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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №10 
2015 

06/10 BP ще плати над 20 млрд. долара глоби за разлива в 
Мексиканския залив 

BP Plc ще заплати повече от 20 млрд, долара в глоби за решаване на почти всички искове след 
разлива в Мексиканския залив преди пет години, което е най-голямата подобна сделка с една 
компания в историята на САЩ, заяви министърът на правосъдието на САЩ, предаде "Ройтерс". 
Споразумението, очертано за първи път през юли, е допълнение към 43.8 млрд. долара, които 
компанията вече задели за наказателни и граждански санкции и разходи за почистване. 
Компанията заяви, че общата сума за глоби за разлива преди данъци вече е около 53.8 милиарда. 
 
BP финализирато в понеделник споразумение е за 20.8 млрд. долара с американското 
правителство и щатите по крайбрежието на Мексиканския залив. 
"Това историческо решение е силен и подходящ отговор на най-тежкото екологично бедствие в 
американската история", каза правосъдната министърка Лорета Линч. 
"BP получава наказанието, което заслужава, като същевременно предоставя важно обезщетение 
за вредите, които причини на околната среда и икономиката на региона на залива", заяви тя. 
 
Над три милиона барела петрол се изляха в морето за 87 дни след експлозията на нефтената 
платформа Deepwater Horizon на 20 април 2010 г., при която загинаха 11 работници. Това беше 
най-големият крайбрежен петролен разлив в американската история. 
 
Сега предстои сделката да премине 60-дневен период на публично обсъждане и да бъде 
одобрена от съда. 
Общият размер на санкциите, обявени в понеделник, са по-високи от сделката за 18.7 млрд., 
постигната по-рано това лято, отчасти защото тя включва 1 милиард за възстановителни работи, 
на които BP се съгласи преди това. 
 
Акции на BP поскъпнаха с близо 3% на борсата в Ню Йорк до 33.45 долара. Инвеститорите 
похвалиха споразумението, както по същество сляга край на исковете, които биха могли да бъдат 
за много по-големи суми. 
 
Глобите, които ще бъдат изплатени на федералното правителство, пет крайбрежни и стотици 
общини през следващите 18 години, ще финансират възстановяването на околната среда и 
програми за икономическо развитие. 
В основата на споразумението са 7.1 млрд. за щети нанесени на природните ресурси, 5.5 млрд. 
глоби по законодателството за чиста вода и 4.9 млрд. в плащанията към отделните щати. 
 
В миналото BP плащаше подобни глоби чрез продажба на активи, което намали с близо една пета 
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печалбите на компанията от преди 2010 г. Според анализатори, това направи компанията уязвима 
за поглъщане от по-големите й конкуренти. 
 
С това споразумение BP ефективно урежда всички големи претенции от разлива. Предишните 
споразумения включваха и фонд от 7.8 млрд. долара за компенсации на лица, които претендират 
за икономически вреди от разлива. 
 
Други споразумения бяха сключени с подизпълнителите Transocean ООД и Halliburton Co. 

От Дневник 

 

 
09/10 "Монтюпе" обжалва забраната на екоинспекцията 

Заводът за автомобилни части "Монтюпе" обжалва в Административния съд в Русе заповедта на 
директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в града за извеждане 
от експлоатация на инсталацията за каруселно леене на алуминий, съобщи БТА като се позова на 
съобщение на съда за образуваното дело по казуса.  
 
Принудителната административна мярка беше наложена на 23 септември заради замърсяване на 
въздуха.  
 
Компанията оспорва заповедта като незаконосъобразна и очаква съдът да спре предварителното 
й изпълнение. Жалбата ще бъде разгледана на 12 октомври.  
 
Пломбирането на една от леярните на завода бе извършено от екип на екоинспекцията на 25 
септември, припомня БТА. Тогава директорът на РИОСВ Лилия Атанасова обясни, че до 
издаването на тази заповед се е стигнало заради натрупвания в годините - от 2012 г. до настоящия 
момент, на множество административни нарушения.  
 
Самата "Монтюпе" смята, че е набедена за обгазяването на Русе миналия месец и настоява 
действителните замърсители да бъдат открити, посочени и санкционирани. 

От Дневник 

 

13/10 Ди Каприо ще екранизира скандала с емисиите на 
"Фолксваген" 

Скандалът с подправените резултати за въглеродните емисии на "Фолксваген" още не е слязъл от 
челните заглавия в пресата, но вече се запътва към Холивуд, пише "Ройтерс". 
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Студиото "Парамаунт" и продуцентската компания на видния холивудски природозащитник 
Леонардо ди Каприо са закупили правата за филмиране на все още ненаписана книга на 
журналиста на "Ню Йорк таймс" Джак Юинг.  
 
Очаква се разследването на Юинг да разкаже повече за най-големият скандал в 78-годишната 
историята на автомобилния гигант. Неозаглавената и ненаписана още книга бе откупена от 
издателство "Нортън" по-рано през месеца за шестцифрена сума.  
 
"Фолксваген", най-големият производител на коли в Европа, призна, че е манипулирал 
резултатите от тестовете за вредни емисии на дизеловите си автомобили в Щатите, а германските 
власти смятат, че това се е случвало и в Европа. 
 
Скандалът причини срив на акциите на фирмата, принуди дългогодишния шеф на компанията да 
подаде оставка и предизвика разследвания в редица държави. 

От Дневник 

 

15/10  "Зелените" са притеснени, че София ще изпусне срока за 
конкурса за зелена столица на Европа 

От партия "Зелените" изпратиха писмо до медиите, в което изразяват притеснения, че София ще 
изпусне срока за кандидатстване в конкурса за Европейска зелена столица на 2018 г. Според тях, 
заети с кампанията за местните избори, от екипа на Йорданка Фандъкова са се забавили с 
подготовката на документацията. 
 
От партията припомнят, че инициативен комитет е предложил по-рано тази година участието на 
българската столица в европейската надпревара. Тогава Фандъкова лично подкрепила идеята. 
"Крайният срок за кандидатстване е неделя и липсва действия от Столичната община. "Зелените" 
предлагаме помощ и каним г-жа Фандъкова на среща", посочват от формацията в писмото, 
подписано от кандидата им за кмет Иван Велков, кандидатът за кмет на район "Студентски" 
Борислав Сандов и координаторът Димитър Димитров. 
 
"На 03 август тази година група експерти, сред които еколози, инженери, архитекти, 
предприемачи и активни граждани внесоха в Столичната община предложение София да 
кандидатства в конкурса за Европейска зелена столица на 2018 г. Инициативният комитет включва 
представители на различни сдружения и граждански групи: "Био Град София", Горичка.bg, 
"Българска фондация Биоразнообразие", Асоциация на парковете в България, Фондация за околна 
среда и земеделие, Група град и др. Организации, които подкрепяме, и с които сме работили през 
годините. 
Идеята е тази кандидатура да стане допълнителен стимул в София да се даде път за развитие на 
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иновативни зелени идеи и инициативи, които ще бъдат от полза за всички жители и гости на 
града. А убеждението, което води, е, че, макар и далеч от това да се нарече "зелен град", София 
има огромен потенциал за развитие в тази посока", пише още в съобщението. 
И се добавя, че няколко месеца по-късно, в разгара на кампанията за местните избори, всички 
говорели колко зелен град може да бъде София. "Г-жа Фандъкова, чиято администрация 
регистрира предложението на Инициативния комитет, също проведе наскоро среща с негови 
представители. Ние от "Зелените" вярваме, че зелените политики трябва да бъдат в сърцето на 
програмите на всички партии и не искаме да ги монополизираме. Напротив, ако кандидатите на 
всички партии у нас се борят за по-чисти, устойчиви и природосъобразни градове, ще сме 
радостни, че България най-после върви по правилния път." 
От партията изразяват притеснение, че тези политики и послания се ползват основно за популизъм 
преди избори. "Г-жа Фандъкова и Столичната община може би са забавили в придвижването на 
документите за кандидатстване в този натоварен период. Няма никаква информация как върви 
подготвянето на документите. Което ни навежда на опасението, че внесените от инициаторите 
предложения отлежават някъде на ул. "Московска" и за тях ще се сетят и ще ги изтупат от прахта 
някъде след 25-ти октомври. А тогава вече ще бъде късно. Неделя е срокът за подаване на 
кандидатури", смятат още от "Зелените”. 
 
Затова те предлагат помощта си в подготвянето на документите. Те канят всички граждани и 
Йорданка Фандъкова, както и представители на Столичната община, тази вечер в 19 ч. в Essence 
център на ул. "6-ти септември" №37. Там ще присъстват представители на Инициативния комитет 
за "София - зелена европейска столица 2018". 

От Дневник 

 

16/10  София ще кандидатства за Европейска зелена столица 
2019, а не на 2018 г. 

София няма да кандидатства за Европейска зелена столица 2018 г., а най-вероятно - за 2019 г., 
съобщиха за "Дневник" от пресцентъра на местната управа. В четвъртък партия "Зелените" 
разпространиха информация, че екипът на досегашния кмет Йорданка Фандъкова е бил зает с 
предизборната кампания, и ще пропусне срока за кандидатстване в конкурса за Европейски зелен 
град 2018, който изтичал в неделя. 
 
"Вярно е, че имаше среща с инициативен комитет през лятото, но не сме поемали ангажимент 
София да кандидатства за Европейска зелена столица на 2018 г.", заявиха още от пресцентъра на 
общината. Също така било необходимо време за подготовка на апликационната форма за 
кандидатстване, както и изготвяне на програма и инициативи. 
 
Според "Зелените" на 3 август група експерти, сред които еколози, инженери, архитекти, 
предприемачи и активни граждани, внесли в Столичната община предложение София да 
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кандидатства в конкурса за Европейска зелена столица на 2018 г. Инициативният комитет включва 
представители на различни сдружения и граждански групи: "Био Град София", Горичка.bg, 
"Българска фондация Биоразнообразие", Асоциация на парковете в България, Фондация за околна 
среда и земеделие, Група град и др. Организации, които подкрепяме, и с които сме работили през 
годините. 

От Георги Марчев Дневник 

 

21/10 Мобилен екип ще събира безплатно опасни битови 
отпадъци в 4 района на София 
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В рамките на три дни от 22 октомври в четири столични района мобилен екип ще събира 
безплатно опасни отпадъци от домакинствата. Кампанията ще обхване районите "Оборище", 
"Младост", "Слатина" и "Подуяне", съобщи БТА, като цитира фирмата, която заедно със 
Столичната община организира разделното събиране. 
 
Безплатно ще се приемат живак и уреди и препарати, съдържащи живак, каквито са 
термометрите. В пунктовете може да се предават лакове и бояджийски материали, домакински 
препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, както и фармацевтични продукти и 
лекарства с изтекъл срок на годност. 
 
В първия ден от кампанията – 22 октомври, мобилният пункт ще бъде разположен между 8.30 и 
14.30 часа на входа на парка "Заимов", срещу ул. "Васил Априлов". 
 
На 23 октомври, между 8.30 и 14.30 часа, пунктът ще е в кв. "Младост 4", на входа на парк "Сухото 
дере", откъм ул. "Самара". За живеещите в райони "Слатина" и "Подуяне" мобилният пункт ще 
бъде на разположение на 24 октомври, на бул. "Шипченски проход" 67, пред районната 
администрация "Слатина". 
 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко 
време, след предварителна заявка на телефон 0700 11 750. 

От Дневник /Зелен/ 

 

21/10 Брюксел е на път да преизпълни целта за по-малко 
вредни емисии до 2020 г. 

Европейският съюз е на път да изпълни и дори да преизпълни своята цел за намаляване на 
парниковите емисии с 20% до 2020 г. Това сочат данните на нов доклад, публикуван в сряда от 
Европейската агенция за околна среда (ЕАОС). 
Изследването "Тенденции и прогнози в Европа за 2015 г." показва, че емисиите на парникови 
газове в Европа са намалели с 23% между 1990 г. и 2014 г. и са достигнали най-ниските 
регистрирани нива. 
 
Най-новите прогнози на държавите членки сочат, че ЕС върви към намаляването им с 24% до 2020 
г., като се вземат предвид настоящите мерки по места, както и с 25% намаление – с вече 
планираните допълнителни мерки  в държавите членки. В съюза вече се работи за изпълнение на 
целта за 2030 г. – поне 40% намаляване на емисиите, какъвто е заявеният принос на ЕС в новото 
глобално споразумение за климата, до което се очаква да се стигне по време на срещата на върха 
в Париж през декември 2015 г. 
 
"Тези резултати говорят сами за себе си, Европа успя да намали емисиите с 23% между 1990 г. и 



7 
 

2014 г., докато европейската икономика е нараснала с 46% спрямо същия период. Ние показахме 
последователно, че борбата с климатичните промени и икономическият растеж вървят ръка за 
ръка. Това е силен сигнал в навечерието на конференцията за климата в Париж, че Европа спазва 
ангажиментите си и че политиките ни за климата и енергетиката работят. Вече сме предприели и 
първите стъпки по прилагане на нашите ангажименти за срещата в Париж – с нови предложения, 
представени по-рано тази година", коментира данните Мигел Ариас Канете, еврокомисар по 
енергетиката и климата. 
 
"Усилията на Европа за намаляване на емисиите парникови газове и за инвестиране в енергийна 
ефективност и енергия от възобновяеми източници доведоха до конкретни преимущества. 
Нашият доклад показва, че за постигане на нашите дългосрочни цели за 2030 г. и 2050 г. е 
необходима фундаментална промяна в начина, по който произвеждаме и използваме енергията в 
Европа", заяви изпълнителният директор на агенцията Ханс Брюнинкс. 
 
Изследването показва още, че според приблизителните изчисления емисиите парникови газове 
през 2014 г.  са намалели с 4% в сравнение с 2013 г. Това се дължи отчасти на необичайно топлата 
година, което понижи търсенето на енергия и  означава, че вътрешните емисии на парникови 
газове в ЕС са 23% под нивата от 1990 през 2014 г. 
 
Намаляването на емисиите парникови газове се очаква да продължи и след 2020 г., но с по-бавни 
темпове. Според прогнозите, представени от държавите членки, планираното намаляване на 
емисиите се очаква да е между 27% (с настоящите мерки) и 30% (с вече планирани от държавите 
членки допълнителни мерки) под нивата от 1990 г. до 2030 г. Трябва да бъдат въведени и нови 
политики, за да се постигне целта за намаляване на 40% до 2030 г. 
 
Европейската комисия вече е предприела първата законодателна стъпка към изпълнение на 
целите на ЕС за 2030 г. с предложението си за преразглеждане на Системата за търговия с емисии 
(ETS). 

От Дневник 

 


