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25/07 Дин Онбаши е новият заместник-министър по
екологията
Дин Онбаши е новият заместник-министър на околната среда, съобщи правителствената
информационна служба. До момента има назначен само един заместник на Искра Михайлова Чавдар Георгиев. Той заемаше поста и при правителството на тройната коалиция.
Дин Онбаши от октомври 2005 г. досега той е бил експерт бизнес и заможни клиенти в Уникредит
Булбанк АД, клон Шумен. Преди това е бил мениджър за гр. Шумен на Некском АД. Висшето си
образование получава във Великотърновския университет "Св.Св. Кирил и Методий", специалност
"Право". Завършил е и "Международни икономически отношения" в Икономическия университет
във Варна. Владее турски, английски и руски език.
От май 2012 г. Онбаши оглавява общинската Младежка структура на ДПС в Шумен.

29/07 Село в Добричко се разбунтува заради депо за отпадъци
На гражданско неподчинение се вдигнаха жителите на село Стожер в Добричко след като
многобройните им мирни протести срещу изграждане на депо да твърди битови отпадъци край
селището не постигнаха резултат.
Местните хора спряха временно работата на машините, започнали изравняване на терена.
Според Димитър Платиканов, който е сред инициаторите на протеста, техниката е започнала
работа без необходимите разрешителни, няма разрешение и за изградения път до обекта.
Представители на областна администрация ще са в депото утре, стана я сно при контакта между
двете страни, а хората от селото се ядосват, че отново не са уведомени и договорите се сключват
зад гърба им.
Недоволството на хората е провокирано от близостта на бъдещото регионално депо до селото.
Според жителите на Стожер избраното място за събиране на сметта на 215 населени места от
осемте добрички общини и на шуменската Никола Козлево попада в европейската екологична
мрежа НАТУРА и ще замърси подпочвените води в района. При толкова обезлюдени села защо за
депото е избрано селото с най-добра инфраструктура, недоволстват протестиращите.
Проектът "Изграждане на регионална система за отпадъците в регион Добрич" е на стойност
близо 38,9 млн. лв., от които 36,9 млн. лв. са безвъзмездно финансиране по Оперативна програма
"Околна среда".
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Депото трябва да започне да събира отпадъци до пролетта на 2015 г ., а срокът му на
експлоатация е 30 години. Миналия месец беше сключен договор с изпълнителя на строителните
дейности –Обединение "Депо Добрич 2013" . В него влизат "Станилов" ЕООД, "Холдинг пътища и
инфраструктурни съоръжения"-София, "Пътно строителство"-Добрич и италианскат компания
"Данеко импианти".

29/07 Пазарът на скрап се свива, кражбите намаляват с 36%
Пазарът на скрап се свива през 2012 г. заради стреса в бранша, породен от промените в Закона за
управление на отпасъците, но също и заради изсветляването на сектора. Това са изводите от
анализ, изготвен от Българската асоциация по рециклиране въз основа на данни на
Министерството на икономиката и енергетиката, агенция "Митници" и самите компании.
Общата тенденция е спад на обемите на реализираните суровини по всички показатели - внос,
износ, потребление, както и добитото в страната, се вижда от анализа. През миналата година
намалява цената на суровините, заради това намаляват и кражбите - с 36%.
Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г., е 1.712 тона, а стойността му е 1.964 млрд.
лв. Намалението на изтъргуваните количества е с 385 хил. тона, а на оборотите - с 206 млн. лв.
Търговията със стомана и чугун се свива с около 19%, с алуминий - с 23.5%, с месинг, цинк и олово
- с над 55%.
Положителни тенденции асоциацията отчита единствено на пазара на мед и на автомобилни
акумулатори. При медта се наблюдава увеличение на реализираната суровина с около 40% до
92 846 тона. При автомобилните акумулатори повишението е по-слабо - с 6% до 26.9 хил. тона.
От Дневник

2/08 С "екоморфози" и домашно хапване тръгва четвъртото
издание на "София диша"
С екологична тема и домашно приготвена храна ще стартира четвъртото издание на фестивала
"София диша". Тази година организатор на проявата заедно със Столичната община е и ПроКредит
Банк.
Както вече стана традиция, всяка неделя през август ще се прекъсва автомобилният поток на една
централна софийска улица, за да могат столичани да се потопят в духа на културата.
Фестивалът тръгва на 4 август със затваряне на ул. "Шишман" от 16 до 22 часа и
предизвикателството на "Екоморфози". Идеята е чрез изкуството и забавленията да бъде
представен екологичният и био начин на живот в градски условия.
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Всеки може да се включи в инициативата, като донесе домашно приготвена храна, която да
споделите с приятели и гости на "София Диша".
Инициативата на Европейската комисия "Експушачите са неудържими" ще мотивира млади и
стари да откажат цигарите или да продължат да не пушат.
Фондация "Българска хранителна банка" ще проведе кампания за набиране на храни и средства
за нуждаещи се.
Доброволческият екип на Slow Food в България ще представи "вкусни" теми, свързани със
съхраняване на биоразнообразието и кулинарните традиции и култура на българите.
Екипът на био игри е подготвил редица изненади за най-малките. В тяхната "Транспортна
работилница“ децата и родителите ще се запознаят със замърсителите на околната среда, идващи
от транспортната система, и заедно ще имат задачата да открият нови начини на транспорт.
Екоморфозите на "София диша" няма да подминат и артистичния дух. БНР се включва с проекта
"Европа за мен", като младите хора ще бъдат провокирани да опишат представата си за
европейските граждански права чрез похватите на уличното визуално изкуство.
Стремейки се да популяризира активния начин на живот и отговорното отношение към природата,
екипът на ПроКредит Банк ще разкаже за екологичните инициативи, които провежда. Служители
на банката ще споделят съвети как да намалим потреблението на ресурси и направим дома си
ефективен, да намалим месечните си битови сметки и същевременно да спомогнем за опазването
на природата.
Фестивалът "София диша" ще продължи и през следващите недели от август със "Словото зове" на
ул. "Ангел Кънчев" на 11-ти, "Ветрове от цветове" на ул. "Пиротска" на 18-ти и ще завърши на 25-ти
август с "Песента на танца" на пешеходната част на бул."Витоша".
През септември фестивалът "София диша" се пренася в големите столични квартали, разположени
в периферията на града, като "Кварт фест".
Mediapool

1/08 Уволнени са всички директори на екоинспекции,
басейнови дирекции и национални паркове
Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова е освободила всички 16 директори на
регионални инспекции по околна среда и води у нас, директорите на дирекциите на трите
национални парка в страната - Рила, Пирин и Централен Балкан, както и на четирите регионални
басейнови дирекции за управление на водите, съобщи БТА.

3

Основна причина за освобождаване на ръководителите е неефективно изпълнение на проекти по
оперативна програма "Околна среда", довели до налагането на финансови корекции, забавяне в
изработването на плановете за управление на парковете и на плановете за речните басейни,
обясни министър Михайлова.
Освен това в МОСВ са получени и много сигнали и жалби срещу работата им. Новите назначения
ще бъдат прозрачни и след конкурси, условията за които ще бъдат обявени през септември, каза
още Михайлова.

1/08 Торнадо в екологията
Министър Искра Михайлова от ДПС уволни наведнъж всички директори на национални
паркове, басейнови дирекции и регионални инспекции по околна среда и води
Осъщественото в един ден уволнение на всички ръководители на 23-те регионални звена в
системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отговаря на всички
характеристики на "политическата метла".
В четвъртък всички ръководители на 16-те регионални екоинспекции (РИОСВ ), директорите на
трите национални парка – Рила, Пирин, Централен Балкан, и на четирите басейнови дирекции са
получили заповеди за освобождаване. За това съобщиха около обед Тома Белев от сдружението
"Зелени Балкани" (бивш директор на парк "Витоша"), и Борислав Сандов, съпредседател на
партия "Зелените".
Пред "Капитал Daily" някои от уволнените ръководители на потвърдиха, че същия ден са им били
връчени заповедите. Председателят на управителния съвет на Югоизточното горско предприятие
Румен Желев също е бил освободен, стана ясно от думите му пред Novinite.bg.
Чрез БТА екоминистърът Искра Михайлова посочи като причина за масовата чистка "неефективно
изпълнение на проекти по оперативна програма "Околна среда", довели до налагането на
финансови корекции, забавяне в изработването на плановете за управление на парковете и на
плановете за речните басейни". По думите й в МОСВ са били получени много сигнали и жалби
срещу работата им.
Ако покажат лоялност
Уволнените директори, с които успяхме да разговаряме, не пожелаха да бъдат разкрити имената
им, но посочиха, че връчените им документи не съдържат ясни мотиви за това. По неофициална
информация заповедите са изпратени до всички, но се обмисля преназначаването на част от тях,
ако "покажат лоялност към новата власт". Михайлова е обяснила, че през септември ще бъдат
обявени условията за конкурсите, с които ще се избират новите ръководители, а назначенията им
щели бъдат "прозрачни". До редакционното приключване на броя не успяхме да се свържем с
министерството за коментар.
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Дългогодишни служители в системата на МОСВ коментираха, че подобни смени са ставали и при
други правителства, но обикновено постепенно и не толкова демонстративно. По думите им
проблемите с кадровата въртележка на ръководните постове са започнали още при
правителството на НДСВ, когато тогавашният министър Долорес Арсенова е променила начина, по
който се назначават шефовете на РИОСВ, парковете и басейновите дирекции. Дотогава те са били
държавни служители, назначени по Закона за държавния служител. Арсенова обаче е променила
това и всички те са били назначени по Закона за администрацията. Според бивш ръководител
назначенията по чл. 19 и 19а от този закон ги превръщат в почти членове политически кабинет - те
не се ползват със защита по Кодекса на труда и нямат право да оспорват уволненията, за които не
се изисква предварително уведомяване. "Тя (Долорес Арсенова, бел. ред.) искаше да назначи
хора, които не можеха да бъдат назначени, защото не отговаряха на изискванията. И промени
цялата структура", коментира засегнат от "чистките" на предишни правителства.
При следващите правителства смяната е протичала по различни начини – например по времето на
тройната коалиция и Джевдет Чакъров заповедите за уволнение са пристигали в 16.30 часа в
петък. По времето на Нона Караджова (ГЕРБ) също е имало масови промени, като новите
ръководители са били назначавани с конкурс.
Служители от структурите на МОСВ предполагат, че вероятно и сега ще се направят някакви
конкурси, но изискванията по тях не са разписани нормативно и могат да бъдат заложени
образование и опит, поискано от сегашното ръководство на министерството.
Окопаване на власт
Такива метли са не просто реваншизъм, а "окопаване" във властта. На тези постове е нужно да
има експерти, които не се влияят от смяната на правителства, а от изпълнението на задълженията
съгласно закона", коментира Борислав Сандов. Той също допуска, че някои директорите ще бъдат
преназначени, а "метлата" ще премахне само неудобните.
"Големите губещи отново ще са природата и обществото", добави Сандов. Думите му споделят и
бивши директори на държавните еко и водни структури, които са били засегнати от политическите
промени. "Трагично е, защото в момента се правят плановете за управление на националните
паркове и как ще се управляват те в следващите 10 години. Тези промени може да попречат на
работата по тях", коментира бивш служител в МОСВ.
Нови на хоризонта
Вече изплуваха неофициално и фаворити за освободените постове. Във Варна например за шеф на
екоинспекцията се спряга областният председател на ДПС Ерджан Ебатин, съобщи сайта "Днес+".
Ебатин е в партийните структури от няколко години, като е бил член на съвета на директорите на
общинския Дворец на културата и спорта в града от 2007 до 2011 г., а преди това е работил като
учител. Според сайта той е завършил химия и биология в Шуменския университет.
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По информация на "Асеновград онлайн" Тамер Бейсимов, шеф на общинско звено "Паркинги и
гаражи" в община Асеновград, ще бъде назначен за директор на РИОСВ в Пловдив на мястото на
Валя Атанасова. По времето на тройната коалиция Бейсимов е бил главен секретар на
Министерството на околната среда и водите .
В Хасково за шеф на РИОСВ се коментира бившият директор на ОЦК Славея Стоянова по
информация на сайта Kardjali.bgvesti.net. Досегашният – инж. Димитър Илиев, е на поста си от
1992 г., но от четвъртък е освободен. Пред сайта той е заявил, че няма да обжалва заповедта, но
ще се яви на новия конкурс. От регионалната медия са направили опит да се свържат със
Стоянова, която обаче внезапно е спряла да чува след въпроса за евентуалното й назначение в
екоинспекцията и е затворила телефона. ОЦК е сред най-големите замърсители в региона, през
годините има наложени множество глоби за това, а самият завод затвори след месеци протести
на служителите му за лоши условия на труд и неплащане на заплати. Той беше собственост на
Валентин Захариев, а в момента негови активи са притежание на фирми, свързани с ПИБ.

2/08 Министерството на екологията в шок заради дълг от 78
млн. лв. към бизнеса
Министерството на екологията е в шок заради дълг от 78 млн. лв. към бизнеса по изпълнени вече
проекти. "Сумата е впечатляваща и за мен тя беше шок", каза министърът на околната среда и
водите Искра Михайлова по време на първия за нейния мандат обществен съвет. Той се проведе
малко след като бяха уволнени 23-ма ръководни кадри на ведомството в четвъртък.
На продължилия повече от два часа обществен съвет не стана и дума за уволненията. Дневният
ред беше законодателната програма на министерството да края на годината и бъдещата
оперативна програма "Околна среда".
Проявата събра широк формат на представители на неправителствени организации, бизнеса и
научните среди на възраст от 10 до 84 години, а залата се оказа тясна за всички желаещи да видят
новото ръководство на министерството.
На обществения съвет обаче отсъстваха представители на коалиция "За да остане природа в
България", по чиито сигнали обикновено стават разкрития за незаконно строителство в защитени
територии и скандални обществени поръчки като последната с броенето на делфини и китове в
Черно море за 3.5 млн. лв.
"Не считам, че е необходимо да участвам в един грешен съвет, който имитира обществени
консултации", каза Тома Белев от коалицията пред Mediapool. Той уточни, че не е участвал и в
предишните заседания на обществения съвет при служебния министър Юлиян Попов.
Първият обществен съвет с новото ръководство на министерството се превърна в говорилня, в
която всеки лобираше за собствения си интерес. Бизнесът – за забавени плащания, забраната да
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се изкупува скрап от хората, която предстои да влезе в сила, тарифата на таксата за водоползване.
Граждани поискаха да им се реши проблемът с хвостохранилището на гара Бов, изхвърлянето на
строителни отпадъци в столичния квартал "Малинова долина", да се изгради липсващата
канализация в Гулянци.
Отделно се изказваха мнения от професори и учени за обработването на отпадъците технологиите за изгаряне и компостиране, градския транспорт, пестицидите, чистотата на въздуха.
Обсъдено беше дори, че мъжете над 70 г. влизат в процеса на старческо оглупяване, според
председателя на Съюза на летците ветерани, който изтъкна че е на 84 години.
Присъстващите неправителствени организации бяха недоволни от факта, че през последните
години едни и същи НПО-та печелят поръчките и са си поделили 150 млн. лв. Въпреки призивите
да бъдат назовани, имена не бяха посочени.
Въпреки говорилнята министърът на околната среда Искра Михайлова е убедена, че
общественият съвет е едно "добро дело", започнато от предшественика й, което подкрепя. Тя е
убедена, че в пряк и конструктивен диалог с гражданското общество ще бъдат реализирани
целите, които министерството си поставя.
Министър Михайлова обеща да започнат да разплащат просрочените задължения към бизнеса.
Само по предприсъединителната програма ИСПА те възлизат на около 6 млн. лв., въпреки че
изпълнението на проектите е приключило още в края на 2010 г. Още 5 млн. лв. трябва да се платят
по прекратени проекти. "Като теглих чертата, сумата се оказа между 63 и 78 млн. лв. Сумата е
впечатляваща и за мен тя беше шок", каза министър Михайлова.
Тя подкани присъстващите да внесат в министерството конкретните си предложения за промени в
бъдещата оперативна програма "Околна среда", така че парите да не отиват само за държавни и
общински организации, но и бизнесът и НПО-тата да се включат. "Убедена съм, че не може само
администрацията да бъде бенефициент по оперативната програма", каза министър Михайлова по
повод отправените критики.
Mediapool

7/08 300 тона радиоактивна вода на ден се изливат от АЕЦ
"Фукушима"
Те попадат в Тихия океан
По около 300 тона радиоактивна вода на ден се изливат в Тихия океан от авариралата през 2011 г.
японска атомна централа "Фукушима", съобщава ДПА.
Съобщението беше направено, след като днес японското правителство реши да помогне с
бюджетни средства на оператора на централата "Токио електрик пауър" (ТЕПКО). Целта е да се
предотврати по-нататъшната концентрация на радиоактивна вода в централата.
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Всеки ден около 400 тона подпочвена вода се просмукват в сградите на блоковете и се смесват с
радиоактивната вода, която се използва за охлаждане на повредените реактори, пояснява ДПА.
През юли ТЕПКО призна, че радиоактивна вода от централата се е просмукала в почвата и се е
вляла в морето.
Премиерът Шиндзо Абе нареди на министерството на индустрията да вземе незабавни мерки.
АЕЦ "Фукушима" претърпя повреди в три от шестте си реактора след като беше връхлетяна от
разрушително цунами през март 2011 г., предаде БТА.

7/08 Японските власти: 300 тона радиоактивна вода на ден
изтичат от повредената АЕЦ
Японското правителство смята, че през последните две години от повредената АЕЦ "Даиичи" във
Фукушима в Тихия океан е изтичала замърсена с радиация вода. Това съобщи представител на
министерството на индустрията, цитиран от агенция Reuters. По-рано друг източник на агенцията
заяви, че количеството е около 300 тона замърсена вода на ден.
Операторът на атомната централа, която сериозно пострада при земетресението и цунами през
2011 г., TEPCO, заяви, че не може да потвърди точното количество вода, която е изтичала в Тихия
океан. "В момента не можем да кажем колко точно подпочвени води са се вливали в океана",
заяви говорител на енергийната компания Нориюки Имайзуми.
В сряда премиерът на Япония Шинзо Абе обеща да засили усилията на властите за спиране на
изтичането на радиоактивна вода. Той е наредил на министерството на икономиката, търговията и
индустрията спешно да се справи със ситуацията и да се увери, че TEPCO предприеме
необходимите действия за почистването, което се очаква да продължи повече от 40 години и да
струва около 11 милиарда долара.
От Дневник

8/08 Дни след уволненията на директори на екоинспекции,
РИОСВ – Бургас е с новоназначен началник
Броени дни след като министърът на околната среда и водите Искра Михайлова уволни всички 16
директори на регионалните инспекции в страната, от този понеделник РИОСВ - Бургас, има нов
началник.
Инж. Добринка Стоилова е назначена на поста от 5 август, потвърди Стефка Калъчева от
пресцентъра на екоинспекцията в Бургас за "Дневник", но не можа да отговори дали Стоилова е
временно или постоянно назначена на поста. За подробностите около заповедта за назначението
от пресцентъра ни пренасочиха към Министерството на околната среда и водите, откъдето идва и
назначението.
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То е станало без задължителния за това конкурс и въпреки публичните уверения на
екоминистърката Искра Михайлова, че новите назначения да бъдат прозрачни и след конкурси,
условията за които да бъдат обявени през септември месец.
Дотогава в Бургас временно изпълняващ длъжността директор на РИОСВ трябваше да бъде
Димитър Трошев.
Стоилова е била младши експерт в регионалната екоинспекция и е работила до 2009 г. Там, когато
си тръгва заедно с дългогодишния началник Симеон Симеонов, съобщава регионалният сайт
gramofona.com.
Като основна причина за освобождаването на ръководителите в началото на месец август беше
посочено неефективното изпълнение на проекти по оперативна програма "Околна среда", довели
до налагането на финансови корекции, забавяне в изработването на плановете за управление на
парковете и на плановете за речните басейни.
До публикуването на материала "Дневник" не получи отговор от МОСВ за подробностите около
назначението.

10/08 Започва изпомпването на радиоактивна вода от АЕЦ
"Фукушима"
Операторът на АЕЦ Фукушима Токио електрик пауър - ТЕПКО (Tokyo Electric Power - TEPCO) е
започнал да изпомпва радиоактивната подпочвена вода в опит да ограничи вливането й в Тихия
океан, предаде Франс прес.
Между 14 и 20 часа местно време е изкопан кладенец и са изпомпани 13 тона вода.
Говорител на компанията заяви, че ТЕПКО си е поставила спешната задача да изпомпа тази вода
възможно най-бързо.
В сряда премиерът Шиндзо Абе изтъкна, че властите ще се включат по-активно в управлението на
заразената вода, чието изтичане в океана по думите му е спешен проблем.
От март 2011 година ТЕПКО полага усилия да се справи с последиците от аварията в нейната АЕЦ
Фукушима (на 220 км североизточно от Токио) вследствие на силно земетресение и най-вече на
гигантска вълна цунами.
Поради липса на средства за обработка, складиране и отделяне на заразената подпочвена вода, в
края на юли компанията призна за първи път, че част от нея се е изляла в океана.
Представител на министерството на промишлеността заяви пред АФП в сряда, че около 300 тона
вода се изтичат всекидневно, но че не е сигурно дали тя е силно радиоактивна.
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ТЕПКО планира до средата на август да изгради система, способна да изпомпва по 100 тона
заразена вода дневно, която след това да се филтрира и рециклира и да се използва за охлаждане
на реакторите на авариралата централа.
От Дневник

10/08 Сметището край Пазарджик системно обгазява село
Капитан Димитриево
Сметището край Пазарджик, което в момента гори, системно обгазява село Капитан Димитриево,
а проблемът продължава да стои без решение, алармира Димитър Димитров от кметството в
селото.
В момента сметището за отпадъци обгазява четири села – Капитан Димитриево, Дебращица,
Алеко Константиново и Главиница, както и част от пътищата в региона.
Според Димитров, със затоплянето на времето е започнало самозапалване на отпадъците, но пострашни са миризмите и това, което тече по асфалта.
За решаването на проблема многократно са подавани жалби до РИОСВ-Пазарджик, както и до
всички официални институции. Внесена е и декларация в Общински съвет Пещера, подписана от
близо 300 души, с която се иска да се спре задимяването и да се проучат възможностите за ново
депо за област Пазарджик, разказва Димитров.
От Дневник

15/08 Екоминистър Искра Михайлова: Рискът ЕС да ни глоби
заради неизградени депа за отпадъци е голям
Ако България успее да докаже, че може да изгради 22 депа за твърди битови отпадъци по
оперативна програма "Околна среда" до края на 2015 г., няма да има наказателна процедура
срещу страната от страна на Европейския съюз.
Това обясни министърът на околната среда и водите Искра Михайлова пред "Нова телевизия". В
момента процедурата е в най-ранен етап, в който Брюксел е изискал информация от страната ни
за това какво сме свършили по изпълнението на този ангажимент. По договора за
присъединяване към съюза България трябваше да изгради 24 депа до края на 2009 г. В момента
има изградени само две – регионалното депо в Ботевград, което обслужва още общините Правец
и Етрополе и в София, което е част от интегрираната система за преработка на отпадъците.
В същото време Михайлова призна, че забавянията са толкова големи, че наистина рискът от
наказателна процедура е сериозен, а глобите са големи "Те се изчисляват в десетки хиляди евро
месечно," уточни екоминистърът.
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Освен построяването на депата страната ни не е изпълнила и ангажимента по затварянето на
останалите 76 сметища, които не отговарят на европейските директиви. Причината за това е
липсата на финансиране през изминалите четири години. За затварянето на сметищата са нужни
около 180 млн. лв.
Според нея начинът за справяне с неизпълнени поети ангажименти към Брюксел е подобряване
работата на регионалните инспекции по околната среда, особено на дирекциите на националните
паркове и басейновите дирекции. С това тя обясни и сериозните си основания за
освобождаването на директорите им.
"Това не е чистка, която се е случила в първата седмица от влизането ми в министерството - това е
решение, което съм взела в резултат на множество сигнали. В резултат на това България е в
съдебни процедури в Брюксел. Имаме поредица от проекти по ос 3 на ОП "Биоразнообразие",
където бенефициенти са точно регионалните структури, и всички тези проекти са рискови всички
до един поради факта, че там непрекъснато има нарушения, пропуски в обществените поръчки и
избора на изпълнители", обясни Михайлова.
От Дневник

28/08/ Рио де Жанейро обяви война на боклука
С жестоки глоби и черен печат ще бъдат наказвани вече замърсителите на Рио де Жанейро в
очакването на Световното първенство по футбол и олимпиадата, на които градът ще бъде
домакин, съобщи "Гардиън".
Градските власти въведоха нови правила за чистотата, които предвиждат драстично завишаване
на глобите за изхвърляне на боклук на обществено място – от 30 паунда до близо 1000 паунда.
Управата освен това възнамерява да дава "мръсно име" на всеки жител на града, който бъде
заловен да изхвърля боклука си и не плати предвидената глоба. Това ще бъде отбелязвано на
личните документи на нарушителите и няма да им позволява да взимат заеми.
Въвеждането на закона lixo zero (нулев отпадък) беше временно отложено заради визитата на
папата и множеството демонстрации на граждани срещу големите публични разходи за
подготовката на двете спортни събития.
При обявяването на новите правила миналата седмица работниците по чистотата бяха
придружавани от въоръжени полицаи.
Шефът на почистващата фирма обясни, че най-големите усилия по разчистването на града от
боклуци ще са съсредоточени върху най-посещаваните места, но след време програмата ще се
разширява върху все по-голяма територия от града, включително и върху прословутите фавели в
покрайнините.
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Няма да глобяваме на място, но ще взимаме идентификационните номера на нарушителите и ще
отбелязваме нарушението им по-късно, ако откажат да платят глобата си, обясни Винициус Рориз,
президент на фирмата по чистотата Comlurb.
Критици на новите правила обаче смятат, че глобите са несъразмерно високи, а освен това няма
създадени достатъчно места за изхвърляне на боклук, което принуждавало много хора да се
отървават от него просто на улицата.
За пример те дават глобата за изхвърлена тенекиена кутия, която е пет пъти по-голяма от
минималната месечна заплата от - 763.14 reais (£200).
От общината се ангажират да открият нови сметища и да увеличат броя на кошчетата за боклук,
които ще са направени от кокосови влакна вместо от пластмаса. Идеята е съдовете да не
привличат крадците и да останат по местата си, за да се ползват по предназначение.
За да покаже мащабите на замърсяването в града, местната управа спря да събира отпадъците от
плажа Ипанема по обичайния график. Идеята беше така да се покаже на хората колко много
боклуци се събират на плажа само за един уикенд, обясняват управниците.
"Подкрепям 100% тази програма. Бразилците са прасета, които непрекъснато хвърлят боклука си
на улицата. Това е неприемливо. Още по-лошото е, че това правят дори образовани хора от
горните класи", коментира инженерът Педро Гомеш.
От Дневник
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