Време е нарушителите да поемат отговорност!:
„За Земята“ подкрепя протеста на гражданите в Гълъбово за чиста околна
среда
Екологично сдружение за „За Земята“ подкрепя протеста на жителите на гр.
Гълъбово и региона срещу продължаващото замърсяване от ТЕЦ „Брикел“,
който ще се проведе пред сградата на индустриалното предприятие във
вторник, 13 септември, от 18:00 ч.
„Време е нарушителите да поемат отговорност и е похвално, че местните хора
се изправят срещу феодалната зависимост и очевидното замърсяване от
страна на централата. Хората от града дишат буквално сажди, които се ръсят
непрестанно и попадат в дробовете, водата и храната им. ТЕЦ „Брикел“
обещава многократно, че ще решат проблема, но резултатът от десетки години
е нула.“, казва Румяна Боянова, координатор местни общности в „За Земята“.
Централата на въглища е нарицателно за замърсяване на въздуха и околната
среда в България. Системните нарушения, свързани със замърсяване на
въздуха и водата на река Сазлийка и язовир Розов кладенец, изгаряне на
горива, които не са включени в разрешителното за работа като биомаса и
гориво от отпадъци - RDF, нарушаване на правилата за безопасност, водят до
многократни глоби, но от страна на централата няма промяна.
Инсталацията на ТЕЦ „Брикел“ е амортизирана, технически и морално
остаряла, за което говорят честите аварии. Състоянието на сградата и
съоръженията е главната причина, поради която в атмосферата се отделят
неорганизирани емисии. По разказ на работници от предприятието, липсват
обшивки на някои от котлите, както и необходими компоненти на системите за
очистване на димните газове. В социалните мрежи и медиите циркулират
стотици снимки черен дим, който излиза от ТЕЦ „Брикел“ — не само от комина,
а от целия стар покрив на сградата или т.нар. котелен цех, а хората в региона се
оплакват от миризмата и черните сажди, които попадат в дворовете, храната и
водата им.
Припомняме, че Съдът на Европейския съюз осъди България за превишаване
на нормите за серен диоксид в Югоизточния регион, където попада и Гълъбово.
В решението е записано, че България е извършила нарушение на правото на
ЕС, защото не гарантира чист въздух на хората. Със сигурност дял в
замърсяването има и ТЕЦ „Брикел“. Така централата на практика се превръща
в проблем за всички българи. В същото време ръководството на предприятието,
свързвано с бизнесмена Христо Ковачки, не показва воля да промени това.
„Вместо да говорим как хората в региона активно се включат в Зеления преход
чрез улеснен достъп до енергоспестяващи мерки и възобновяема енергия за

собствено ползване в домовете им, а защо не и топлофикация на ВЕИ, ние се
борим с динозаври от минала епоха. Крайно време е едно съоръжение в
абсурдно състояние, потвърдено на място лично от премиер и вицепремиер на
Република България, да спре да замърсява. Да видим на практика, че законът в
България да започне да защитава и правата на обикновените граждани.“,
коментира Радостина Славкова, координатор на кампания Климат и енергия в
„За Земята“.

