
ПОЗИЦИИ  20 септември - 26 октомври 2011 г. 8

“Èñêàì äà Âè ñëóæà, äà ðàáîòÿ çà Âàñ -  êîãàòî âëåçåòå â Îáùèíà Áàë÷èê , äà ñå
÷óâñòâàòå ðàáîòîäàòåëè íà îáùèíñêèòå ñëóæèòåëè, à íå ìîëèòåëè”

Защо се кандидати-
рате за кмет на общи-
на Балчик?

Първото нещо , което
искам да направя, е да
променя  отношението
на чиновниците в общи-
ната към гражданите на
Балчик. Най-после тря-
бва  да  се  разбере,  че
гражданите са техните
работодатели  и  когато
има нужда от един пе-
чат, от един елементарен
документ,  справка  или
съгласуване, да не се ча-
ка две седмици , а да се
свърши услугата в ми-
нимални срокове. С ня-
колко думи, ще оптими-
зирам работата на все-
ки отдел и на цялата ад-
министрация. Ще наме-
ря начин така да органи-
зирам  приемното  вре-
мето, че всеки поискал
да има среща с кмета на
общината, да бъде удо-
влетворен.

Още през първия ден
ще поискам пълна реви-
зия на финасовите дела
на  общината.  Ще  сви-
кам пресконференция и
ще дам публичен отчет
на завареното, за да се
знае отправната точка,
от която започвам.

Второто  нещо,  което
ще  направя,  ще  бъде
план-програма  за  под-

готовката на проектите
за привличане на пари
от европейските фондо-
ве.  Ако  е  необходимо,
ще  пренасоча  част  от
служителите от и без то-
ва раздутия щат към то-
зи отдел, за да можем да
привлечем  финансов
ресурс,  а  не  само  да
продаваме, да продава-
ме и да продаваме.

Третото  нещо  е  оси-
гуряване на нови рабо-
тни места, което ще се
базира на политиката на
възлагане  на  изпълне-
нието  на  проектите  за
подобряване  на  инф-
раструктурата в град Бал-
чик и на селата в община
Балчик само и приоритет-
но на фирми от общината.

Балчик е туристичес-
ки град, морски град, а
няма хубав плаж. Край-
брежната алея „Дамба-
та” е отново застраше-
на  от  опустошаване  и
опустяване.  Не  се  на-
сърчава ресторантьорс-
твото и хотелиерството.
Морски  курорт  като
Балчик  се  нуждае  от
пълно благоустрояване
на плажа, алеята и край-
брежните  буни.  Ще  се
изградят стълби и пло-
щадки,  ще  се  поднови
мостът на Морска гара,
ще се подновят „стари-

ят” и „новият” плаж. В
условията на публично-
частно  партньорство
ще  се  намери  добър
стопанин на тези плажо-
ве.  Ще  се  възстанови
връзката между Балчик
и Албена . Всичко това
ще удвои, даже и ще ут-
рои туристическия  по-
ток в града.

Тригодишната сага
на разрушаването на
града под формата на
канализация и благоу-
строяване върви с
ударни предизборни
темпове. Като специ-
алист , какво мислите
за това , което стана
с града ни?

Общината, като орга-
низация, не беше подго-
твена за такава анархия.
Имаха едно идеалисти-
чно отношение към “ев-
ропейските програми”.

Общината като “бени-
фициент” на проекта за
водоснабдяване и кана-
лизация нямаше реша-
ващата дума за избор на
изпълнител,  не  и  бяха
дадени даже и минимал-
ни права за контрол на
изпълнението и затова
резултатите бяха повече
от плачевни. Проектът
не беше съобразен с ну-
ждите на хората, няма-
ше  ясна  представа  за

правата и задълженията
на всеки по отношение на
присъединяването  към
новоизграждащите се ка-
нализация и водопровод.

Лъжа е, че е извън пра-
вомощията на кмета да
контролира изпълнение-
то на подобни проекти.

Проектът за асфалти-
рането на улиците, под-
мяната  на  тротоарите,
осветлението в кв. „Ле-
вски” не са съобразени
със  специфичните  ус-
ловия на града и вследс-
твие на това имаме кра-
сиви, но нефункционал-
ни улици, с неефектив-
но осветление.

Намали се площта на
паркоместата  между
блоковете в ж.к.”Балик”
и по улиците в кв.Левс-
ки. При една нормална
тенденция  на  увелича-
ване на броя на автомо-
билите в града, се нама-
ли мястото за тези автомо-
били, което си е предпос-
тавка за произшествия.

Как ще съчетаете
грижите за културата,
за социално слабите,
нуждаещите се от ме-
дицински грижи и ле-
карства с намаляващи-
те приходи в бюджета?

Намаляват средства-
та,  защото общината е
натоварена с изплаща-

нето на кредита за така
наречения  “търговски
център” в с.Кранево. За
този център е теглен кре-
дит в размер на 5 200 000
лв.за десетгодишен пе-
риод на  равни вноски,
които с лихвите нараст-
ват до 7 500 000 лв.

Представяте ли си тези
пари да отиваха за култу-
ра и социална дейност?

Факт е, че застарява-
щото население в общи-
ната, както  и в  цялата
страна,  има  нужда  от
много  повече  грижи  и
помощ,  за  да  оцелява.
Службата  за  социален
патронаж трябва да раз-
полага  с много  повече
средства, защото недо-
статъчните грижи за те-
зи хора, поддържането
на  абсолютен  жизнен
минимум на границите
на мизерията е по-лошо
от липсата на каквито и
да  е  грижи.  Помощта
трябва да е адекватна и
достатъчно  пълна  за
нормален живот, а не за
поддържане на мизерно
съществуване.

Ако  моята  кампания
бъде успешна и бъда из-
бран за кмет на общи-
ната, ще предложа сре-
дствата за тази цел да бъ-
дат увеличени  няколко
пъти, а средствата ще до-

йдат от развитието на ту-
ризма и  увеличаването
на трудовата заетост по
европейските програми.

Не е за пренебрегва-
не и проблемът с орга-
низацията на обществе-
ния транспорт. Смятам,
че  най-малко  до  2230
трябва да има постоян-
на  автобусна  линия  от
пл.Рибарски до кв.Левс-
ки и  ще следим за спаз-
ването на разписанията.

Друг  въпрос,  който
искам да засегна, е свър-
зан с озеленяването на
града. Тротоарите и но-
вият асфалт в кв.”Левс-
ки” създават един моде-
рен вид, но не дават жи-
вот на населеното мяс-
то. Истински приветлив
ще стане градът при за-
саждането  на  хиляди
дървета  по  всяка  една
улица, аранжирането на
тревни площи и градин-
ки. Това е инвестиция в
бъдещето и здравето на
нашите  деца  и  внуци.
Имам  идея,  жителите,
участващи в процеса на
трайното  озеленяване
на  града  (населеното
място) да бъдат стиму-
лирани с парични наг-
ради за най-добре офор-
мено предблоково про-
странство например.

Следващия проблем,

който искам да засегна,
е проблемът със стиму-
лирането на така наре-
чените “индивидуални”
спортове в Балчик. Има-
ме  много  добър  отбор
по  хвърляне  на  чук.
Момчетата ни са свето-
вни и европейски шам-
пиони,  а  тренират при
мизерни условия.  Изг-
раждането  на  спортен
комплекс по лека атле-
тика, би осигурил мяс-
то  за  спортуване  на
младежите, но е и пред-
поставка за привличане-
то на допълнителен ту-
ристически  поток  при
организирането на със-
тезания и други спорт-
ни събития – лагер-шко-
ли,  спартакиади,  пър-
венства и т.н.

Балчик е морски град
и е много важно разви-
тието на морските спор-
тове. Ще дам пълна по-
дкрепа на малките и го-
леми ветроходци.

Всичко това може да изг-
лежда за някои като мечта.

Аз имам смелостта да
мечтая и волята да пос-
тигам мечтите си заед-
но с Вас, гражданите на
община Балчик и за Вас.

Гласувайте с
бюлетина № 14 за мен

и няма да сбъркате!
Няма да ви подведа!

Павел Павлов – кандидат за кмет на Община Балчик




