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Председателят на На-
ционалния предизбо-
рен щаб на ГЕРБ заяви
пълна подкрепа за кан-
дидата за кмет на Общи-
на Балчик д-р Светомир
Михайлов

„Д-р Михайлов има ре-
алния шанс и може да на-
прави това, което всич-
ки ние очакваме и се
стремим, а именно да
спечели изборите, и да е
следващият кмет на Об-
щина Балчик”, каза при
посещението си в Бал-
чик председателят на На-
ционалния предизборен
щаб на ГЕРБ Цветан
Цветанов. Той се срещ-
на с кандидата на ГЕРБ
за кмет на общината д-р
Светомир Михайлов,
кандидатите за общинс-
ки съветници и кметове
на населени места. Пре-
ди това той посети село
Оброчище, а хората там
бяха категорични, че за
пръв път държавник от
такова високо ниво идва
в селото им през после-
дните 20 години.

„Д-р Михайлов е чо-
век с много лични и
професионални качес-
тва. Той се доказа като
добър политик, две го-
дини е в българския
парламент”, каза Цве-
тан Цветанов. Той под-
черта, че кандидатът на
ГЕРБ за кмет на Общи-
на Балчик д-р Свето-
мир Михайлов е създал
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много контакти, които
ще бъдат полезни за
Балчик и има нужната
на един общински
кмет комуникация с
депутатите от българ-
ския парламент. „Той е
много всеотдаен, чес-
тен, почтен. И смятам,
че Балчик заслужава
да има кмет с подобен
профил и подобни ка-
чества. Нека да му по-
желаем успех в предс-
тоящата кампания, въ-
преки спекулациите от
досегашния кмет, кой-
то за мен е един про-
вален кмет, който не е
защитил интересите
на община Балчик”,
каза Цветанов. Според
него „д-р Михайлов
има потенциала, има
качествата и е най-до-
брият кандидат и бъ-
дещ  кмет за община
Балчик”.

Бюджетът на общи-
на Балчик е около 20
милиона лева и почти
толкова са привлече-
ните средства от евро-
пейските фондове, ко-
ето е слаб резултат, за-
яви Цветан Цветанов.
За сравнение той по-
сочи Габрово, където
бюджетът е 60 милио-
на лева, а спечелени
проекти за целия во-
ден цикъл са за 127
милиона евро. „Бал-
чик е перлата на Чер-
номорието ни. Затова

много е важно, когато
има приоритет тури-
зъм, той да се прави по
европейски стандарти и
да се предлага добра ус-
луга”, каза още Ц. Цве-
танов. И увери кандида-
тите на ГЕРБ, че ще имат
пълна подкрепа.

Той сподели и своята
идея да се провеждат из-
несени заседания на
Министерски съвети в
регионите. „Така ще
има възможност след
това министрите да се
срещнат с всички кме-
тове или съответните
шефове на администра-
ции, които са свързани
с европейските фондо-
ве, за да се дискутират
въпросите,  които са
приоритетни от нацио-
нална гледна точка, как-
то и да се търсят мест-
ните приоритети. Това
ще даде възможност за
интегриран подход за
развитието на региони-
те. Защото за Балчик,
например, е важно да
има пътища, по които да
могат да идват туристи-
те. В момента има голям
приток от румънски ту-
ристи и трябва пътната
артерия от Румъния да
е прекрасна. Другото
важно е магистрала, ко-
ято да свързва Балчик с
Варна, Бургас, а за 20
години никой нищо не е
направил”,  подчерта
още Ц. Цветанов.

Клуб „Приятели на
Балчик” проведе своя-
та традиционна среща
на 24 и 25 септември в
каменната зала на
Държавен културен
институт - Културен
център  „Двореца”.
Организаторите на
срещата арх. Влади-
мир Попов, арх. Вик-
тор Попов, арх. Ней-
чев, Веселин Ранков
представиха историята
на емблиматичните
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сгради на Балчик  и
проектите, свързани с
тяхното възстановя-
ване.  През двата дни
в дискусията взеха
участие, както  архи-
тектите  Каменова,
Весела Петкова, Све-
тла Коларова, Нелка
Цанкова, ландшафтен
архитект Радилова,
така и, служители на
Исторически музей
Балчик, граждани и
гости на града. Инте-

ресни предложения за
опазване характерния
облик на Балчик напра-
виха и присъстващите
архитекти от Румъния.

Всички се обединиха
около идеята, че за да бъ-
де Балчик добро място за
живеене и да привлича
все повече туристи и го-
сти е необходимо да се
разработят и осъществя
проекти за парковата си-
стема на града.

Диана КОСТОВА

Д-р Светомир Михай-
лов e кандидат за кмет на
Община Балчик от партия
ГЕРБ

Той е роден на 15 октом-
ври 1960 г. Женен с две де-
ца. Завършил е Медицинс-
кия университет във Вар-
на. Дълги години е работил
като лекар, специалността
му е неврология. Бил е на-
чалник на отделението по
неврология в Общинската
болница в Балчик. Общин-
ски лидер на ГЕРБ в Бал-
чик. През 2007 г. е избран
за общински съветник от
ГЕРБ в Балчик. Бил е пре-
дседател на постоянна ко-
мисия в местния парламент.
От две години депутат от
41-ото Народно събрание
от партия ГЕРБ.

В парламента е член на
комисиите по труда и соци-
алната политика и по здра-
веопазване. Сред внесени-
те законопроекти, в които е
участвал, са тези за изме-
нение и допълнение на За-
кона за здравето и за изме-
нение и допълнение на Кон-
ституцията.Въпреки мно-
гобройните си ангажимен-
ти като народен представи-
тел, той всяка седмица е в
Балчик, за да се срещне с
избирателите от общината.
Намира време и за пациен-
тите си.

ЯВЯВА СЕ НА ИЗБО-
РИТЕ ЗА КМЕТ НА ОБ-
ЩИНА БАЛЧИК, ЗА ДА

Д-р Светомир Михайлов: Явявам се на
изборите, за да ги спечеля

ГИ СПЕЧЕЛИ.
УСПЯЛ Е: Като депу-

тат е съдействал „МБАЛ-
Балчик” да е сред деветте
одобрени общински бол-
ници, които ще получат
европейско финансиране
по ОП „Регионално раз-
витие”, като тя е одобре-
на за саниране и закупу-
ване на медицинска апара-
тура. Заедно с колегите си
– депутати от ГЕРБ от До-
бричка област, съдействат
и за превръщането на би-
вшето военно летище в
Балчик в гражданско, ко-
ето ще отвори Балчик към
Европа и света.

Кандидатурата му за
кмет на Община Балчик бе
сред първите обявени от
партия ГЕРБ за местни из-
бори‘2011.

За него председателят
на Националния предиз-
борен щаб на ГЕРБ Цве-
тан Цветанов твърди, че

e много честен и почтен,
човек с много лични и
професионални качест-
ва, доказал се като добър
политик две години в
българския парламент,
създал много контакти,
които ще бъдат полезни
за бъдещето на Балчик.

Кандидатът за прези-
дент от ГЕРБ Росен Пле-
внелиев заяви: „Подкре-
пям д-р Михайлов и му
желая успех. Вярвам, че
той е човекът, който може
да реализира по-нататъш-
ното успешно развитие на
община Балчик”.

Сред задачите които си
поставя са:

-Финансова стабилност
на общината:

-Предприемане на спеш-
ни мерки за разработване на
оздравителен финансов план
за общната;

-Намаляване на данъч-
ната тежест;

-Създаване на условия
за конкурентноспособна и
рентабилна икономика, ко-
ято да реализира местния
потенциал:

-Превръщане на Балчик
в интересна дестинация за
европейския турист;

-Създаване на интегриран
туристически продукт, кой-
то да представя историята
и културата на Балчик;

-Подобряване на състо-
янието на плажовете;

-Развитие и модерниза-
ция на общинската инфра-
структура;

-Подобряване на инфра-
структурата и благоустро-
яване на всички населени ме-
ста от общината и квартали
на град Балчик.

-Ремонтиране на пъти-
щата в общината и тези, ко-
ито я свързват с Румъния
и съседните области;

-Заработване на бившето
военно летище в Балчик ка-
то гражданско;

-Изграждане на рибар-
ско пристанище в Балчик;

-Ефективно и прозрач-
но управление;

-Развиитие на здравни-
те и социални услуги;

-Подкрепа за образова-
нието и културата в общи-
ната, създаване на условия
за младежки дейности,
спорт и свободно време:

- Приближаване на мест-
ноото управление по-бли-
зо до гражданите;

Първи октомври е ев-
ропейски ден на поезия-
та, на музиката, даже и на
ароматното кафе. Ден,
който приобщава хората
с подчертани духовни по-
требности, с пиетет към
изкуството да търсят
форми на изява, на съп-
ричастност към тази „жа-
жда на душата” /според
Виктор Юго за поезията/
. Ето защо балчишките
творци от Литературен
клуб „Й.Кръчмаров” към
НЧ „П.Хилендарски” Бал-
чик организираха лите-
ратурно утро в ресторант
„Старата лодка”, разпо-
ложен артистично под
големия стар кавак до
брега на морето. На ча-
ша кафе и торта.

Освен членовете на ли-
тературния клуб, присъс-
тваха и много техни прия-
тели, роднини и почита-
тели, които с видимо удо-
волствие изслушаха сти-
ховете на балчишките по-
ети. Тази приятна среща
бе открита с кратко слово
от ръководителя на клуба
Н.Мирчев, който защити
със свои думи тезата на
Данте, че само на човека
е дадено словото, за да от-
крива на другите прост-
ранствата на своя ум.

Като водеща се изяви
поетесата Стефка Керче-
ва, познатата авторка на
текста на химна на Бал-
чик. С кратки анонси за
специфичните отлики на
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отделните поети, тя им да-
де думата да прочетат
стиховете си – Георги Йо-
вчев, който ”пише така,
както чувства”/ А.Мицке-
вич/; Светлана Иванова,
както винаги предизвика
възхищение, не само с чу-
десните си стихове, но и с
артистичното им изпъл-
нение; Надя Митева при-
помни чара на старите къ-
щи; Валентин Шалтев
предизвика интересни
размисли за поета, худо-
жника и човека в „Крайб-
режни сонети” – „Песъ-
чинка съм една в стъпки-
те на боговете”; Стефка
Керчева с удивително
стилно изразените мисли
на помъдрелия човек, с
тъгата и леката насмеш-
ка; Цонка Сивкова проче-
те прекрасното си стихо-
творение за Балчик, ста-
нало текст на хубава пе-

сен, изпълнявана в цяла
България от групата „Не-
спокойни вълни” към
клуб „Хинап”; Георги
Йорданов – Гого с фило-
софското есе за свобода-
та с поетичен привкус –
„къщите, опушени от
ранна утринна мъгла”.  И
след тези вълнуващи ми-
гове много настроение и
смях внесоха двамата са-
тирици  - Добри Георги-
ев с кратките си афориз-
ми, посветени така уме-
ло и с незлоблив хумор на
човешките недостатъци;
Иван Статев  - с по-остър
анализ на обществения
живот и порядки.

Срещата продължи с
представянето на д-р Све-
томир Михайлов, депутат
в НС и кандидат – кмет на
Община Балчик от ПП
„ГЕРБ”, който изрази задо-
волството си, че в родния

му град музата на поезия-
та има много поклонници
и предложи двата местни
вестника да издават специ-
ални броеве, отразяващи
поетичните изяви на твор-
ците. Към д-р Михайлов
бяха отправени въпроси за
актуални проблеми на гра-
да – необходимост от гра-
дски парк, ремонт на оп-
ределени улици и др. От-
говаряйки д-р Михайлов
заключи, че „Хубавите не-
ща за Балчик могат да до-
йдат от европроекти”.

Така задушевната сре-
ща потвърди известната
идея на Виктор Юго за
очите на поета – едното
вижда природата, другото
– обществото. И от наблю-
дението и въображението
се раждат най-прекрасни-
те неща. Дано! Защото
Балчик ги заслужава.

Мария АНДРЕЕВА




