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Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0886/2011, внесена от Димов Топалов, с българско гражданство, 
подкрепена от 8 000 подписа, относно рисковете, свързани с проучването и 
добива на шистов газ

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията изразяват своята загриженост във връзка с решението на 
българското правителство да одобри проекта за добив на шистов газ „Блок 1 – Нови 
пазар“ без оценка на въздействието му върху околната среда и без да бъдат спазени 
разпоредбите на Конвенцията от Орхус. Вносителите на петицията обръщат внимание 
на множеството рискове, свързани с проучването на шистов газ и искат да бъдат 
предприети незабавни мерки, за да се спре проучването и добива на шистов газ в 
тяхната държава, както това е направено от други държави като Франция, Германия и 
Англия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителите на петицията заявяват, че в контекста на разрешителното за проучване на 
шистов газ, издадено на Шеврон Експлорейшън в „Блок 1 – Нови пазар“, не е 
направена оценка на въздействието, както се изисква по силата на Директива 
85/337/ЕИО (Оценка на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС)1. 
Освен това вносителите на петицията оспорват съответствието на процедурата по 

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г.; ОВ L 73, 14.03.1997 г.; ОВ L 156, 25.06.2003 г.; OВ L 140, 05.06.2009 г.
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вземане на решение, което води до такова разрешително, с Конвенцията от Орхус1. Те 
отправят искане за проверка на съответствието с екологичното законодателство на ЕС и 
призовават за налагане на мораториум върху проучването и експлоатацията на шистов 
газ в България в светлината на възможните въздействия върху околната среда.

Комисията наскоро приключи своя анализ на екологичното законодателство на ЕС, 
приложимо за експлоатацията на шистов газ. Тя счита, че въз основа на наличните 
технически познания, практиките, изисквани за проучване и добив на шистов газ, са 
обхванати от действащото екологично законодателство на ЕС от планирането до 
прекратяването. 

От държавите членки се изисква чрез подходяща оценка, лицензиране и схеми за 
отпускане на разрешителни, както и чрез мониторинг и инспекционни дейности, да 
гарантират, че всяко проучване или експлоатация на енергийни източници, 
включително на шистов газ, е в съответствие с изискванията на съществуващата правна 
рамка в ЕС, включително с разпоредбите за опазване на околната среда и човешкото 
здраве. Предвид ограничените знания и опит с проекти за добив на шистов газ в ЕС, 
Комисията активно се стреми да събере допълнителна информация, така че да установи 
дали съществуващото законодателство на ЕС осигурява необходимото ниво на защита 
на околната среда и човешкото здраве.

Проектите за проучване и експлоатация на шистов газ попадат в обхвата на 
Директивата за ОВОС. Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е 
задължителна за проектите за добив на газ, когато количеството добит газ надхвърля 
500 000 м³ на ден, съгласно приложение I.14. За дълбоки сондажи и промишлени 
повърхностни инсталации за добив на природен газ под тези прагове, се изисква 
скрининг в съответствие с член 2, параграф 1, член 4, параграфи 2—4 и с критериите от 
приложение III, за да се оцени въздействието на проектите и да се реши дали е 
необходима ОВОС. С оглед прилагането на принципите на предпазливост и превенция, 
проектите за добив на шистов газ подлежат на ОВОС, ако въз основа на обективна 
информация, не може да се изключи, че проектът ще има значителни последици за 
околната среда; в случай на съмнения по отношение на липсата на значителни 
последици, следва да се извърши ОВОС. 

Вносителят на петицията твърди, че от страна на Шеврон Експлорейшън не е 
извършена ОВОС по отношение на проекта за проучване за шистов газ в „Блок 1 Нови 
Пазар“.

Според информацията, изпратена от вносителите на петицията, българските органи 
отричат необходимостта от ОВОС. Въпреки това не е ясно дали българските органи са 
извършили скрининг за проекта. 

Относно съответствието с Конвенцията от Орхус като цяло трябва да се подчертае, че 
Конвенцията се прилага по силата на Директива 2003/4/ЕО2 и Директивата за ОВОС. 
                                               
1 Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения 

и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, подписана на 25 юни 1998 г. в Орхус, Дания 
2 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно 

обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета, 
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Относно достъпа до информация и членове 4 и 5 от Конвенцията, както се прилагат по 
силата на Директива 2003/4/ЕО, в настоящата петиция няма индикация, че не е бил 
осигурен достъп до информация за околната среда. Също така не са приведени факти 
относно неспазването на член 3 от Конвенцията. Член 6 от Конвенцията се прилага от 
Директивата за ОВОС и е приложим за индивидуални решения. В конкретния случай 
изглежда е използван законодателен акт за узаконяване на проекта. Ако приемем, че 
това е истински законодателен акт (решение от 18 октомври 2011 г. по дело C-128/09 
Boxus), изглежда се прилага член 1, параграф 5 от Директивата за ОВОС, а именно, че 
при определени условия като предоставяне на информация и постигане на целите на 
директивата чрез процеса на приемане, законодателните актове не попадат в обхвата на 
Директивата за ОВОС. В петицията не се съдържа никаква информация дали тези 
условия са били изпълнени от страна на органите или не. По отношение на член 7 от 
Конвенцията, въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, тя 
не се отнася до планове. Относно член 8, макар и приложим за нормативни актове, той 
предвижда само клауза за най-добро начинание по отношение на общественото 
участие. 

В отговор на призива на вносителите на петицията за мораториум върху проучването и 
експлоатацията на шистов газ в България, Комисията отбелязва, че решението за 
налагане на забрана върху използването на хидравличен удар за проучване и/или добив 
на нефт и газ на българска територия, е публикувано в Държавен вестник на 24 януари 
2012 г. и е влязло в сила. (Решение на Народното събрание, ДВ, бр. 7/24.01.2012). В 
допълнение към това, българското правителство оттегли разрешителното, издадено на 
компания Шеврон, за проучване на шистов газ в България (Решение на Министерски 
съвет № 39, ДВ, бр. 7/24.01.2012).

Заключение

Комисията изиска информация1 от компетентните български органи относно 
съответствието на проекта със свързаните изисквания по силата на правото на ЕС в 
областта на околната среда и по-специално на Директивата за ОВОС.

                                                                                                                                                  
OВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

1 Официалното искане за информация е регистрирано на 20 януари 2012 г., а получаването му е 
потвърдено от страна на българските органи. (референтен номер - 2955/12/ENVI)


