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Протестът отблизо:
Привърженици на футболния отбор "Черно море", собственост на популярна варненска
икономическата групировка се появиха неочаквано на протеста срещу продажбата на
122 дка от крайбрежието на Варна. Запалянковците се събраха пред сградата на
областна администрация 15-тина минути преди предварително обявения протест,
организиран от граждански сдружения и ПП Зелените. Повод за спонтанното им
обединение бе неодобрението към новините на турски език по националната телевизия.
Вместо да се разотидат обаче, точно в началния час на протеста, те се нахвърлиха
върху мирно протестиращите и скъсаха плакатите им.

Сред агресивните младежи имаше и такива във видимо нетрезво състояние, както и
малолетни хулигани. Не нужно да се споменава, че футболисните фенове не
разполагаха с легитимиращ митинга им документ. Протестиращите срещу новините на
турски език дори не бяха наясно, че съществува подписка по този въпрос, открита още
със стартирането на подписката за ревизия на скандалната сделка за Морската
градина.

Едно е ясно, проблемите със сделката по продажба на 122-та дка и проекта „Алея
първа” са реални и осветляването им силно е притеснило икономическата групировка.
За пореден път обществото става свидетел на метода "противопоставяне на граждани
срещу граждани". Кой има полза от това? Не и гражданинът, който по тази схема бива
отклоняван от важните въпроси, за сметка на които общественото пространство се
запълва с некачествен и жълтеникав пълнеж.
Сценарият, чрез организирано провокативно поведение да се възпрепятства правото
на всеки гражданин да изразява свободно волята си, именно чрез мирни протести и
демонстрации, се прилага не за първи път тази година.
Кой е позволил, чрез действие или бездействие, провеждането на два протеста, на
едно и също място, е въпрос, на който ще търсим отговор.
Резултатите след координирана атака:
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* Разкъсани плакати, спукани балони;
* немотивирани обиди, счупени очила;
* информационно затъмнение;
* и в крайна сметка отместен от същината си протест.
Исканията остават:

Прозрачност по сделката, предоставяне на всички документи свързани с договора
за продажба, между които проектът и сертификатът, станали основание за
продажбата, доказателства за произхода на средствата, заплатени ли са сумите
описани в договора, мотивите за деактуване на земята от публична в частна
държавна и още, и още...

Няма да се колебаем в исканията си за оставки на тези, които укриват документи по
„перфектни” сделки, ограбват правата на гражданите и уронват престижа и авторитета
на държавните институции.
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