ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проект

ЗАКОН
ЗА ЗАБРАНА НА ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ШИСТОВ ГАЗ

Чл. 1. Забранява се проучването и добива на течни и
газообразни въглеводороди (шистов газ) чрез сондиране, последвано
от хидравлично раздробяване на скалата на територията на
Република България.
Чл.

2

(1)

С

влизане

на

закона

в

сила

се

отменят

разрешителните за проучване и добив на течни и газообразни
въглеводороди (шистов газ).
(2) Отнемането на разрешителното става по силата на
този

закон.

Административният

орган

съобщава

за

това

на

притежателя на разрешителното.
Чл. 3 (1) Лицата, които с разрешение или без разрешение са
извършвали

проучвания

и

добив

на

течни

и

газообразни

въглеводороди (шистов газ) предоставят в срок от един месец пълен
отчет пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
и Министерството на околната среда и водите за извършената от тях
дейност.
(2) Отчетът е публичен.

Чл. 4 (1) За нарушения по този закон, ако деянието не
представлява престъпление, се налага глоба до 100 000 лв. на
юридическо лице и до 10 000 лв. на физическо лице.
(2) Налагането на административното наказание става по
реда на Закона за административни нарушения и наказания и
Административно-процесуалния кодекс.
Чл. 5. Ежегодно до 30 март Министерският съвет внася в
Народното

събрание

доклад

за

проучванията

и

добива

на

въглеводородни течности и газове и използваните способи, както и за
влиянието им върху околната среда.
Заключителна разпоредба
§ 1. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

Народни представители:

МОТИВИ:

Проблемът за проучването и добива на шистов газ е
изключително актуален не само у нас, но и в света. Проучването и
добива

на

въглеродни

течности

и

газове

чрез

хидравлично

раздробяване на скалата крие редица опасности за околната среда и
хората. В редица държави тази дейност е забранена. Така например
във Франция

има специален Закон за "n 2011 г. за забрана на

проучване и добив на въглеводородни течности и газове чрез
хидравлично раздробяване и за отмяна на изключителни лицензи за
добив за проекти, по които се използва тази технология". Забрана
има в Швейцария, Канада и др.
Гражданите, особено в Североизточна България (областите
Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна) са обезпокоени от
евентуалните проучвания, респ. добив на шистов газ на територията
на страната. Министерският съвет на свое заседание на 16-ти юни
2011 г. е приело решение за извършване на проучвания по
установяване наличието на залежи от шистов газ.
Технологията за добив на шистов газ представлява вкарване на
вода, примесена с химикали и радиоактивни елементи, под високо
налягане на няколко километра в земните недра. По този начин се
създава сеизмичен трус с магнитут между втора и трета степен по
скалата на Рихтер. Разбиват се скални маси и по този начин се
извлича

шистовия

газ.

Част

от

химическите

съединения

са

канцерогенни, силно отровни и радиоактивни. Създава се опасност

за живота и здравето на човека, както и за почвата и водите,
включително и за питейната вода.
Законът предвижда забрана относно проучването и добив на
шистов

газ

чрез

сондиране,

последвано

от

хидравлично

раздробяване на скалите на територията на Република България
(чл.1). С влизането на закона в сила се отменят всички видове
разрешителни или лицензи за проучване и добив на шистов газ
(чл.2).
Предвижда

се

в

законопроекта

лицата,

респ.

фирмите,

извършили до сега такава дейност, да дадат в едномесечен срок
публичен отчет за своята дейност (чл. 3). За нарушенията по този
закон, ако не представляват престъпление, се налагат глоби до
100000 лв. за юридически лица и до 10000 лв. за физически лица.
Това става по реда на ЗАНН и АПК. Изпълнението на закона се
възлага на МС.
За приложението на закона не се изискват финансови средства.

21.11.2011 г.
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