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ABSTRACT 

The natural reservoirs and traps are the main elements of the petroleum systems, hence their 

identification and spatial outlining within the section of the sedimentdry basin is essential to assessing the 

petrol-gas-bearing perspective. The main objective of the present research is to establish the natural 

reservoirs and traps within the sedimentary section of the Dolna Kamchiya basin. The performed seismic 

stratigraphic research made it possible to forecast the presence of suitable geometric combinations between 

the collector and isolating bodies that make up the natural reservoirs. Within the southern part of the basin 

we have forecasted reservoirs of layer-massive type that fully corresponds to the results from the research 

work performed on the land. In the central and the northern part, the forecasted natural reservoirs are mainly 

of the lithologic-stratigraphic type. On the grounds of the performed seismic-stratigraphic analysis and 

interpretation we have outlined natural reservoirs and localized 4 natural traps – 2 in the Middle Eocene 

interval, one in the Upper Eocene and one in the Oligocene interval of the sedimentary section. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Природните резервоари и капани са основни елементи на петролните системи 

(Magoon, 1988; Demaison et all., 1991; Magoon and Dow, 1994; Allen and Allen, 2005) и затова 

тяхното идентифициране и пространствено очертаване в разреза на седиментния басейн е 

изключително важно за оценката на нефтогазоносната перспективност. Основната цел на 

настоящето изследване е установяването на природни резервоари и капани в седиментния 

разрез на Долнокамчийския басейн (ДКБ) (фиг. 1). В палеогенския комплекс от ДКБ на 

сушата са отделени преобладаващо проницаеми литолого-физични тела, с които са свързани 

резервоарни системи в горнопалеоценско-еоценския и олигоценския разрез (Дешев, 1976; 

1981; Велев и др., 2006). За морската част на ДКБ е трудно да се направи подобно детайлно 

отделяне и корелация на проницаемите и труднопроницаемите тела, поради малкия брой на 

морските сондажи и тяхната локализация основно в южната част от басейна, а също и поради 

недостатъчната разрешаваща способност на проведените сеизмични изследвания. Въпреки 

това, проведеното сеизмостратиграфско изследване даде възможност да се прогнозира 

наличието на подходящи геометрични съчетания между колекторните и изолиращите тела, 

формиращи природни резервоари. В южната част на басейна са прогнозирани резервоари от 

пластово-масивен тип, което напълно кореспондира с получените резултати от проведените 

изследвания на сушата. В централната и северната част, прогнозираните природни 

резервоари са доминиращо от литолого-стратиграфски тип. 
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Фиг. 1. Обзорна комбинирана географска и тектонска схема на изследвания район. В 

кръгчетата: БР -Близнашки разлом; СЧЛ - Старопланинска челна линия; ВАР - Венелин-

Аксаковски разлом. 

 

ПРИРОДНИ РЕЗЕРВОАРИ И КАПАНИ 

Въз основа на проведения сеизмостратиграфски анализ и интерпретация за 

седиментния разрез в морската част на ДКБ са отделени природни резервоари и 

локализирани 4 природни капани (маркирани с код „К”) – 2 в средноеоценския интервал, 

един в горноеоценския и един в олигоценския интервал на седиментния разрез (табл. 1).  

 

Таблица 1. Прогнозирани природни капани  

 

Код на 

природния 

капан 

Тип на 

природния 

капан 

Секвенция 
Системен 

тракт 

Колекторно 

тяло 

Изолиращо 

тяло 

 

К.4 

Седимента- 

ционно-сводов 

от масивен 

тип 

Средно-

горно-

еоценско- 

олигоценска 

секвенция 

Тракт на 

високо 

ниво 

Делтови 

алевролити и 

пясъчници 

 Склонови 

глинести 

седименти 

 

К.3 

Литоложко- 

структурен 

Трансгре- 

сивен 

тракт 

 Плиткоморски 

пясъчници 

 Шелфови 

глинести 

седименти 

 

К.2 

Литоложко- 

структурен 

Тракт на 

ниско 

ниво 

 Плиткоморски  

пясъчници 

 Шелфови 

глинести 

седименти 

К.1 

Седимента-

ционно-сводов 

от масивен 

тип 

Тракт на 

ниско ниво 

 

Подводен конус 

и канални 

пясъчници 

 Склонови 

глинести 

седименти 
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Природни резервоари и капани в средно-горноеоценско-олигоценската секвенция 

В разреза на средно-горноеоценско-олигоценската секвенция са прогнозирани четири 

природни резервоара – два средноеоценски, горноеоценски и олигоценски.  

Долният средноеоценски природен резервоар се намира в долната част на системния 

тракт на ниско ниво в средно-горноеоценско-олигоценската секвенция (фиг. 2). Колекторът е 

представен от разнозърнести седименти (пясъчници и алевролити) на склонови конуси и 

басейнов дънен конус, развити само в северната зона на ДКБ. Отгоре те са покрити изцяло 

със средноеоценски глинести седименти, които оценяваме като надеждна покривка. 

Дебелината на колекторния хоризонт, свързан с басейновия дънен конус, е по-голяма и 

достига до над 200 m. Изолиращият глинест комплекс има дебелина до над 400 m в зоната 

между басейновия и склоновите конуси. Този природен резервоар е преминат от два сондажа 

– LA-3 в акваторията и Р-75 на морския бряг. LA-3 попада в южната му периферия, където са 

развити склоновите конуси – в каротажната характеристика на преминатия разрез се маркира 

колекторния хоризонт. Р-75 се намира в югозападната му периферия, достигаща бреговата 

зона, където е развит басейновия дънен конус - от дълбочина 1480 m e получен приток на 

пластова вода.  

 

 
 
Фиг. 2. Схема за развитието на долния средноеоценски природен резервоар и прогнозирания 

природен капан К.1  

 

В природния резервоар е идентифициран природния капан К.1 (фиг. 2). Той се 

пресича с 2 от използваните сеизмични профила (СП 7866 и СП В92-16). Капанът се намира 
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в източна зона на развитие на природния резервоар и има структурен контрол – привързан е 

към горната изпъкнала част на басейновия дънен конус. Природният капан има удължена 

форма (8 х 2.6 км), изтеглена в североизточна посока. Според генетично-морфоложките си 

особености, капанът е от седиментационно-сводов и масивен тип.  

Горният средноеоценски природен резервоар се намира в горната част на системния 

тракт на ниско ниво в средно-горноеоценско-олигоценската секвенция (фиг. 3). 

Колекторното тяло е представено от локално развита леща от плиткоморски разнозърнести 

пясъчници, а покривката – от средноеоценски глинести седименти. Колекторните пясъчници 

са развити под формата на лещовидно тяло в централната северна част на Рудник-

Самотинската зона от ДКБ. Дебелината на пясъчниковата леща е променлива и достига до 

над 70 m. Покривката има дебелина над 100 m. Колекторната леща е с малка площ и 

всъщност нейното развитие оконтурва и природен капан, маркиран като К.2 (фиг. 3). Той се 

пресича с 4 от използваните сеизмични профили (СП BGK92-14, СП 7866, СП BGK92-71; 

В92-16). Капанът има леко изтеглена елипсовидна форма в запад-източно направление, с 

размери 8 х 4.5 кm. Според генетично-морфоложките си характеристики, капанът е от 

литоложко-структурен тип. В този природен резервоар и капан попадат два от прокараните 

сондажи в морската зона на ДКБ – Самотино море и LA-1. Сондажът Самотино море се 

намира в сводовата част на пясъчниковата леща. В него при изпитанието е получен приток 

на газ с дебит 248 000 m3/d от и нтервал 1760 -1785 m, в който присъствува и кондензат – 8.5 

m3/d. Сондажът LA-1 попада в северната периферия на капана, по време на сондиране са 

регистрирани повишени газопоказания, но интервалът не е изпитан по технически причини.  

Горноеоценският природен резервоар е развит в трансгресивния системен тракт на 

средно-горноеоценско-олигоценската секвенция (фиг. 3). Колекторът е представен от 

плитководни разнозърнести пясъчници, развити под формата на малко лещовидно тяло. Те 

са напълно изолирани с покриващите ги горноеоценски глинести седименти, изпълняващи 

ролята на покривка. Този природен резервоар е развит над предишния (с препокриване на 

проекцийте) в централната северна част на Рудник-Самотинската зона от ДКБ.  Дебелината 

на пясъчниковата леща е променлива и достига до над 80 m. Покривката има дебелина над 50 

m. Колекторната леща е с малка площ и нейното развитие определя и контурите на природен 

капан, маркиран като К.3 (фиг. 3). Той се пресича с 3 от използваните сеизмични профили 

(СП BGK92-14, СП 7866, СП BGK92-71). Капанът има леко изтеглена елипсовидна форма в 

запад-източно направление, с размери 5.8 х 2.5 кm. Според генетично-морфоложките си 

характеристики, капанът е от литоложко-структурен тип.  

В този природен резервоар и капан попадат два от прокараните сондажи в морската 

зона на ДКБ – Самотино море и LA-1. Сондажът Самотино море се намира в сводовата част 

на пясъчниковата леща. В него при изпитанието са получени притоци на газ с дебит 57 000 

m3/d и вода с дебит 20.3 m3/d от интервал 848 -903 m. Сондажът LA-1 попада в северната 

периферия на капана, по време на сондиране са регистрирани повишени газопоказания, но 

интервалът не е изпитан по технически причини. 

Олигоценският природен резервоар е локализиран в основата на олигоценския 

седиментен комплекс, в долните нива на системния тракт на високо ниво. Колекторният 

хоризонт е представен от проделтови пясъчници и алевролити, надеждно изолирани отгоре с 

покриващите ги средноолигоценски глинести седименти (фиг. 4). Колекторното тяло е 

развито локално само в централната зона на ДКБ, има проделтов характер и формата му е 

издължена в субекваториално направление. Дебелината му е малка, най-много до първите 

десетки метри, като най-големи  стойности се отчитат около сондажите Р-1 Самотино море и 

LA-1. Глинестата покривка над колекторното тяло в южна посока става по теригенна и 

влошава изолационните си качества. Този природен резервоар е разкрит с три сондажа - Р-1 

Самотино море, LA-1, LA-3. В сондаж Р-1 Самотино море при изпитанието са получени 

притоци на газ с дебит 333 m3/d. Сондажите са разположени на сравнително малко 
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разстояние един от друг, което налага цялостната оценка и характеристиката на колекторния 

хоризонт да бъде по-предпазлива.  

 

 
 

Фиг. 3. Схема за развитието на горния средноеоценски и горноеоценския природни 

резервоари и прогнозираните природни капани К.2 (а) и К.3 (б)  
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Фиг. 4. Схема за развитието на олигоценския природен резервоар и прогнозирания природен 

капан К.4 

 

В олигоценския природен резервоар е оконтурен природния капан К.4 (фиг. 4). Той се 

пресича с 6 от използваните сеизмични профили - СП 7866, СП В92-16, СП BGK92-71, СП 

BGK92-14, СП 79124, СП 84581. Капанът е от комбиниран сводов-литоложки ограничен тип. 

В границите на най-външната затворена изохрона 0.7 s по горнището на долноолигоценския 

колекторен хоризонт, природният капан има неправилна елипсовидна форма с размери 12х5 

кm., изтеглена в субекваториално направление. Според генетично-морфоложките си 

особености, той е от седиментационно-сводов и масивен тип.  

Несъмнено с тези четири прогнозирани природни капани, не се изчерпва възможния 

брой на капаните, но за тяхното дешифриране факторът „разрешаваща способност” е от 

голямо значение. Ако средният спектър на сеизмичните вълни е центриран около 30 Hz 

(какъвто е обикновено), на сеизмичния запис резервоарни хоризонти с по-малка дебелина от 

25 m  няма да бъдат регистрирани с отразяващи граници. И ако това не е проблем за 

структурните обекти, то за стратиграфските и литоложките капани е изключително важно, 

тъй като дебелините на колекторните хоризонти в тях често са около и по-малки от 10 m.  

От дешифрираните 4 природни капана, като най-перспективен се оценява 

средноеоценският седиментационно-сводов от масивен тип капан К.1. Обстановките на 

седиментация на колекторното и изолиращото тяло, морфологията и размерите на 

резервоарния хоризонт, дебелината и седиментния тип на покривката дават основание за 
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една надеждна оценка. Комбинираните литоложко-структурни капани К.2 и К.3, оконтурени 

в средно-горноеоценско-олигоценската секвенция имат колекторни хоризонти с лещовиден 

характер и в тях вероятно много бързо в латерално и вертикално направление се променят 

качествата им. Приемаме, че това е основната причина за малкия непромишлен характер на 

откритите  газови акумулации в тях.  

Резултатите от досега проведените на сушата и в акваторията проучвания за нефт и 

газ, показват отсъствието на типични структурни (сводови) капани в седиментния разрез на 

басейна. Природни капани от този тип, могат да се очакват в гънково-навлачната подложка 

на южната част на ДКБ. 

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В заключение може да се обобщи, че прогнозираното със сеизмостратиграфския 

анализ и интерпретация пространственото развитие на колекторните и изолиращите тела в 

акваторията на ДКБ, се потвърждава много добре с резултатите от прокараните досега 

единични морски сондажи. Регистрираните газопроявления и получените газови притоци с 

непромишлен характер от сондажите в южната зона на ДКБ, подсказват за отсъствието на 

значими природни капани там. Въпреки, че сондажите са проектирани върху добре изразени 

позитивни структури, резултатите от проведеното търсещо сондиране за промишлени 

въглеводородни акумулации са отрицателни. Като най-съществени причини за това се считат 

отсъствието на добре издържани в регионален план колекторни и изолиращи тела и малките 

капани.  

В централната и северната зона на басейна условията за наличие на по-големи капани 

от седиментационно-сводов и стратиграфски-екраниран тип са много по-благоприятни и 

изолиращите качества на покривките се предполага да бъдат много по-добри. Това е важна 

предпоставка за насочване на по-нататъшните проучвания за нефт и газ именно към тази 

централна и северна зона на ДКБ. 
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