Уважаеми г-н Президент (г-н Георги Първанов),

    Казвам се Ивайло Дингилев – обикновен гражданин и съм изкючително изумен и втрещен от безумното решение на правителството (най- вече партия „ГЕРБ”) да даде 5-годишно разрешение на „Шеврон България Експлорейшън”  ЕООД да извърши търсене и проучване на нефт и природен газ в площа  „Блок  1 Нови Пазар”.Теренът е разположен на територията на Разград , Силистра, Добрич,Шумен и Варна. На този терен е разположена и „житницата на България-Добруджа”. Под този терен се намират много от водните запаси на питейна вода за района.Г-н Първанов има толкова много доказателства, че методът за добив на шистов газ, а именно „хидравличен удар” , е изключително пагубен за природата и замърсява подпочвените води. За „хидравличния удар” се използват пясък и вода с най-различни химикали в нея. Фирмите добиващи шистов газ крият какви всъщност са химикалите, които използват,като се позовават на фирмена тайна. Специалисти  от САЩ вече са направили анализ на такава вода и много от установените химикали в нея са изключително токсични за човека.
     Много от хората в България не са информирани как се добива шистов газ. Ако бяха едва ли щяхме да допускаме това безумие. Първо се пробива в шистовите скали на дълбочина от 2.5 км. до 3.5 км.. После под налягане(хидравличен удар) се изливат в дупката(шахтата) милиони тонове вода смесена със силно отровни химикали и пясък. Шистовите скали се напукват от налягането и химикалите, и газът, които се намира в тях започва да излиза от пукнатините. Пясъкът се използва за да държи пукнатините отворени. Не е възможно целият газ, които се изпуска да се събере. Много от него отива директно в атмосферата и въздуха, които дишаме. Има изследвания от щатите , които показват , че газът които се изпуска при сондирането в атмосферата, е повече от газът изпускан от автомобилите в района. Половината от сместа(вода, пясък, химикали) използвана в дупката(шахтата),която е облицована в цимент, остава долу в почвата като директно я замърсява, както замърсява и подпочвените води. Другата половина от отпадъчните води се извлича в цистерни и се изсипва ”на определено място” от компанията. Къде според вас ще е това място? Да не забравяме, че говорим за милиони тонове замърсена вода -отново огромно замърсяване! Местата, където се добива шистов газ се превръщат в пустини. Почвата и водата стават негодни за употреба. Хората се разболяват от най-различни тежки болести.
    Г-н Президент търсенето за шистов газ в България, което не се различава от сондажа, ще бъде правено в района на Добруджа-„житницата на България.” Мога да опиша това като безумие и еко-катастофа с невъобразими щети за природата и всички българи.Нима искаме „житницата на България” да се превърне в пустиня, в замърсена необработваема земя?
     Как така допуснахме фирма „Шеврон” в България. Фирма, която е осъдена да заплати на Еквадор 8 милиарда долара, за причинено катастрофално замърсяване на водите и почвите, при добиването на шистов газ?  Какво не е ясно от това? Фирма „Шеврон” не е сменила начина си на добив на шистов газ! Използва се същия метод причинил неописуеми замърсявания-хидравличен удар. Оставам без думи!
      Г-жа Кристалина Стойкова, ръководител на научна група за изследване на шистов газ от Геологическия институт при Българската академия на науките твърди, че няма опасност за замърсяване на подпочвените води и от там за питейната вода. Как така го реши без изследване? Има купища доказателства твърдящи обратното! За мен лично това изказване е национално предателство.
      Да не забравяме, че Франция забрани добиването на шистов газ със закон. Това е било продиктувано от опасения за замърсяване на водите и почвите. В Англия добиването на шистов газ също е преустановено поради възникналите леки земетресение в Блякпул, в процес на работата.
      Въпросът „За или против фирми да търсят шистов газ на територията на България” е от национално значение. И пак казвам, че при търсенето отново има огромно замърсяване на водите и почвите. Как група хора, решиха въпроса без да се допитат до народа?
       Г-н Президент, в мрежата се сформира група с името  „Ние сме против Българският Чернобил – добива на шистов газ”, която вече наброява 2600 човека и бързо нараства. Много от хората които са в нея са гласували за вас на изборите, както и аз лично.  Всички тези хора искат да знаят какво е вашето мнение по въпроса с добива на шистов газ, като имате в предвид  всички изнесени неоспорими доказателства:

Документалния филм Gasland: http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc&feature=view_all&list=PL1099725F48385304&index=0

Може да се свали и от тук: 
http://www.zamunda.net/details.php?id=271297&hit=1

Фирма  „Шеврон” осъдена за причиненото замърсяване на води и почви при добива на шистов газ от Еквадор за 8 милярда долара. По БНТ:http://bnt.bg/bg/news/view/47067/v_ekvador_osydiha_shevron

Франция забрани със закон добива на шистов газ:
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3925711

Англия преустанови добива на шистов газ, поради възникнали леки земетресения, в процеса на работа:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-lancashire-13599161


     Г-н Президент, като глава на българската държава вашият отговор ще е изключително важен за всички българи. Това писмо ще бъде публикувано в мрежата.

С Уважение,
Ивайло Дингилев
София
22.07.2011

