
Владимир Захаријев са групом грађана спречио Зорану Михајловић да уђе у Босилеград
петак, 08 април 2016 12:51

 Босилеград -- Председник општине Босилеград из Владимир Захаријев је блокирао пут
са групом грађана и зауставио потпредседницу СНС Зорану Михајловић. Она је са
својим сарадницима из СНС-а долазила у посету том месту.

  

  

Захаријев је зауставио колону возила на улазу у Босилеград где се налази пумпа, чија је
приватизација спорна, и затражио од Зоране Михајловић, која је и потпредседница
владе, да обезбеди снадбевање нафтом за ту општину.

  

Михајловић му је рекла да судске одлуке морају да се поштују и позвала га да престане
са блокадом и да се повинује одлуци суда. 

  

Она је позвала Захаријева, који је бивши члан ДСС, а сад има своју странку Природни
покрет, који је у коалицији са ДСС-ом, да не блокира улаз у Босилеград и да не прави
"гето" од тог места. 

  

"Немојте да се заклањате и нарушавате однос између Срба и Бугара, који је иначе
добар", рекла је Михајловић. 

  

Она је навела да ће се ситуација везана за приватизацију пумпе решити, али да
Захаријев мора да поштује законе и да се не меша у судске одлуке, зарад, како је рекла,
политичке каријере. 
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Захаријев је министарки рекао да није имао намеру да блокира пут, али да је желео да
разговара са њом, као представницом владе, и да је она могла да прође са својим
сарадницима да је то желела. 

  

Предузетник Стефан Костов купио је општинску пумпу на лицитацији, али му општина
Босилеград није дозволила да уђе у посед. 

  

Након одлуке суда, пупми је искључена струја и отежано је снадбевање горивом свих
јавних служби у Босилеграду. 

  

Захаријев се на моменте препирао са Михајловић, њој је упутио комплименте, али, рекао
је, својим телом ће блокирати пут све док проблем не буде решен.

  

Босилеград је једна од последњих општина (уз Шабац, Врачар, Стари град и неке
мађарске општине) у којима се СНС нема власт.

  

(Танјуг)
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