Уважаеми дами и господа,
Преди да прочетете тази петиция, искам само да знаете, че медиите (дори социалните, като фейсбук)
могат да представят информацията по различни начини и да жонглират с фактите, да манипулират
вашето отношение към събитията и да преследват цели, различни от заявените. Не казвам ЗА или
ПРОТИВ, казвам само - МИСЛЕТЕ!

Ние, жителите на гр. Нови пазар, с подкрепата на хиляди граждани от Североизточна България, а и на
цялата държава, се обръщаме към Комисията по петициите на Европейския парламент по един
изключително сериозен проблем свързан с опасността от проучванията и самия добив на шистов газ в
района, където живеем.
Фактите са следните:
Правителството на Република България със свое решение от м. юни т.г. e дало разрешение на
американската компания „Шеврон Експлорейшън” за предприемане на действия по изследване на „Блок 1
Нови Пазар” за добиване на шистов газ. Твърдим, че по този въпрос не сме информирани по никакъв
начин, не е взето мнението ни, въпреки изискванията на международните и европейски актове, а също и
на българското законодателство. Не е спазен чл. 85 от Закона за околната среда, т.е да има оценка за
въздействието върху околната среда, под предлог, че такава не е необходима на този етап. Това решение
на Министерски съвет е в сериозно противоречие с чл.3, чл.4, чл.5, чл.6, чл.7, чл.8 на Орхуската
конвенция, влязла в сила от 16.03.2004 г. Както посочихме по- горе, решението по никакъв начин не е
съгласувано с жителите на засегнатите райони, както и с местните общини, въпреки че земите, върху
които ще се извършват проучванията, са именно общински и частни.
От информацията, с която ние се сдобихме, и която е достатъчно известна в Европейския съюз, се оказа,
че самата технология, свързана с изследването и извличането на шистов газ - от първия сондаж,
независимо дали се проучва, разработва или експлоатира находището води до следното:
отделят се разяждащи вещества, необходими за „втечняване” на части от шистите, с цел извличане
на газ;
отделят се опасни за здравето вещества - патогенни, мутагенни и канцерогенни вещества, голяма
част от които не се разграждат или неутрализират по естествен път;
разбиването на шистовия слой води до предизвикване на природни катаклизми като земетресения;
отделят се експлозивни и запалителни вещества, както при отделянето на газа, така и при
рафинирането му на място;
установени са високи нива на радиация ( 2 000 пъти над нормата ) около местата за извличане на
шистов газ;
замъряват се въздуха, почвите и водите;
за разбиването на всеки кладенец са необходими милиони литри вода, обработена с различни
химични препарати за извилчане на шистов газ, част от която влиза в контакт с подземните води;
някои от вещества, които се откриват в обработваните райони са барий, арсен, кадмий, живак,
въглеродни моноксиди, летливи органични съединения, серни оксиди, метан, стронций, бор, литий,
радий, ксилен, формалдехид, етан, бензен, етилов бензен, етиленгликол, толуен, въглероден дисулфат,
въглероден диоксид, етил-метилетилов дисулфат, нафтален, озон и др.
Влиянието на по-горе посочените фактори представлява сериозна заплаха за здравето и живота на хората
и животните и по този начин се нарушава основното ни право да живеем в здравословна и благоприятна
околна среда, съгласно чл. 55 от Конституцията на Р. България.
Ние, долуподписаните граждани на Република България и ЕС, по примера на страни като Франция,
Германия, Англия, настояваме да бъдат предприети незабавни действия по преустановяване на

проучването и последващото добиване на шистов газ на територията на страната ни!
Обръщаме се към вас с молба да разгледате настоящата петиция в открито заседание на Комисията като
призовете и представители на българското правителство и на община Нови Пазар. Да бъде извършена и
съответна проверка на място доколко е спазено екологичното законодателство и покриват ли се нормите
за здравословен живот, съгласно актовете на ЕС.
Молим ви за спешно насрочване на петицията ни, като имате предвид, че предстои подписването на
договор с американската фирма, а нашите опити да получим информация и адекватни мерки от
българските власти са напълно безуспешни.
Прилагаме подписка на гражданите.

Гр. Нови Пазар
28.07.2011 г .
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