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Колеги-студенти и преподаватели от Студентски град,

Колеги-студенти и преподаватели от Студентски град,

След големия шум и вълнения за Студентски град, властта най-после
реши да изложи своето предложение. Това предложение се нарича Подробен
устройствен план (ПУП) и е на община „Студентска” (виж го на сайта ни www.
priziv.org). В него обаче, вместо придобивки за студентите и преподавателите
като: изграждане на нови общежития, запазване и облагородяване на зелените
площи и паркове, създаване на библиотеки, кина (културни и обществени
центрове) и нови спортни площадки се предвижда съвсем друго. Строеж на
десетки нови частни жилищни постройки в близост и между общежитията, а
също и дузина търговски обекти с придружаващи ги паркинги. Сега, докато
текат обсъждания, на които ние, самите студенти не сме и поканени (желани),
продължават да се градят и завършват много от тези обекти, които по план
трябва тепърва да подлежат на одобрение/ отхвърляне от нас, живеещите в
Студентски град!!!
Колеги, важно е да се разбере, че трябва да реагираме сплотено и на
момента. В противен случай Студентски град ще бъде доунищожен, а сегашните
и бъдещите студенти оставени без свой квартал като място за отдих и развитие.
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- всеки от нас, може да подаде еднолична и/ колективна жалба до община
„Студентска” като срокът изтича до края на месеца – 27 февруари, петък.
Примерни жалби, както и засегнатите райони на блока, в който живеете (като
обекти за обжалване) са качени на сайта ни.
Това е нашият документиран протест срещу тези противомладежки интереси.
При липса на жалби общината си измива ръцете и счита, че планът се ползва с
подкрепа от страна на студентите
-всеки от нас, може да се включи в общата подписка срещу антистудентски
по същество ПУП. Подписите се събират при съответните портиери и домакинки
на всеки вход към общежитието, в което живееш.
Така още един път ще покажем, че имаме отношение към условията ни на
живеене в Студентски град, като желаем те да се подобряват, при това с наше
участие.
Студенти, нашите противници много разчитат на неинформираност и слаба
организация по въпроса от наша страна. Разните измислени реститути,
бързащите за печалби строителни компании, недобронамерени общински и част
от университетските власти одобряват явно или мълчаливо този план, план
който може само и единствено да прокуди студентите от предвиденото за нас
пространство. Ще им позволим ли това?
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СТУДЕНТСКИ ГРАД е единен, предвиден за нашите и академични нужди
КАМПУС!
ДОЛУ печалбарските и престъпни ръце от СТУДЕНТСКИЯ ни КВАРТАЛ!
ОБЛИКЪТ на града ни го определяме само и единствено ние, студентите!
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