
ГРАДИМ община БАЛЧИК 
 

Ангажиментите, които кандидатите за общински 
съветници от ГЕРБ в Община Балчик са поели за 

мандат 2011-2015 г.  
 

Д-р Светомир МИХАЙЛОВ – лекар: 
Ще работя за финансова стабилност 
на Община Балчик, за предприемане 
на спешни мерки за гарантиране на 
успешно приключване на 
финансовата 2011 година и по-леко 
понасяне от данъкоплатците на 
тежестта от изтегления инвестиционен 
кредит. Ще работя за намаляване на 
данъчната тежест за жителите на 
Община Балчик и увеличаване на 

приходите чрез подобряване на събираемостта. Ще работя 
за ефективност при разпореждане с общинската 
собственост, за прозрачно управление на общината и 
недопускане на корупция, за пълна прозрачност при 
разходването на средствата от европейските фондове и 
програми.  
 

Стефан СТЕФАНОВ – управител на 
„ПАПАС ОЛИО” АД:  Ще работя за 
създаване на благоприятна бизнес среда 
и промоцирането й пред българския и 
чуждестранен бизнес, за разкриване на 
нови работни места и осигуряване на 
повече възможности за реализация в 
бизнеса на младите хора с цел 
задържане на висококвалифицираните 
млади специалисти. Ще работя за 
провеждане на политика, насочена към 
младите хора, за подобряване на 

условията за живот, реализация и отглеждане на деца. Ще 
работя за подобряване на инфраструктурата в общината, за 
благоустрояването на града и селата.  
 



Стефан ПАВЛОВ – бизнесмен: Ще 
работя за подобряването на 
инфраструктурата и 
благоустрояването на всички 
населени места от общината и 
квартали на град Балчик. Ще работя 
за стимулиране на гражданското 
участие в управлението на общината 
чрез организиране на публични 
срещи, информационни кампании и 
др., за провеждане на изнесени 
заседания на Общинския съвет в 
населените места от общината, за 
определяне на отговорници от 
общинските съветници от ГЕРБ за 

населените места и кварталите на Балчик, които да познават 
в детайли проблемите и да ги защитават пред Общинския 
съвет. 
 

Христо ХРИСТОВ - предприемач: 
Ще работя за създаване на условия за 
конкурентноспособна, динамична и 
рентабилна икономика. Ще работя за 
привличането на нови инвестиции и 
разкриването на нови работни места, 
като за предпочитане е да са 
целогодишни. Ще работя за 
привличането на инвестиции, както от 
частни, така и от национални и 
европейски програми, което трябва да 
се превърне в приоритет №1 за новия 
Общински съвет. За целта е 
необходимо да се работи по 

подобряване на бизнесклимата в града, по-широка рекламна 
стратегия и подобряване на инфраструктура.  
 
 
 
 
 



Виктор МИТРАКОВ – частен 
бизнес: Ще работя за увеличаване на 
приходната част на бюджета на 
община Балчик, като покажа нови 
източници на доходи на общинската 
администрация. Ще работя за 
осигуряване на финансова стабилност 
на общината, за доброта й финансово 
състояние, добра финансова 
дисциплина и балансиран подход. Ще 
работя за създаване на условия и 
реална промяна на визията и имиджа 
на Община Балчик чрез постигане на 
икономически растеж и подобряване 

на качеството на живот в населените места от общината. Ще 
инициирам създаване на изкуствен плаж между втора и 
четвърта буна. 
 

Росица ПЕНЕВА – инженер-
химик: Ще работя за изграждане 
на спортна площадка в 
ж.к.”Балик”, за подпомагане 
дейността на СКЛА „Черно море 
2005”, гр.Балчик и изграждане на 
спортна база за провеждане на 
тренировки. Ще работя за 
озеленяване и облагородяване на 
междублоковите пространства в 
ж.к.”Балик” чрез монтиране на 
пейки и изграждане на градинки и 
места за отдих. Ще работя за 
осигуряване на заетост на  
младите жители на града чрез 
приобщаване и участие в 
обществения и културен живот на 

града. Ще работя за изграждане на Център за превенция в 
помощ на наркозависимите и техните семейства.  Ще работя 
за подпомагане на СЦМП гр.Балчик. 
 
 



Силвия ТОДОРОВА – 
технически изпълнител: Ще 
работя за усъвършенстване на 
административното управление в 
общинска администрация  с цел 
повишаване нивото на 
обслужване на граждани, фирми 
и учреждения. Ще работя за 
повишаване на 
административния капацитет на 
общинската администрация, за 
укрепване капацитета и 
подобряване управлението на 
средствата от  европейските 
фондове, за създаване на 
информационни центрове в 
услуга на населението и бизнеса 
по селата. Ще работя за 

рационално, ефективно и прозрачно управление на 
финансовите средства на общината. 
 

Данаил КАРАДЖОВ - 
икономист: Ще работя за 
развитие на културния туризъм, 
за подобряване на бизнес 
климата и за подобряване на 
социалните услуги, които 
предоставя Община Балчик. Ще 
работя за осигуряване на 
условия за модерно, качествено 
образование и възпитание на 
децата и учениците чрез 
насърчаване на техните 
интереси и заложби за 
достигане на европейските 
стандарти, за подобряване на 
материалната база в училищата 
и детските градини. Ще работя 
за развитието на масовия спорт 

в училищата и общината като цяло. 
 



Деян ДИМИТРОВ – старши 
специалист: Ще работя за 
стопанско и икономическо 
развитие. За икономически 
просперитет, изразен в нови 
работни места и условия за 
бизнеса, водещ до международно 
признание на нашата община и 
труда ни. Ще работя за търсене на 
международни партньорства, 
които могат да доведат до 
развитие на съвместен бизнес на 
нашите фирми, до откриване на 
нови работни места от 
чуждестранни инвеститори в 
нашата община, което да я 
превърне в привлекателно място 

за живот и бизнес, за добър дом за нашите деца. 

Димитър ДИМИТРОВ- 
началник отдел 
„Евроинтеграция и 

международно 
сътрудничество”: Ще работя за 
осигуряване на външно 
финансирне и за европейско 
развитие на община Балчик. Ще 
работя за привличане на 
мащабно европейско 
финансиране, активни 
партньорства, осигуряване на 
работни места в общината, по–
добри условия за бизнес, 
туризъм, земеделие. Ще работя 
за създаване на подготвени и 
квалифицирани екипи от 

професионалисти, които,  въз основа на стабилното 
финансово състояние и познавайки местните нагласи, 
приоритети и потенциали, да разработят и депозират 
проекти по всички възможни оперативни програми.  



Стелиян ЖЕЛЕЗОВ – 
строителен инженер: Ще работя 
в екип с останалите съветници от 
ПП ГЕРБ за просперитета на 
община Балчик. Ще работя за 
подобряване на инфраструктурата 
и благоустрояването на всички 
населени места от общината и 
квартали на град Балчик, за да се 
повиши качеството на живот на 
жителите и да се превърнат 
населените места от общината в 
привлекателно място за живеене. 
Ще работя за максимално 
използване на възможностите за 
кандидатстване по оперативни 
програми с проекти за 

благоустрояване и подобряване на инфраструктурата в 
общината.  
 

Цветелина БЕЛЧЕВА - 
туроператор: Ще работя за 
информационно осигуряване на 
туризма с цел популяризиране 
на туристическия потенциал на 
Балчик. Ще работя интензивно 
за надграждане на 
туристическия  продукт  в 
Община Балчик, за 
разработване на нова визия за 
туризма ни, която да представя 
историята и културата на 
Балчик и да превърне общината 
ни в интересна дестинация на 
европейския пазар, която 
привлича гости не само с 
морето, но и с интересната си 
история и талантливи творци. 

 
 



Антоанета СЪБЕВА – шивач: 
Ще работя за разкриване на нови 
работни места, за разработване и 
спечелване на повече проекти с 
финансиране от еврофондовете, 
за подобряване на 
инфраструктурата в град Балчик 
и населените места от общината. 
Ще работя за намаляване на 
ВСИЧКИ местни данъци. Ще 
работя за извеждане като 
приоритет на социалното 
подпомагане в помощ на хора в 
неравностойно положение. Ще 
работя за това Тузлата да  се 
запази за Балчик и да бъде това, 
което беше за хората, които се 
ползваха от това богатство. 

 
Здравко ГАЙДАРДЖИЕВ – 
главен специалист ИАР: Ще 
работя против корупцията в 
общинската администрация 
като мобилизирам общността – 
институции, организации и 
граждани, за общи усилия за 
превенция и преодоляване на 
корупционните практики. Ще 
съдействам за спазването на 
правата и законните интереси 
на гражданите и техните 
организации пред органите на 
местното самоуправление и 
местната администрация. Ще 
работя за пълна прозрачност 
при разходването на 
средствата от европейските 
фондове и програми. Ще 

работя за приближаване на местното управление по-близо 
до гражданите.  
 



Дарин ХРИСТОВ - управител: 
Ще работя за по-добра 
инфраструктура в крайморската 
част на града, а именно алея 
“Дамба”. Ще работя за активен 
маркетинг на културния и 
информационен продукт и 
стимулиране на творческите 
процеси в общината, за 
представяне на творците от 
община Балчик на сцените у нас 
и в чужбина. Ще работя за 
участие на представители на 
културните среди на община 
Балчик при представянето й на 
туристическите борси. За 
децентрализация на културните 
процеси, активиране на 

културното предприемачество и свободната гражданска 
инициатива. 

 
Ася ХРИСТОВА - икономист: 
Ще работя за професионално 
ориентиране на младите хора и 
повишаване на процента им в 
бизнеса. Ще работя за 
подобрено портфолио за 
привличане на чужди 
инвестиции.  Ще работя за 
активен и постоянен диалог с 
икономическите субекти от 
общината с цел подпомагане на 
икономическия растеж, за 
активна подкрепа на малкия и 
среден бизнес при 
кандидатстване с проекти, на 
регионалните браншови 
сдружения, на фирмите, които 

извършват социално значима за общината дейност, на 
обществено значимите инициативи за публично-частно 
партньорство.  



 
Николай ЙОРДАНОВ – 
кулинар - готвач: Ще работя за 
подобряване на 
инфраструктурата в общината. 
Ще работя за създаване на нови 
иновативни туристически 
продукти и активизиране на 
туристическата индустрия с цел 
превръщане на туризма в 
печеливш отрасъл за общината. 
Ще работя за активно участие и 
представяне на Община Балчик 
на туристически борси и 
изложения, за подобряване на 
туристическата инфраструктура. 
Ще работя за разработване на 
нови туристически маршрути и 

създаване на нови туристически атракции. Ще работя за 
развитие на спорта в общината. 

Георги БАЛТОВ – управител на 
фирма: Ще работя за по-добро 
развитие на Община Балчик, за 
привличане на мащабно 
европейско финансиране, активни 
партньорства, осигуряване на 
работни места, по-добри условия 
за бизнес, туризъм, спорт и 
свободно време. Ще работя за 
създаване на подготвени и 
квалифицирани екипи от 
професионалисти, които да 
разработват, съобразно 
актуалните потребности на 
гражданите, проекти по всички 
възможни оперативни програми. 
Всичко това, допълнено с 

възможностите, които осигурява бюджетът, ще превърне 
Община Балчик в едно по-привлекателно място за живот, 
свободно време и правене на бизнес. 



Силвия СЛАВОВА – младши 
специалист в община Балчик: 
Ще работя за интересите на 
Община Балчик като се вслушвам 
в исканията на гражданите и им 
помагам, като пазя и защитавам 
доброто име на Община Балчик. 
Ще работя за подпомагане на 
социално слабите граждани и 
болните хора, хората в 
неравностойно положение. Ще 
работя за привличане на повече 
инвестиции в община Балчик, за 
намаляване на безработицата. Ще 
работя за развитието на туризма и 
привличане на повече туристи 
чрез рекламиране на туристически 

изложения в страната и чужбина. 
 

Кирил МИРЧЕВ – управител на 
фирма: Ще работя за 
разширяване на спектъра на 
социалните услуги, предоставяни 
на територията на Община Балчик, 
за повишаване на качеството им, 
за подкрепа и съдействие на 
хората с увреждания за 
преодоляване на социалната 
изолация и  социално включване 
чрез разкриване на подходящи 
работни места, за създаване на 
условия за предоставяне на грижи 
за старите хора, насочени към 
повишаване качеството на живот 
на хората от третата възраст. Ще 
работя за осигуряване на условия 

за пълноценно функциониране на клубовете на пенсионера, 
извършване на необходимите ремонти на базата им.  


