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Д-р Урал Бекиров,
кандидат-кмет за Община Балчик
Роден съм в град Балчик. Завършил съм
балчишката гимназия с отличен успех и бях един
от петимата кандидатстващи от Балчик за лекари
приет в МУ гр.Варна. Имам две специалностивътрешни болести и обща медицина.
Специализация по ехографска диагностика.
Курсове за повишаване на квалификацията. В
момента съм общопрактикуващ лекар в
с.Оброчище, вече 20 години.
Защо се кандидатирахте за кмет?
Първи ДПС издигна в
Общината кандидатурите за кмет и общински
съветници. Това е едно
нормално поведение на
политическа партия,
участваща в управлението на общината. Както
се знае, имаме 5 общински съветници и Къймет
Тургут като представител
в администрацията, който
работи много успешно.
Идеята е, че все пак
този град се нуждае от
развитие, а не от запазване на статуквото. Има
достатъчно дадености

като разположение и като тип община – морска и граничеща с областен център Варна и Добрич. Наличието на
много селскостопански
площи предполага развитие и в областта на
селското стопанство.
Близостта на к.к.” Албена” е много важна, както и наскоро върнатата
„Тузла” за стопанисване
от Балчик предполага
развитието и на балнеоложкия туризъм.
Какви ще бъдат първите Ви действия, ако
бъдете избран за кмет?
Трябва да бъдат за-

вършени ремонтите по
инфраструктурата, и то
в оперативен порядък,
пред вид настоящия зимен сезон, за да не се
компрометира вече започнатото. Да не се допусне нарушаване на
нормалното движение
по пътищата, което се е
допускало в миналото,
т.е ОбА (Общинска администрация) и БКС да
бъдат на мястото си
през зимния сезон.
Балчик има не само
главни улици. Има места, които не са пипани
от моето детство в самия град, а да не говорим за селата. Вярно е,
че започнаха ремонти
към настоящия момент
, и то ударно, но не може това да бъде правено веднъж на 4 години.
Местата за отдих са пренебрегнати, за съжаление. Само едно беше
оправено. Те трябва да
бъдат развити и умножени. Няма да споменавам незаконните сметища.
Те се виждат от всички нас.
Най-първо трябва да
се види какво е финансовото състояние на
Общината, за да може
да сме адекватни при
вземането на решения,
при поддръжката на самата община.
Как ще подходите
към раздутия щат на
Общината?
Живеем в 21 век. Недопустимо е хората да
бъдат разхождани от гише на гише за услуги,
предлагани от ОбА , чиито задължения са да
оптимизира обслужването на гражданите. То

да бъде улеснено и в
кратки срокове.
Ще впрегна електрониката в полза на гражданите и това ще рефлектира върху тях. Всичко,
което може да бъде подавано и приемано онлайн, да стане факт.
В ОбА ще работят можещи и знаещи хора. По
отношение на местните
данъци и такси – те задължително трябва да
бъдат намалени. Не е
възможно и Общината
да се вживява в ролята
на голям бирник.
Общината трябва да
бъде отворена за гражданите. А не гражданите
да и се чувстват длъжни.
Какви цели си поставяте по отношение на
цялата Община?
През двата мандата,
през които съм бил в
ОбС, селата остават на
по-заден план. Там също живеят хора. Те са
по-недоволни граждани
от развитието на Общината в икономически и
социален план. Трябва
да има оптимизация на
транспортните връзки
между селата и града.
Да бъде дадена възможност възрастните също
да ползват в разширен
обем безплатни пътувания от населеното място до града. Балчик е недоразвит като туристически център. Недостатъчен е допирът до еврофондовете. Например Еврофонд „Джереми” предоставя за развитие на малкия и среден бизнес доста по-ниска лихва от тази на банките. Той трябва да сти-

гне до знанието на всички заинтересувани.
Общината може да бъде полезна пред вид административния капацитет на отдела за работа с еврофондовете, който да изготвя проекти и
подготвя кандидатстването на малките и средни фирми. „ Лидер” –
малките и средни фирми в селското стопанство, където ОбА също
може да бъде полезна.
Доста хора не стигат до
тези фондове, поради
незнание как да изготвят
тези проекти и как да ги
представят. Отделът да
бъде разширен и още
активизиран, независимо от успешната му работа до този момент.
Градът има потенциал
да бъдат привлечени чужди инвеститори, които
когато си донесат парите и проектите, ще донесат работни места, което е болна тема за цялата община.
Какво ще кажете за
здравеопазването?
Поредната болна тема. Не търпи положително развитие в национален мащаб. Хората са
свидетели и потърпевши всеки ден. ОбА прави много и ще продължи дотирането на
Общ.болница, за да може максимален брой хора да имат достъп до
здравна помощ. Имаме
база като сграден фонд.
Ако успеем да реализираме проекта за обновяване на мед.апаратура,
ще търсим и намираме
специалисти, които да
работят с нея. Община-

та може да бъде полезна с предоставяне на битови условия, за да могат тези специалисти да
работят.За съжаление
не могат да бъдат решени всички проблеми ,
тъй като системата, по
която работи нашата
държава – фондово
здравеопазване, не предоставя достатъчно финансови средства.
По отношение на
културата?
Тази година бяхме
свидетели как за малко
не провалихме „Балчик
класик дейс”. Надявам
се това повече да не се
случва. Всички култ. мероприятия, провеждани
на местно ниво, трябва
да бъдат изпълнени със
съдържание и изпълнявани пред много хора.
Балчик има даденост за
такива мероприятия.
Пък и да не забравяме,
че балчишката общественост имат представители и на по-високо ниво в областта на културата. Техните идеи, според мен, трябва да бъдат
реализирани в общината.
Няколко думи за
образованието?
Образованието не
може да бъде приоритет
на общината. То е държавна политика. Общината може да подпомага и да бъде партньор с
училищата и всички,
ангажирани в сферата
на образованието, за да
могат и трябва децата да
получат максимални по
обем и качество знания
и образование .
Спорт.
Футболът в детско-

юношеската му част
трябва да бъде развиван, а що се касае за мъжкия отбор, там развитието му трябва да има
две части. Едното е на
общината, да подпомогне и с финансиране,
разбира се, а другото е
усилие на самия футболен клуб, за да могат да
бъдат намерени спонсори, т.е практиката на
еднолично финансиране от страна на ОбА да
бъде прекратено, както
и стана. До 30 септември бяха изхарчени 1 млн.
и това е видно от решението на ОбС.
Трябва да бъде развиван не само футболът.
Ние нямаме една адекватна спортна зала за
другите спортове – волейбол, баскетбол. А като морски град нямаме
и един басейн за спортни цели. Това смятам, че
ще мога да реализирам
като кмет. Това е срамота, като си помислиш.
Ами морските спортове. И там няма база.А
можеше да има.
Колко общински съветници се надявате
да имате в новия ОбС?
Всяка една партия ,
явяваща се на избори,
има за цел да има повече общ. съветници от
предходния мандат.
Какви предизборни
мероприятия провеждате?
Продължаваме да се
срещаме с хора от общината, като последната седмица ще станат поактивни.
Интервю: Маруся
КОСТОВА

