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Защо решихте да се
кандидатирате за
кмет на Гурково?

Всъщност, да се кан-
дидатирам за кмет на
Гурково ме накараха хо-
рата от селото. Много от
тях ме спираха по ули-
ците с молба да участ-
вам на следващите избе-
ри за кмет. Бяха преце-
нили, че съм достоен да
заема този пост и имам
какво да дам от себе си
за развитието на селото.

Вие сте най- млади-
ят кандидат- кмет в
нашата община. Как

Ви възприемат Ваши-
те опоненти?

Младостта ми е го-
лям мой плюс. Пълен
съм с енергия за рабо-
та и имам много нови
и свежи идеи, които бих
реализирал, ако спече-
ля изборите. Поне за се-
га, противниците ми не
са ме упреквали, че
младостта ми е недос-
татък. Много хора вече
виждат, че с развитие-
то на съвременното об-
щество младите хора
ще играят все по- голя-
ма роля при взимането
на решения за бъдеще-
то. Стига само сме го-
ворили, че бъдещето е
на младите. Време е, не
само на думи, но и на
дела, ние да го поемем
това бъдеще в свои ръ-
це.

Смятате ли, че хо-
рата в Гурково ще да-
дат възможност то-
ва да започне първо в

тяхното  родно село?
Сега хората в Гурково

имат уникалния шанс да
изберат за кмет чист и не-
опетнен човек, който ис-
ка нещата в България да
тръгнат към по- добро.
Надявам се, че те ще да-
дат началния тласък в та-
зи посока. В Гурково жи-
веят предимно стари хо-
ра и пенсионери. Вина-
ги съм казвал, че Бълга-
рия ще тръгне напред,
когато почитаме почина-
лите, уважаваме възрас-
тните и даваме път на
младите.

Чувствате ли се подго-
твен за кметския пост?

Разбира се. Ако не се
чувствах подготвен, изо-
бщо нямаше да участвам
на тези избори. Вече тре-
та година в университе-
та уча, как се прави по-
литика. Но там не ни учат
на най- важното- на от-
ношение към хората. А
политиката се прави с хо-

ра. Това ще е и основно
правило при моето уп-
равление- реално учас-
тие на хората от селото
при взимането на реше-
ния за това, кое е добре
да се направи и кое не е
добре. Кметът не тряб-
ва да се превръща в ед-
ноличен управник, а
трябва да умее да изслу-
шва хората.

Кои са, според Вас,
основните проблеми
на Гурково?

Както в цяла Бълга-
рия, така и в Гурково,
основният проблем е
безработицата. В село-
то живеят много пенси-
онери, но и малкото, ко-
ито са в трудоспособна
възраст, срещат затруд-
нения при намирането
на работа. А Гурково
има потенциал да прив-
лича инвестиции и да се
създават нови работни
места. До сега в селото
не е влязло и едно евро

по европейски програ-
ми. А те са голяма въз-
можност за селата.

Друг голям проблем
в Гурково е съперни-
чеството между чита-
лище и кметство. В ре-
зултат на това съперни-
чество и разединение
културният календар на
селото е сведен до ми-
нимум. Като изключим
трите летни месеца, в
селото на практика ня-
ма културен живот.
Мога да изредя още
много проблеми за се-
лото, но това няма да ги
разреши. Важното е, че
имам воля и умения за
разрешаването им.

Защо  избрахте
ВМРО?

ВМРО е организация
с над стогодишна исто-
рия. И през всичките те-
зи години се е доказала
като единствен защит-
ник на българите. Тя не
е участвала във властта

и, следователно, не е
оцапана с корупция и
кражби. Съвсем естест-
вено беше да избера
ВМРО, когато всички
останали партии не се
различават по нищо ед-
на от друга и до една са
замесени в лъжи и изма-
ми. ВМРО работи с ре-
алните проблеми, като
ги назовава с истински-
те им имена.

В програмата си
ВМРО залага изключи-
телно на младите хо-
ра. А те все по- често
напускат България и
търсят развитие в чу-
жбина. Какво кара
млад и способен човек
като Вас да живее на
село?

На първо място, там е
семейството ми. А и на
село имам всичко, от ко-
ето имам нужда. Както
ВМРО, така и аз в рабо-
тата си ще залагам мно-
го на младите хора. Сега

в Гурково не живеят
много млади хора, но аз
искам и мога да ги вър-
на там. Мечтата ми е, да
накарам млади хора, бе-
сарабски българи от
Молдова и Украйна, да
изберат Гурково за мяс-
то за живот. Познавам
много бесарабски бъл-
гари и голяма част от тях
искат да живеят в Бълга-
рия. Без значение, дали
ще живеят в малко село
или на центъра на Со-
фия. Стига да имат необ-
ходимите условия, те с
удоволствие биха живе-
ли в Гурково. Знам как-
ви са тези условия, защо-
то аз самият имам нуж-
да от тях. С малко повече
реклама, Гурково може
да стане втори дом за
много млади хора.

Вашият девиз?
С оптимизъм и амби-

ция- винаги на първа по-
зиция!

М.КОСТОВА

Ï Î Ê À Í À çà îáùèíñêà ñåñèÿ
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 14 октомври 2011 година

(петък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се
проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността

кмет на с. Безводица до назначаване на кметски наместник, поради
освобождаване на кмета с Решение на ОИК.

Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС
2. Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността

кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от
новоизбрания кмет.

Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС
3. Предложение за избиране на временно изпълняващи длъжността

кмет на кметство (12 населени места), за срок до полагане на клетва
от новоизбраните кметове.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
4. Предложение за сключване на Меморандум за разбирателство

между община Балчик и Фондация ЛУМОС.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
5. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за

ПИ № 02508.544.618 по кадастралната карта на град Балчик, заедно
с предвидения начин на застрояване и отреждане за “Претоварна
станция за твърди битови отпадъци”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
6. Предложение за обявяване на имоти публична общинска

собственост – пътища с отпаднало предназначение в стопански двор
с. Соколово, за частна общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
7. Предложение за вземане на решение за удължаване

продължителността на изпълнение на проект “Повишаване
енергийната ефективност на образователната инфраструктура на
община Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

От дясно на ляво: Антония Костова, Симеон Симеонов, Петър Петров,
Димка Малева, Каню Морянов

ÂÌÐÎ áúðêà íå÷èè ñìåòêè

В РЕГИОНА

Късно вечерта на 6-
ти срещу 7- ми октомв-
ри в Гурково се случи-
ха събития, които поста-
вят под голям въпрос
демократичността и че-
стността на предстоя-
щите избори. В центъ-
ра на селото бяха чупе-
ни витрини, късани и
палени плакати. Всичко
това беше извършено
само над предизборни
материали на ВМРО.

Не става въпрос за
станалата традиционна
по време на избори
“плакатна война”. Вит-
рината, която стана
жертва  на вандалщина-
та, е била поставена на

стената на магазин в
центъра на селото и в
нея е   имало само ма-
териали на ВМРО. За-
палените плакати са ка-
кто от въпросната вит-
рина, така и накъсани
от други места в Гур-
ково, но всички те- на
ВМРО -  на листата за
общински съветници,
на кандидата за кмет от
ВМРО Ивайло Джиля-
нов, а също и на канди-
дат- президентската
двойка Красимир Кара-
качанов и Даниела Си-
мидчиева. Ясно е, че
акцията е била специ-
ално организирана сре-
щу агитационните ма-

териали на патриотична-
та организация.

22г. демокрация, а на
места все още вилнее
тоталитаризъм. 22г. мно-
гопартийна система в
България, но нетърпи-
мостта към някои пар-
тии е налице. Явно
ВМРО, със своите дейс-
твия и говорене, е в със-
тояние да обърка смет-
ките на някои от местни-
те политици. Защото
всеки мрази различните.
А когато всички досега
са лъгали и рушили и се
появят хора и организа-
ция, доказали се в годи-
ните като честни и мо-
жещи, те веднага се пре-

връщат в “различните”.
Няма друго обяснение за
случилите в Гурково съ-
бития, които ни връщат
поне век назад.

Остава ни надеждата,
че избирателят не спи. И
си прави изводи от всич-
ко, случващо се през то-
зи месец. А, ако чупиш
и палиш предизборно,
ще рушиш и разваляш и
като си на власт.

Видяхме, че има хо-
ра, които управляват с
разруха. Време е да ви-
дим, че има и такива,
които ще градят. За де-
цата ни и за България.

Ивайло ДЖИЛЯНОВ

Âúëíóâàù äåí íà êëóá “Õèíàï”
Хората с увреждания

и дълготрайни здравос-
ловни проблеми, чле-
нове на клуб „Хинап” от
нашия град, не скучаят
– празници, екскурзии,
участия в прегледи и
фестивали разнообра-
зяват живота им. След
фестивала в Перник и
екскурзията в Македо-
ния, след посещението
на Фестивала на кисело-
то мляко в Разград, след
многократните посре-
щания на летни гостува-
ния от подобни клубо-
ве от страната, певчес-
ките групи „Неспокой-
ни вълни” и „Бяло цве-
те” бяха поканени да
участват на фестивала в
с.Иширково. пътуване-
то се превърна в една
приятна и много наси-
тена екскурзия.

Групата, повече от 50
члена на клуб „Хинап”,
първо посети резервата
”Сребърна”, където бе
посрещната любезно с
домашни сладки от до-

макините, а после раз-
гледаха музея с подро-
бна беседа за птичето
богатство и разнообра-
зие на резервата.

Пътуването продъл-
жи до манастира „Пок-
ров Богородичен”,
многократно посеща-
ван от балчишките хи-
напци, за които бе отс-
лужена празнична ли-
тургия за хубавия хри-
стиянски празник Вяра,
надежда и Любов и
майка им София; разг-
ледаха оригиналната
сбирка от икони в стък-
лени съдове, събирана
от обична та  ма йка
Йоана, дългогодишна
приятелка на  клуб
„Хинап”.

Красив момент в то-
зи горещ септемврий-
ски ден беше едноча-
совата разходка с кора-
бче по „Тиха бяла Ду-
нава”, огласена от пес-
ните на балчиклии – по-
здрав от морето и ре-
петиция за предстоящо-

то участие във фестива-
ла на Иширково.

Изпълненията на две-
те певчески групи бяха
посрещнати с жив инте-
рес  - подбраните игри-
ви песни на „Бяло цве-
те”, поетичните тексто-
ве и красивите мелодии
на „Неспокойни вълни”
с оригиналната им ви-
зия, компетентното и
усърдно ръководство на
ръководителката Неве-
лина Николова бяха ви-
соко оценени от публи-
ката с продължителни
ръкопляскания, а от жу-
рито – с грамоти за две-
те групи и специална
грамота за Невелина.

Престоят в китното се-
ло Иширково, където го-
спод е наспорил тази зе-
мя с изобилие от плодо-
ве и зеленчуци, а есента
щедро погалила, про-
дължи с гостоприемст-
вото на добруджанки /
дружбата с клуба на
с.Иширково започна със
запознанство на обяд в

ресторант край Дойран-
ското езеро в Македо-
ния/, които поканиха
балчиклии в стара ишир-
ковска къща, с огромен
двор и градина, със ста-
ровремски веранди, къ-
дето поднесоха баници,
палачинки, грозде и пра-
скови, сладко от кайсии
и разбира се най-арома-
тната кайсиева ракия.

Гостуването продъл-
жи с гощавка в местен
ресторант, с много музи-
ка, поезия, хора и весе-
лие, с размяна на пода-
ръци, с прочувствени
речи от председателките
на двата клуба…

И „черешката на тор-
тата” бяха български на-
родни песни, изпети с
красив звучен глас от
прелестно американско
момиче от Вашингтон,
влюбено в българския
фолклор, дошло да гребе
с пълни шепи от извора, в
точното време, на точно-
то място.

Мария АНДРЕЕВА




