 

новият договор в сектора upstream /етапите, 

предшестващи добива на нефт и газ, като 

например проучване/ ще сложи край на 

изолацията. 

 

В интервю за Naturalgaseurope, родената 

като иранка Sara Vakhshouri, анализатор и 

ръководител на базираното във Вашингтон 

енергийно консултанско дружество SVB и 

също така  старши енергетик в колегията на 

енергийния център Global Energy в Atlantic 

Council /Атлантически съвет/ заяви, че всички 

възходи и падения, с които Иран се е 

сблъсквал, го правят неразработен пазар, 

особено в газовата област: „Иран има 

огромни резерви от газ и разходите за добив 

на нефт и газ са много ниски, сложността на 

геоложските структури е много проста, 

нормата на възвръщаемост и добив е висока, 

особено в областта на природния газ. Това 

наистина е един неразработен пазар". 

 

И все пак, тя казва, че огромната газова 

консумация на Иран му е попречила да 

навлезе на световния пазар. 

 

http://neurope.eu/article/greece-caught-in-eus-pipeline-spat-with-russia/
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Може ли да поговорим малко за неясната 

търговия на Иран с газ в световен мащаб, за 

получаваните приходи в сравнение с това 

при използване на газ за собствени, 

вътрешни нужди? Каква е логиката? 

 

Иранският газ покрива 65% от вътрешното 

потребление на енергия в страната, повечето 

от който се използва за производство на 

електроенергия и потребление от 

домакинствата. Също така се използва за 

инжектиране в зрелите петролни находища, 

за да запази нивото на добив на петрол. 

 

Преди много години правителството 

увеличава системата от вътрешни 

газопроводи, така че всеки да получава 

природен газ от централната мрежа, което 

означава, че те не се нуждаят от втечнен 

нефтен газ. 

 

Иран също е създал мащабна 

нефтохимическата промишленост от времето 

на първия мандат на министъра на петрола 

Bijan Namdar Zangeneh, по времето, когато 

Mohammad Khatami, преди повече от 10 

години бе президент. В рамките на осем 

години той е увеличил нефтохимическите 

продукти на Иран и е реализирал значителен 

износ. Има още няколко нефтохимически 

завода в очакване на завършването им през 

следващите няколко години. Суровината за 

всички тези съоръжения е природен газ. 

 

Иран води политика за превръщане на 

природния газ в електроенергия и изнася 

електричеството за съседните страни, както 

се изнася природен газ. 

 

Върху Иран има толкова много различни 

санкции, особено през 2012 г., когато беше 

засегнат и износът. Така се е родила идеята 

за "Икономика на Съпротивата“ /Resistance 

икономиката е начин за заобикаляне на 

санкции срещу страната или региона, 

обект на такива. Това може да включва 

увеличаване на устойчивостта чрез 

заместване на местни суровини с вносни 

суровини, на контрабанда на стоки и 

увеличаване на бартерната търговия. Една 

държава може дори се опита да превърне 

тези лишения във възможности. В някои 

отношения санкционираните икономики 

носят някои прилики с една икономика във 

война или извънредно положение. 

Измерването на икономическата 

активност в страна, подложена на санкции 

изисква различни техники от тези, 

използвани за други страни/. Един от 

основните компоненти на тази доктрина е да 

се конвертират ресурси на Иран в повече 

продукти с добавена стойност и, вместо 

страната да изнася суровинни ресурси, да 

реализира износ на продукти, които са били 

произведени от тези ресурси. Например, ако 

Иран изнася електроенергия за съседните й 

страни, вместо природен газ, това 

затруднява международната общност да 

постанови забрана за износ на 

електроенергия, тъй като тя отива директно 

към домовете на хората. 

 

Въпреки това, износът на природен газ е 

много важен за Иран, защото включва 

дългосрочни сделки, за разлика от износа на 

суров петрол, където обикновено има само 

1-годишни или 5-годишни договори.  
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Важно е за Иран, да създаде такива 

дългосрочни икономически връзки и съюзи 

със страните, които получават изнесен от 

Иран природен газ. 

 

Иран ще продължи да развива капацитета си 

за износ на природен газ в средносрочен 

план. Страната развива по-нататъшните 

етапи на газовия гигант в южната част на 

Иран, споделен с Катар -  South Pars. Иран се 

надява, че от 2018 г. (въпреки че  

преценяваме, че това ще стане към 2020 г.), 

че ще има достатъчно природен газ за 

разширяване на износа си. Колко е голям, 

трудно може да се оцени, тъй като Иран не 

разполага с ясна стратегия за това, колко 

много иска да изнася под формата само на 

природен газ. Както споменах, те имат много 

съоръжения/платформи и могат да 

използват техния допълнителен капацитет от 

природен газ: като захранват складовете към 

нефтохимическите заводи, част могат да 

преобразуват като електричество, част от 

него ще отиде към Ирак – по силата на вече 

подписани споразумения. Така че, колко 

допълнително газ Иран ще има за износ към 

Европа, или към Оман, използвайки своите 

възможности за втечняване и реекспорт на 

газ под формата на втечнен природен газ, са 

нерешени въпроси. 

 

В светлината на „схемата за обратно 

изкупуване" от миналото, може ли да 

кажете нещо за  елементите на Iranian 

Petroleum Contract (IPC)? 

 

Преди революцията от 1979 г., Иран  

разреши концесии, чрез които 

международните петролни компании да 

инвестират в неговата енергийна индустрия. 

След революцията от 1979 г., присъствието 

на чужди компании „наистина намаля 

значително“. До края на 1999 г., началото на 

2000 г. Иран въвежда договорите за 

обратното изкупуване, които първоначално 

са били основно за участието на 

международни компании в IOR/EOR проекти, 

за да помогнат да се възстановят и развият 

находищата и за поддържане на техния 

добив. По-късно Иран разширява договорите 

за обратно изкупуване за проекти за 

проучване и за развитие както за зелените 

полета, така и за кафявите полета. 

 

След отварянето на иракския пазар се 

предлагат огромни възможности - 

Кюрдистан започна да предлага договори за 

подялба на добива - и с едновременното 

отваряне на иракския пазар, санкциите 

пристегнаха отново Иран - много 

международни компании напускат Иран, не 

само защото има санкции, но защото те не са 

заинтересовани да работят по схемата за 

обратно изкупуване. 

 

Основните разлики между договорите за 

обратно изкупуване и IPC е, че за първи път 

от 1979 г. насам, Иран ще позволи на 

международните компании да бъдат 

включени в процеса на добив, така че не 

само да се включват в проучването и 

разработването на проектите, но и в процеса 

на добив. 

 

Другата основна разлика е времевата линия 

на Иранския петролен договор. При 

обратното изкупуване, компанията ще 

подпише договор за 5-7 години, докато 

Иранския петролен договор /IPC/ е за 20-25 

години. Правителството се надява, че това не 
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само ще бъде политически добър ход за 

Иран, тъй като тя се ангажира с компаниите 

за по-дълго време и създава по-дълготрайни 

интереси в Иран, но и икономически е също 

така добър ход, защото фирмите, участват в 

проектите за по-дълъг срок. 

 

С IPC международните нефтени компании са 

ангажирани в процеса на добив и може да 

помогнат на Иран с маркетинга и продажбата 

на добитите въглеводороди от съотвената 

област. 

 

В този контекст, колко е важнен Петролния 

договор (IPC) за Иран? 

Много е важен, защото IPC включва много 

стимули за чуждестранните инвеститори да 

инвестират в Иран. Въпреки това компаниите 

се интересуват от инвестиции в Иран, не 

само защото има IPC - но има и други 

допълнителни фактори. 

 

Лично аз мисля, че ниските цени на петрола 

са късмет за Иран, тъй като 

производствените разходи в Иран са много 

ниски и не можете да намерите друго място 

в света, което има такива ниски 

производствени разходи. Също така, 

фирмите, които идват да инвестират в Иран 

ще имат достъп до петролни и газови 

резерви. 

 

Друго предимство е, че има огромно 

количество възможности в областта на 

развитието. Днес компаниите са по-

заинтересовани в проекти за развитие, 

повече, отколкото към проекти за проучване. 

 

Освен това Иран е златна мина за сервизните 

фирми. 

Като се имат предвид геополитическите 

рискове в Близкия изток, колко 

привлекателен е Иран в сравнение с други 

места? 

 

В сравнение с други съседни страни, разбира 

се, ние имаме Иракски Кюрдистан, който  

предлага частни охранителни фирми и 

иракското правителство прави някои 

реформи по отношение на договори, 

свързани със сектора upstream/нагоре по 

веригата. Иракските производствените 

разходи са сходни. Мексико се опитва да 

направи масивни реформи. 

 

Това, което ние наблюдавахме, дължащо се 

и на останалите инвестиционни рискове в 

Иран е, че страните са по-заинтересовани от 

участие в Иран, а не отделни фирми. 

Например, някои от европейските компании 

като Total или Eni планират да инвестират в 

енергийната  промишленост на Иран, като 

част от по-широка икономическа 

ангажираност на страните им с Иран. 

 

Как виждате инвестициите в иранския 

петролен и газов сектор да допринесат за 

по-добрите отношения със Запада? 

 

Иран ще подобри отношенията си с Европа. 

Те са вече по-близки, отколкото са били. 

Традиционно, Иран винаги е бил 

заинтересувн от отношенията със Запада, а 

не с Китай или Русия.  

 

Разбира се, винаги е имало тази тенденция 

Иран да има по-близки отношения със 

Запада, но не виждам това да е предимно с 

Европа. Санкциите и ограниченията по 

отношение на американските лица и фирми, 
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не им позволяват да правят бизнес с Иран. 

Има една вратичка, която позволява на 

чуждестранните дъщерни дружества на 

американските фирми да правят бизнес в 

Иран. Но по отношение на сектора upstream 

– инвестиции в нефтената и газова 

промишленост, не мисля, че IPC е достатъчно 

привлекателен за големите американски 

петролни компании, да поемат риска да 

инвестират в енергийната промишленост на 

Иран. 

 

ЦЯЛАТА СТАТИЯТА МОЖЕТЕ 

ДА НАМЕРИТЕ ТУК. 

 

 

Президентът на 

американския филиала 

на Royal Dutch Shell 

напуска,  затваря се 

неконвенционалния 

бизнес на компанията 
 

February 25th, 2016, kallanishenergy 

 

След 34-годишна служба настоящият 

президент на американския филиал на Royal 

Dutch Shell - Marvin Odum, излиза от бизнеса 

с петрола, въпреки че току-що създадени 

неконвенционални ресурсни единици в 

Северна и Южна Америка ще бъдат 

затворени и техните операции пренасочени. 

 

От  Англо-Холандската компания заявиха, че 

нейните  структури работещи с шистови 

ресурси ще станат част от световния бизнес в 

сектора upstream, воден от Andy Brown. 

Проектите Athabasca Oil Sands  и Scotford 

Upgrader в Канада ще бъдат преобразувани в 

обща единица в сектора downstream, начело 

с John Abbott. 

 

И двамата - Brown  и Abbott са базирани в 

Европа, където седалището на Shell е 

разделено в Лондон и Хага. 

От Shell заявяват, че този ход е част от 

усилията на компанията за опростяване на 

нейната структура, след приключване на 

придобиването на $52 милиарда от BG 

Group, съобщава Kallanish Energy. 

 

Анализатори смятат, че световноизвестният 

Shell възнамерява да се приближи по-близо 

до своите корени в дълбоководното 

проучване и добив, като също се възползва  

и от експертизата на  BG Group  по 

отношение добива на природен газ, 

продажбите и маркетинга. 

 

Royal Dutch Shell оряза капиталовите си 

разходи и се освободи от работници, за да 

устои на спада на цените на суровия петрол и 

да си помогне с придобиването на BG Group. 

Shell продаде принудително активи на 

природен газ в Северна Америка и на шистов 

газ в Wyoming, Луизиана и в Пенсилвания, и 

изостави проекти в Аляска и Канада за $ 7,9 

милиарда през третото тримесечие на 2015 

година. 

 

Shell през 2015 г. също отчете в корекции 

загуба от $3,9 милиона от техния  

американски бизнес. 

 

„Бизнесът с неконвенционални ресурси 

отдавна е проблемен за Shell," казва Biraj 

http://www.energyworldmag.com/19/02/2016/romania-omv-petrom-and-exxonmobil-invest-usd-1-5-bln-in-black-sea/?utm_source=TRIM+S.A+List&utm_campaign=53625ead8d-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_2666b19859-53625ead8d-371327805
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Borkhataria - анализатор в RBC Capital 

Markets. 

 

От Shell заявяват, че компанията в 

следващите три години  ще продаде $30 

милиарда от активи, включително някои 

придобити чрез сделката за BG Grou. 

 

Odum /Odum е на 57 години, в компанията е 

от 1982 г. насам, и от 2008 г. заема поста  

президент на Shell Oil/ ще бъде заменен на 1 

април от Bruce Culpepper, понастоящем 

изпълнителен вицепрезидент по човешките 

ресурси. 

 

 

СТАТИЯТА МОЖЕТЕ ДА 

НАМЕРИТЕ ТУК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kallanishenergy.com/2016/02/25/royal-dutch-shells-u-s-president-leaving-unconventional-unit-closing/


CBBSS INFOLETTER ON OIL AND GAS E&P 2016 

   

 
 22 

 

 

 

Авторите на настоящия информационен бюлетин финансират това начинание, 

водени от своята гражданска и професионална позиция за необходимостта от 

пълноценна и балансирана информираност на обществото по въпросите на 

проучването и добива на нефт и газ, по разнообразни въпроси, свързани с 

обществени и икономически проблеми и пътищата за тяхното преодоляване. 

Нашият ежеседмичен информационен бюлетин официално се разпространява към 

повече от 1100 електронни адреса: държавни институции, български и 

чуждестранни фирми, университети, НПО, частни лица, журналисти и дипломати, а 

през социалните мрежи – към още повече. 

Проявилите интерес да подпомогнат нашите проучвания и информационна 

дейност, както и да получат достъп до този широк кръг от наши читатели и 

ползватели, за да рекламират своята професионална дейност и фирмена политика, 

могат да се обръщат за повече информация и за конкретните условия за реклама 

при нас към координатора на програмата на следния адрес: 

cbbsinfocenter@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cbbsinfocenter@gmail.com
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Уточнение  

 

Unsolicited mail: Ако не желаете да 

получавате този инфолетър, моля да се 

отпишете от адресния списък като изпратите 

обратно съобщение на 

cbbsinfocenter@gmail.com 

Правата по превода на всички статии 

принадлежат на издателите на настоящия 

информационнен бюлетин. 

Контакти за повече информация: 

Алекс Алексиев 

alexralex@aol.com 

Васко Начев 

vasko@infonetbg.com 

Илиян Василев 

idvassilev@innoenergy.biz 

Мартин Владимиров 

mvladimirov@ceemarketwatch.com 

Руслан Стефанов 

ruslan.stefanov@online.bg 

Христо Казанджиев 

h.kazandjiev@yahoo.com 
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