Протест срещу високата сграда
на Артекс в кв. Лозенец
Днес протестиращите срещу високата сграда на Артекс отново се
събират да изкажат своето недоволство от новостроящата се
сграда. Въпреки отвореното писмо на строителя до медиите за
изрядност на документите по строежа, недоволните все пак са
решили да отстояват своето искане за прекратяване на
строителството. Планираният предната седмица протест бе
отложен за тази, поради лошото време. Кой ще носи отговорност
ако поредният инвеститор се оттегли и остави след гърба си
недовършен обект – по-красив ли ще е квартала, как ще се
отрази това на цената на имотите в района? Защо един модел на
протести обикаля кварталите на София, водени от едни и същи
дълбоко възмутени граждани с мегафони в ръка? Един от
коментарите към предишен пост ни насочи да обърнем внимание на
едно лице, популярно от протестите в Младост (Никола
Вапцаров). Същият непримирим софиянец след упорити протести
успя да свали кметското управление в района и да стане
заместник кмет. Само един ден след това строежите, срещу които
е протестирал се подновяват и излъганите избиратели започват
протести срещу новото си управление. Така или иначе този човек
вече не е заместник кмет, но го виждаме все по-често да шета и
да дава изявление по сходни протести в други квартали, сега и
в Лозенец. Парадоксално е поведението и присъствието и на
кмета на район Лозенец Любомир Дреков, който се държи като
съорганизатор на протеста, компрометиращ собственото си
управление, защото именно общината е длъжна ако има нередности
да вземе законни мерки, а не кмета да участва в протестни
действия, заемайки страна.

Добре е да отдадем внимание на всички активисти – граждани на
„квартала“, организатори на протеста (от ляво на дясно):
1. Никола Вапцаров – бивш зам.кмет на район Мадост.
Организатор на протести срещу строителства в Младост.
2. Войслав Тодоров – общински съветник в Столичен общински
съвет от ПП Нормална държава (партията на Георги Кадиев) и
Коалиция Сердика.
3. Иво Божков – общински съветник от групата на Реформаторския
блок.
4. Любомир Дреков – кмет на район Лозенец.
5. Мариан Башур – брокер на недвижими имоти.
Сигурни сме, че поредният т.нар. протест ще бъде отразен от
БТВ, обърнете внимание кой ще говори, какво ще говори и от
името на кого ще говори…
Тъй като основният въпрос в последния протест от който са
използвани кадрите по-горе е „Кой издаде разрешителното за
строеж?“, бихме посъветвали организаторите да намерят
правилното място за протест, което е може би пред Общината в
района.
Може би добра практика ще е оттук нататък да проследяваме
лицата на редовните протестиращи къде и какво правят в нашата
столица.
Златен век на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – необходима, смела и
категорична. Повече може да прочетете ТУК.
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