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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Ïîñåòåòå íîâîîòêðèòàòà

îïòèêà â ãð.Áàë÷èê
кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.

В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.

Тел. за контакти: 0878 568257

Ìèðåíà Ïðîòè÷ - íåçàâèñèì êàíäèäàò
çà êìåò íà îáùèíà Áàë÷èê, ïîäêðåïåíà

îò ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ “ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÑÎÖÈÀËÄÅÌÎÊÐÀÒÈ”:

“Моята партия са хората от Oбщина Балчик”

- Госпожо Протич,
защо се кандидатира-
хте за кмет на общи-
на Балчик?

- Смятам, че хората в
Балчик и селата от об-
щината заслужават по-
добро и разумно упра-
вление. Аз съм човек с
гражданска позиция -
имам нови идеи, които
знам как да реализирам.
Провеждам много сре-
щи с хората, за да мога
лично да чуя проблеми-
те и въпросите ми. Раз-
казвам за тях откровено
и във Фейсбук, където
имам регистрация. Без-
работицата, тежките
местни данъци и такси,
неуредици с електрос-
набдяването и ВиК, с
оземляването, медицин-
ската помощ, образова-
нието - това са теми от
тяхното ежедневие.
Вслушвам се в думите и
предложенията им, спо-
делям моите идеи за ре-

шение на проблемите и
диалогът се получава.
Тръгвам от решаването
на проблема на отдел-
ния човек, за да има ре-
зултат за много хора.

- Слоган на вашата
кампания е “Да успе-
ем заедно”! На каква
подкрепа разчитате?

- Моята партия са хо-
рата от Балчик, Дроп-
ла, Змеево, Кремена,
Гурково, Сенокос, Дъб-
рава, Рогачево, Кране-
во и всички останали се-
ла. Имам подкрепа и от
актива на партия “Бъл-
гарски социалдемокра-
ти”, тъй като споделяме
идеята, че в условията
на криза най-важна е со-
циално ориентираната
местна власт, насочена
към хората в неравнос-
тойно положение, бед-
ните, болните, пенсио-
нерите, децата, младе-
жите. Искам да мотиви-
рам обезверените и ра-

зочарованите да пуснат
бюлетина № 24, защото
всеки глас има значение
за исканата промяна.

- Каква е визията ви
за бъдещето на Бал-
чик?

- Принципите, които
ме водят, са прознач-
ност, отговорност, ефе-
ктивност, професиона-
лизъм и диалогичност.
Нека не звучат патети-
чно - за мен това са ду-
ми, изпълнени със съ-
държание. Първата ва-
жна задача, която си по-
ставям, е осигуряване
на работни места. Това
може да стане като об-
лекчим бизнеса, като
създадем прозрачна и
работеща общинска ад-
министрация - услуги
на едно гише, изгражда-
не на система за управ-
ление на информацион-
ната сигурност въз ос-
нова на изискванията на
международния стан-
дарт ISO/IES
27001:2005, бърза обра-
тна връзка между клиен-
ти и чиновници. Лесен до-
стъп на гражданите до
строителни разрешения,
обществени поръчки, ре-
гистри и др.

Втората спешна
мярка е намаление на
местните данъци и такси,
което ще е глътка въздух
в кризата и за гражданите,
и за фирмите.

- Какви са основни-
те акценти в социал-
ната реформа, която
планирате?

- Трябва да бъде раз-

работена специална
програма за хората с
увреждания! Обидно е
човек в инвалидна коли-
чка да се чувства безси-
лен по улиците на Бал-
чик! Градската среда
трябва да стане адеква-
тна за възможности на
хората с увреждания, да
има асансьори и плат-
форми във всички об-
ществени сгради, в гра-
дския транспорт. Общи-
ната може да въведе да-
нъчни облекчения за
работодатели, които на-
емат хора с увреждания.
Могат да се търсят въз-
можности за работа от
вкъщи, да бъде въведе-
но гъвкаво работно вре-
ме. Искам да създадем
социален патронаж в
града и селата, който ще
облекчи възрастните и
самотните хора. Прог-
рамата ми е отворена и
постоянно я обогатявам
с различни предложе-
ния, които получавам от
хората по време на пре-
дизборните ни срещи.

- Каква предизборна
кампания очаквате?

- Аз водя позитивна
кампания - предлагам
нови идеи и нови лица
за ново управление на
общината. Разбирам, че
част от програмата ми
е заинтригувала някои
от опонентите ми, кое-
то приемам като комп-
лимент. Искрено се на-
дявам на почтено състе-
зание на идеи по време
на кампанията, без уда-
ри под кръста и заплахи.

Биографични данни:
Павел Иванов Павлов  -  кандидат  за   кмет

и   водач   на  листата
Роден на 06.05.1963г  в гр.Варна
Живее в гр.Балчик от 1991г.
Завършил Висше Морско училище в

гр.Санкт-Петербург Русия
Специалност – Електрически машини и

автоматизация на корабите
Специализирал 1984г в Гданската

корабостроителница в Полша
1985г в гр.Хюстън щата Тексас САЩ
Говори: руски, полски, френски и английски
Работа: БМФ и в пристанище Варна –

ел.механик
Пристанище Балчик – спедиция и контрол
от 2004 до 2010 началник на ВиК  Балчик
от 2010 до сега  КК “Албена” Ръководител

ВиК – Албена

Женен, една дъщеря

С идеята за нова кон-
ституция, за ново наро-
дно събрание и това, ко-
ето най-пряко и близко
ни касае – идеята за ед-
но ново местно самоу-
правление, където об-
щинските съвети ще за-
щитават интересите на
гражданите и ще могат
да се разпореждат пря-
ко със събраните средс-
тва от данъците, където
кмета и общинския съ-
вет ще работят съвмес-
тно за благото на хора-
та; гражданите да могат
по всяко време да отзо-
вават всяка изборна
длъжност  – ето така се
ражда надеждата , че най-
после след 20 години ще
се установи една истинс-
ка демокрация в България

Аз живея в Балчик ве-
че от 20 години и до та-
кава степен съм се иден-
тифицирал с този град,
че навсякъде, където ме
питат от къде съм ,  аз
се представям „Аз съм
от Балчик”

Проекта за водоснаб-
дяване и канализация на
град Балчик, показа ка-
кви големи възможнос-
ти имаме да ползваме
европейски средства , но

също така показа колко
безпомощна може да бъ-
де общинската админи-
страция пред европейс-
ката бюрокрация. Пока-
за колко скъпа и болез-
нена може да бъде ев-
ропейската помощ.

През седемте години
работа във ВиК – Бал-
чик, показах, че мога да
работя, че уважавам
всички хора, независи-
мо от етническа и со-
циална принадлежност

Една законодателна
промяна в посока пове-
че правомощия на об-
щинския съвет и кмета
би дала в ръцете им ин-
струмент за контрол
върху изпълнението на
подобни проекти.

Балчик е туристиче-
ски 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
моста на Морска гара,
ще се подновят „стария”
и „новия” плаж. В усло-
вията на публично-час-
тно партньорство ще се
намери добър стопанин
на тези плажове. Ще се
възстанови връзката ме-
жду Балчик и Албена .
Всичко това ще удвои,
даже и ще утрои турис-
тическия поток в града.

Особенно внимание
ще се обърне към соци-
ално слабите, болни и
нуждаещи се от лекарс-
тва и медицински грижи.

Ще се осигурят безп-
латни карти за пенсио-
нери и ученици от ця-
лата община

Основната потреб-
ност на хората от пос-
тоянна работа и добри
доходи , може да бъде
обезпечена с помощта
на европейските прог-

рами за реконструкция
на населените места.
Всяко село се нуждае от
подновяване на пътища-
та, водопроводите , от
канализация. Всичко то-
ва може да се изгради и
ще се направи със сили-
те (работната ръка) на
хората, живеещи в об-
щина Балчик.

Работа има за повече
от 10 години напред!

Хората искат спокой-
ствие и увереност за да
могат да планират дъл-
госрочни инвестиции в
бизнеса си. Ето това се
ангажирам да направя –
да им осигуря  спокой-
на и уверена работа през
следващите 4 години.

Нашият град е прек-
расен, има прекрасни
възможности, има при-
рода, има история, от
нас зависи да има и пре-
красно бъдеще.




