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По три теми говори в студиото на ПОТВ арх.Илко Николов: Античния форум,
Синдикалния дом на културата и бъдещето на кино "Космос". Общото между тях беше
проявата на граждански натиск върху политиците. Припомняме, че опитът за скрита
приватизация на безценната археология между Пощата и Тримонциум се случи в
мандата на кмета Иван Чомаков и предизвика сериозни протести. Срещу
проекта, одобрен от виден софийски архитект, застана пловдивската гилдия на
архитектите, начело с председателя й арх.Николов. След дълги съдебни битки се
стигна до патова ситуация. Илко Николов смята обаче, че има изход и е оптимист. Стига
да има общинско ръководство, което да не си изтрива ръцете със завареното
положение, а да се хване на работа.

По следващата тема - съдбата на ремонтирания Синдикален дом на културата, обаче
арх.Николов не е оптимист. От гледна точка на един опитен архитект направеното
от гръцката фирма Актор е повече от спорно. До общината е изпратено писмо, с което
се иска и български специалисти да се запознаят с проекта, но не е получен никакъв
отговор.

Според арх.Николов нищо чудно резултатът да е плачевен - напук на очакванията. А
защо се е стигнало дотук и заслужава ли си всичко това 17 милиона бюджетни средства
- все някога ще трябва да се даде отговор и на този въпрос.

Според госта историята с кино "Космос" е доказателство как един граждански протест
може да доведе да резултат.

Арх.Николов каза в заключение, че за него развитието на туризма би било най-добрия
бизнес за града и че неговата програма ще бъде насочена в тази посока. За да се
измъкне Пловдив от блатото обаче един мандат едва лище достатъчен. Хората, които
управляват града, трябва да мислят в перспектива много години напред.

Предаването бе илюстрирано с фотоси от проект за организация на археологията в
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района на Форума. Повторението му е в събота от 19.15.

След телевизионното си участие арх.Николов имаше среща с представители на
Строителната камара, които подкрепиха кандидатурата му за кмет на Пловдив.
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