
Представяме ви новоизбраните кметове на общините от РАО “Тракия”

ОБЩИНА АЙТОС - ВАСИЛ ЕДРЕВ

Васил Едрев е роден 
на 23 февруари 1958 
година в с. Разбойна, 
община Руен. Средно 
образование завършва 
в СОУ “Христо Ботев”, 
Айтос, а висше
специалност “Физика и 

химия” - в Педагогическия институт в Шумен и по 
разпределение е назначен като учител по химия в СОУ 
“Елин Пелин” – с. Руен. Година по-късно става
инспектор в Детска педагогическа стая – с.Руен. 

През май 1987 година постъпва на работа в Районното 
полицейско управление в Руен. През 1991 година е 
преместен в РПУ- Айтос като зам. началник. През 2001 
година е изпратен като началник на РПУ-Сунгурларе, 

през 2003 година – като началник на РПУ-Карнобат, а 
през 2005 става началник на Първо Районно 
управление на МВР – Бургас. През 2007 година вече е 
Директор на Областната дирекция на МВР – Бургас. 
През 2009 година е пенсиониран. 

До избирането му за кмет на Община Айтос през 2011 
година работи като ръководител на частна 
охранителна фирма.

Като основни приоритети в своята работа през мандата 
определя привличането на външни инвестиции, които 
да допринесат за откриването на повече работни места 
и възможност за младите хора да останат в Айтос, 
както и откритост и прозрачност в общинската 
администрация.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО - ХРИСТО ХРИСТОВ

Христо Христов е роден на 30 юли 
1956 година в село Крайново, 
община Болярово. Завършва средно 
специално образование в ТМСС 
”Христо Ботев” - Ямбол. През 
периода 1977-1979 година завършва 
полувисше образование в Института 
за учители специалисти в Ямбол, 
което в момента се равнява на 

висше образование, степен бакалавър. Трудовата си 
дейност започва през 1979 година като преподавател в 
Болярово. От 1991 до 1995 година е замeстник-кмет на 
община Болярово, а от 1995 г. е кмет на общината. На
местните избори през 2011 г. печели пореден пети 
кметски вот.

Семеен, има двама сина.

Девизът му е: “С открита душа към хората и 
проблемите на родния край.”

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Болярово през мандат 2011 – 2015 г. са:

 Подкрепа на бизнеса и насърчаване на 
инвестициите - разширяване на Общинското звено за 
подготовка и реализация на проекти по Оперативните 
програми на Европейския съюз; техническа и 

методическа помощ при подготовката и реализирането 
на проекти в сферата на селското стопанство; развитие 
на транспорта, съобщенията и телекомуникациите -
създаване на възможности за достъп до Интернет в 
най-малките населени места, субсидиране и дотации 
на губещи линии в граничните и малките населени 
места с цел гарантиране на редовно транспортно 
обслужване и др.;

 Заетост и повишаване на доходите на населението;

 Управление на общинската собственост - опазване 
на общинския и частния горски фонд, ефективно 
стопанисване на язовирите и общинския сграден фонд;

 Здравеопазване и социална политика;

 Образование, култура и работа с младите хора;

 Спорт и туризъм;

 Инженерна и техническа инфраструктура, 
благоустрояване и екология;

 Обществен ред и сигурност;

 Подобряване на административното обслужване -
разкриване на Център за административно-
информационно обслужване на гражданите от 
общината;
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 Международно сътрудничество - развиване на 
контактите с Община Виса, Република Гърция, Община 
Кофчаз, Република Турция, Република Украйна, Русия, 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, 
Ланшафтсфербанд Германия и създаване на нови 
контакти с държави от Европа с цел: привличане на 
повече средства от европейските фондове за 

реализация на проекти по трансгранично 
сътрудничество; привличане на инвестиции в 
общината за разкриване на нови производства и нови 
работни места; развитие на биологичното земеделие и 
туризма в района; стимулиране на местните самодейни 
колективи и гражданските сдружения чрез 
международни изяви.

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ – ИНЖ. ИВАН ТАНЕВ

Иван Танев е роден на 22 януари 
1954 година. Завършва средно 
образование в Техникум по 
механотехника, Стара Загора, а 
висше - във Висшия институт по 
хранително- вкусова 
промишленост в Пловдив. От 
1983 до 1990 година е работил 
като отговорник по безопасност на 

труда в АПК с.Оризово. От 1991 г. работи като 
директор на Почивно дело - Пловдив. В периода 1995 г. 
- 2007 г. е собственик на фирма за производство на 
хранителни стоки и напитки. През мандат 2007 – 2011 г. 
е Председател на Общински съвет Братя Даскалови. 
Женен, има две дъщери.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Братя Даскалови през мандат 2011 – 2015 г. 
са:

 Развитие на конкурентноспособна, динамична и 
рентабилна местна икономика, основана на местните 
ресурси;

 Транспортна достъпност и изграждане на 
качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и 
съхранена екология;

 Развитие на човешките ресурси и подобряване 
качеството на живот;

 Инвестиции за развитие на културата, спорта и 
младежките дейности, като мощен фактор за 
устойчивост и конкурентноспособност;

 Укрепване на институционалния капацитет на 
местно ниво за подобряване процеса на управление и 
реализация на инициативи за местно развитие.

ОБЩИНА БРЕЗОВО – РАДНЬО МАНОЛОВ

Радньо Манолов е роден през 
1948 г. в Брезово. Има висше 
образование по специалността 
“Машинно инженерство и 
мениджмънт”. Бил е директор на 
“Брезово” АД. През мандат 2007 
– 2011 г. е бил общински 
съветник.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Брезово през мандат 2011 – 2015 г. са: 
стабилизиране на финансовото и икономическото 
състояние на общината, пълноценно използване на 
възможностите на оперативните програми за развитие 
на социалната, образователната и техническата 
инфрастуктура и благоустройство на населените 
места.

ОБЩИНА ГУРКОВО – ИНЖ.СТОЯН БОНЕВ

Инж. Стоян Бонев е роден на 29 
октомври 1941 г. в с. Злокучене, 
Софийска област. Завършил е 
специалност “Електрични 
машини и апарати” във ВМЕИ,
Габрово. Има следдипломна 
квалификация в Института за 
повишаване квалификацията на 
ръководните кадри в Ленинград 

и Българо-американския център по мениджмънт в 
София.

23 години е работил в рудник “Паисий”, като изминава 
пътя от завеждащ смяна до началник на рудника. Бил е 
зам.-генерален директор и генерален директор на 

СМЕК “Балканбас”, Сливен. Работил е като 
изпълнителен директор на Завод за стоманорешетъчни 
стълбове в Твърдица. От 2003 г. е кмет на община 
Гурково.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Гурково през мандат 2011 – 2015 г. са: 

Осигуряване на необходимите и достатъчни средства 
за завършване на главните инфраструктурни проекти -
цялостна реконструкция на водопроводната и 
канализационна мрежа в Гурково, Паничерево и 
Конаре; пречиствателни станции за битови отпадни 
води; завършване и въвеждане в експлоатация на 
Дома за стари хора; промишлена и битова газификация 
на град Гурково.



ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО – НИКОЛАЙ ТОНЕВ

Николай Тонев е роден на 8 
януари 1957 г. в Свиленград, 
но от 1960 г. живее в 
Гълъбово. Завършил е 
Техникум по строителство в 
Стара Загора и 
великотърновския филиал 
на Земеделския колеж в 
Пловдив.

Работил е като строителен техник в ДАП “Товарни 
превози” и технически ръководител към “Строителство 

по стопански начин” в Окръжен съвет – Стара Загора. 
От 1990 г. се занимава с частен бизнес.

От 2003 г. е кмет на Гълъбово.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Гълъбово през мандат 2011 – 2015 г. са: 
повишаване качеството на административните услуги и 
информираността на гражданите; развитие на 
инфраструктурата, на социалните услуги; превръщане 
на Гълъбово в привлекателно място за младите хора; 
добри отношения с инвеститорите в общината и 
успешната съвместна работа.

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ – БАХРИ ЮМЕР

Бахри Юмер е роден на 8 май 1956 
г. Завършил е висше образование 
степен Магистър в Шуменския 
университет “Епископ Константин 
Преславски”. Работил е 12 години 
като преподавател по математика и 
физика в различни училища в 
община Джебел. В периода 1990 -
1991 г. е народен представител в VІІ 

Велико Народно събрание, а от 1991 до 1994 г. - в 36 -
то Народно събрание. От 1995 г. е кмет на Джебел.

Вдовец, с две деца.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Джебел през мандат 2011 – 2015 г. са:

 Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива 
местна икономика, реализираща предимствата на 
местния потенциал;

 Изграждане на бизнес и технологична 
инфраструктура, съответстваща на приоритетите на 
развитие на общинската икономика и улесняваща 
бизнеса;

 Привличане на инвестиции за максимално 
оползотворяване на местните ресурси и пазарната им 
реализация;

 Създаване на условия и стимулиране развитието на 
средния и малък бизнес във всички отрасли;

 Развитие на техническата инфраструктура, 
създаваща условия за привличане на инвестиции, 
растеж и заетост;

 Подобряване на социално-здравните услуги за 
жителите на общината;

 Опазване качествата на околната среда;

 Развитие на нетрадиционен туризъм. Експониране 
на природните и културно исторически паметници. 
Подкрепа на предпоставките за развитие на балнео и 
рекреативен туризъм;

 Развитие на трансгранично и трансрегионално 
сътрудничество. Укрепване на институционалния 
капацитет на местно ниво за подобряване процеса на 
управление и усвояване на средства от структурните 
фондове и Кохезионния фонд на ЕС;

 Увеличаване на местния капацитет за въздействие 
върху развитието на общината;

 Обучение на експерти и ръководния състав на 
общината за познаване на Политиките на ЕС за 
периода 2011-2015 и правилата за работа със 
Структурните фондове;

 Повишаване качеството на предоставяните 
административни услуги от страна на администрацията 
на физически и юридически лица.
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ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД – ИВО ДИМОВ

Иво Димов е роден на 18 
септември 1968 година в 
Димитровград. Завършва 
средно образование 
специалност “Минна 
електромеханика” в 
Професионална гимназия –
Димитровград и висше 
образование “Маркетинг” в ПУ 

“Паисий Хилендарски”. През 2011 г. завършва и 
Българско училище за политика “Димитър Паница” към 
НБУ – София.

От 1991 до 2007 г. е управител на “Уикенд" ЕООД, 
Димитровград, а от 2007 до 2009 г. е председател на 
Общински съвет - Димитровград. През юни 2009 е 
избран за народен представител в 41-о Народно 

събрание. Бил е член е на парламентарните комисии 
по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и 
петициите на гражданите; образованието, науката и 
въпросите на децата, младежта и спорта.

Женен, с две деца.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Димитровград през мандат 2011 – 2015 г. 
са: здравеопазване, инфраструктура, образование и 
превръщане на Димитровград в модерен европейски 
град.

“Смятам да работа така, че нашият град да бъде 
зелен и красив! Град на предоставените 
възможности за развитие на всеки един, с 
перспективи за младото поколение!” – казва Иво 
Димов.

ОБЩИНА ЕЛХОВО – ПЕТЪР КИРОВ

Петър Киров е роден на 5 
декември 1968 г. в Елхово. 
Завършва висше икономическо 
образование специалност 
“Маркетинг и мениджмънт” в 
Икономически университет –
Варна. От 1994 до 2007 г. е гл. 
експерт “Информация и анализи” 
в Дирекция “Бюро по труда” –

Елхово. От 2007 г. е кмет на Община Елхово.

Женен, с две деца.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Елхово през мандат 2011 – 2015 г. са:

 Стимулиране на предприемачеството и привличане 
на инвестиции чрез създаване на благоприятна бизнес-
среда;

 Разработване и кандидатстване с проекти по 
оперативни програми;

 Изграждане на нова и подобряване на 
съществуващата инфраструктурата;

 Усъвършенстване на системата за управление на 
общинската собственост;

 Стимулиране дейността на частния сектор;

 Изграждане и рехабилитация на пътната и уличната 
мрежа;

 Подобряване водоснабдяването и канализацията;

 Постигане на енергийна ефективност на сградите 
общинска собственост;

 Ефективно управление на отпадъците;

 Усъвършенстване на административното 
обслужване, въвеждане на съвременни 
административни практики и технологии;

 Внедряване на ефективни системи за качество и 
вътрешен контрол;

 Прозрачност в управлението;

 Създаване на оптимални условия за учебно-
възпитателна работа в учебните и детски заведения и 
обслужващи звена;

 Създаване на предпоставки за подобряване 
качеството на здравното обслужване;

 Разширяване социалните услуги за гражданите;

 Съхраняване, развитие и обогатяване на културния 
и спортен календар.
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ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – ДИАНА ОВЧАРОВА

Диана Овчарова е родена на 12 
юли 1969 г. в Ивайловград. 
Завършва средното си 
образование в СОУ “Христо 
Ботев” в родния си град . След 
това продължава обучението си в 
Пловдивския университет “Паисий 
Хилендарски”, специалност 
“Предучилищна педагогика”. Има 

специализация “Дефектология”. Работила е като 
началник отдел в Бюрото по труда в Ивайловград, а от 
2000 година до ноември 2011 е секретар на общината. 
От 2000 година е председател на настоятелството на 
НЧ “Пробуда” в града. 

Омъжена, с две деца – момиче и момче.

Основните приоритети в програмата й за управление 
на община Ивайловград през мандат 2011 – 2015 г. са:

 Изграждане на нова и реконструкция на 
съществуващата инфраструктура - реконструкция на 
подземната инфраструктура (водопроводи и 
канализации); надземна инфраструктура (пътища, 
тротоари, осветление);

 Култура и туризъм - изграждане и обновяване на 
туристическата и културна инфраструктура; 
превръщането на Ивайловград в трансграничен 
културен център;

 Селско стопанство и екология - създаване на 
регионална марка за качество “Ивайловград”;

 Грижа за хората. Развитие на човешките ресурси. -
развитие на образователната инфраструктура 
(училища и детски градини); подпомагане на 
здравеопазването и социалните дейности; 
насърчаване на младежката дейност и спорта (стадион 
и спортни площадки); изграждане на административен 
капацитет и работеща администрация; привличане на 
средства от Европейските фондове.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК – ГАЛИНА СТОЯНОВА

Галина Стоянова е родена на 
19 октомври 1964 г. в с. Устрем, 
община Ямбол. Завършила е 
Института за подготовка и 
квалификация на учители 
“Анастасия Тошева” в Стара 
Загора. Тя е магистър по 
педагогика в Пловдивски 
университет “Паисий 

Хилендарски”. Има професионална диплома по 
Корпоративно управление в Английски отворен 
университет - мениджър “Корпоративен мениджмънт”. 
Придобила е професионална квалификация 
“Корпоративен мениджмънт” в Нов български 
университет. Има специализация по регионално 
развитие и планиране в Япония.
Работи като директор на ЦДГ “Арсенал”, където за 
първи път внедрява новата методика на обучение и 
възпитание в съответствие с най-съвременните 
международни стандарти “Step by Step”. Носител е на 
наградата “Златна ябълка”, присъдена от 
Националната мрежа за деца.

Последователно заема длъжностите главен експерт и 
директор дирекция “Образование, култура и 
здравеопазване” в Община Казанлък. През 2007 г. 
спечелва конкурс и става административен секретар на 
Община Казанлък, а две години по-късно заема поста 
заместник-областен управител на област Стара 
Загора. Занимава се с ресорите устройство на 
територията, социална политика и заетост, 
здравеопазване, култура, държавна собственост, 
туризъм.

Омъжена е, има една дъщеря.

Основните приоритети в програмата й за управление 
на община Казанлък през мандат 2011 – 2015 г. са:

 Инвестиции в хората – подобряване на 
административния капацитет на общинската 
администрация, усъвършенстване на системата за 
услуги на гражданите и бизнеса; хуманитарни дейности 
– качествено здравеопазване, социални услуги, 
ориентирани към уязвимите групи хора, създаване на 
условия за равен достъп на децата и младежите в 
община Казанлък до качествен образователен и 
възпитателен процес в училищни и извънучилищни 
дейности, комплексна дългосрочна общинска политика 
за младите хора, обществен ред и сигурност, 
партньорство с неправителствени организации;

 Инвестиции в конкурентоспособна икономика и 
инфраструктура – финансово стабилизиране на 
общината, привличане на средства от Оперативните 
програми, ЕФРР и ЕФСС и програмите за 
международно сътрудничество, разширяване на 
публично-частното партньорство, повишаване 
конкурентоспособността на местната икономика 
посредством привличане на нови динамични и 
конкурентни производства и задържане на фирми в 
секторите на растеж, съвременно благоустройство и 
инфраструктура, опазване на околната среда, развитие 
на населените места на общината и др.

 Съхраняване на духовността - запазване и ускорено 
развитие на Казанлък като българска община с 
европейски измерения и стандарти в сферата на 
изкуствата; превръщане на културния, исторически и 
природен ареал на Казанлък  в световен туристически 
център.



ОБЩИНА КАРЛОВО – Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ

Д-р Емил Кабаиванов e роден на 
12 януари 1961 год. в Стара 
Загора. През 1987 год. завършва 
Висш медицински институт –
Пловдив. В периода 1999 - 2001 г. 
специализира в Югозападен 
университет “Неофит Рилски” –
Благоевград и придобива диплом 
за магистър по икономика. По 

същото време специализира и във Висш медицински 
институт – София и завършва здравен мениджмънт.
От 1987 до 2003 г. работи в общинска МБАЛ “Д-р Киро 
Попов”, Карлово като лекар–ординатор, ортопед-
травматолог. От 1999 до 2003 г. е Председател на 
общински съвет – Карлово, а от 2003 до 2007 г. е кмет 
на Община Карлово.

Женен, с 2 деца.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Карлово през мандат 2011 – 2015 г. са:

 Финансово стабилизиране на общината;

 Открито и честно управление чрез компетентни и 
доказани професионалисти;

 Работа в услуга на гражданите, а не на 
администрацията;

 Реално усвояване на фондовете на Европейския 
съюз;

 Сътрудничество и съвместна дейност с местния 
бизнес;

 Създаване на благоприятна инвестиционна среда;

 Създаване на перспектива за младите хора;

 Разширяване и подобряване на социалните 
дейности;

 Съхраняване и развитие на възрожденските 
традиции и културата;

 Активно сътрудничество с неправителствените 
организации за участие на гражданското общество в 
управлението;

 Превръщане на общината в чисто, зелено и светло 
място за живеене.

ОБЩИНА КАРНОБАТ – ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Георги Димитров е роден на 11 юли 
1957 г. в Карнобат. Завършва 
Английска езикова гимназия в 
Бургас. Висше образование 
получава във Великотърновския 
университет, специалност 
“Българска филология”.
Специализира стопанско 
управление в Академия за 

обществени науки и социално управление. Работил е 
като стопански ръководител. През мандат 2003-2007 е 
председател на Общински съвет Карнобат. От 2007 г. е 
кмет на Карнобат.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Карнобат през мандат 2011 – 2015 г. са:

 успешна реализация на спечелените европейски 
проекти - за три пречиствателни станции и 
канализация; за реконструкция на площадно 
пространство, улиците и парка на Карнобат; за 
изграждане на два центъра за настаняване от семеен 
тип;

 преодоляване на безработицата;

 за младите хора - развитие на образователната 
инфраструктура.

ОБЩИНА КОТЕЛ – ХРИСТО КИРОВ

Христо Киров е роден на 28 
юни 1967 г. в Котел. 
Завършва образованието си в 
Ямбол. От 1990 г. е управител 
на фирма за дърводобив и 
дървообработка “Демет” ООД. 
Владее турски, руски, немски 
и испански език.
От 2007 г. е кмет на Котел.

Семеен, има две дъщери.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Котел през мандат 2011 – 2015 г. са: 
създаване на работещ икономически сектор в 
общината; превръщане на Котел в желана и търсена 
туристическа дестинация; изграждане на модерна 
инфраструктура и решаване на всички въпроси, 
свързани с водоснабдяване, канализация и транспорт; 
активна социална политика, гарантираща достатъчен 
пакет от услуги за всички нуждаещи се.
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ОБЩИНА КРИЧИМ – АТАНАС КАЛЧЕВ

Атанас Калчев e роден на 3 април 
1970 година в Пловдив. Завършил 
е висше образование във 
Филологическия факултет на 
Пловдивския университет “Паисий 
Хилендарски”, специалност 
“Български език и история” и 
семестриално право в 
Югозападния университет 

“Неофит Рилски” в Благоевград. 15 години е работил в 
системата на МВР. От 2007 г. е кмет на община 
Кричим.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Кричим през мандат 2011 – 2015 г. са:

 Успешно реализиране на инвестиционните, 
инфраструктурните, образователните и социалните 
проекти в община Кричим;

 Устойчива данъчна политика по отношение 
местните данъци и такси за физически и юридически 
лица;

 Финансова стабилност на община Кричим и нейните 
граждани;

 Реална подкрепа на инвестиционните и бизнес-
инициативи в частния и земеделски сектор.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – СЕБИХАН МЕХМЕД

Себихан Мехмед е родена на 10 април 
1958 година в Хасково. Завършила е 
икономически техникум в родния си 
град, специалност “Планиране, 
счетоводство и контрол на 
промишленост и строителство“ и 
висше образование в Пловдивския 
университет “Паисий Хилендарски“, 
специалност “Математика”. Има 

следдипломна квалификация “Управление на 
образованието” в ИПКУ “Анастасия Тошева“, Стара 
Загора. Работила е като учител по математика и 
специалист “Училища“ в Община Крумовград. През 
септември 1992 г. става секретар на общината, а от 
2003 година е кмет на Крумовград.
Омъжена, с две деца.

Основните приоритети в програмата й за управление 
на община Крумовград през мандат 2011 – 2015 г. са:

 Пълноценно функциониране на автогара от 
европейски тип;

 Обновен градски парк;

 Ремонтиране на общинска сграда по проект 
“Социално включване” за обособяване на център за 
рехабилитация на деца и за социални услуги;

 Осигуряване на възможност за функциониране на 
Клуб на пенсионера и създаване на условия за работа 
на народно читалище-библиотека – Крумовград;

 Изграждане на детска площадка в кв. “Изгрев” и в 
североизточната част на градския парк;

 Преместване на открития градски пазар на ново, по-
удобно място и създаване на условия за търговци и 
потребители;

 Частично изграждане на водопровод, канализация, 
нова пречиствателна станция за отпадни води в 
Крумовград по европейски проект.

ОБЩИНА МЪГЛИЖ – ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ

Господин Господинов е роден на 2 
май 1968 година в Стара Загора. 
Завършил е Строителен техникум в 
родния си град. От 1991 г. се 
занимава с частен бизнес като 
собственик и управител на 
Млекопреработвателно предприятие 
в с.Юлиево, кравекомплекс в 
с.Събрано, кравекомплекс в 

с.Синапово, склад за търговия на едро в гр.Стара 
Загора, ябълкова и прасковена градини в с.Юлиево, 
новостроящ се бизнес център в Стара Загора и др.
Член е на Национален кризисен щаб по 
животновъдство, Консултативен съвет по 
животновъдство и всички работни групи на МЗХ, 

свързани с промени на закони, наредби, стратегии и 
други в производството и преработката на животинска 
продукция в България и ЕС. Председател е на 
“Браншови съюз на животновъдите в България”, 
“Сдружение на животновъдите – регион Стара Загора”, 
“Българско агро сдружение”, “Местна инициативна 
група – Мъглиж”. Член на Управителните съвети на 
“Национален млечен борд” и “Национална асоциация 
на млекопреработвателите”.

Семеен, с 3 деца.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Мъглиж през мандат 2011 – 2015 г. са:

Намаляване на безработицата; модерна 
инфраструктура и благоустройство; решаване на 
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жилищния проблем; пълно решаване на проблема с 
Банята в село Ягода; ремонти на всички религиозни 
храмове и на Мъглижкия манастир; съвременни 
административни услуги; селата в Община Мъглиж и 
техните проблеми; здравето на жителите; децата и 
тези, които ги учат и възпитават; гражданите в 
неравностойно положение; социалната политика на 
общината; културата и хората, които даряват красота; 

общественият транспорт и безопасното движение; 
сигурността и спокойствието на гражданите; хармония 
с околната среда и екологично развитие; хората, 
избрали да развиват бизнес в общината; 
селскостопанските производители; спорт, туризъм и 
отдих; европейското бъдеще на Община Мъглиж.

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО – КОСЬО КОСЕВ

Косьо Косев е роден на 1 
януари 1967 г. в Николаево. 
Завършва специалност 
“Икономика” в Стопанска 
академия “Д.А Ценов” в Свищов.
Работил е като управител на 
домашен социален патронаж и 
главен счетоводител на 
“Социални грижи” в Николаево. 

През мандат 1999-2003 г. е заместник-кмет на 
общината. В периода 2006 – 2007 г. е Директор на 
дирекция “Социално подпомагане”, обслужваща 
общините Гурково и Николаево. От 2007 г. е кмет на 
Николаево.

Женен, има двама сина.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Николаево през мандат 2011 – 2015 г. са: 
успешна реализация на проекти за водоснабдяването 
на село Елхово и за монтирането на фотоволтаично 
осветление в общината; изграждането на 
канализационна мрежа, подмяна на водопровода и 
пречиствателна станция в Николаево; основен ремонт 
на четвъртокласната пътна мрежа - подобряването на 
движението по 27 км общински пътища.

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА – НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ

Николай Грозев е роден на 25 юли 
1960 г. Завършил е средно 
образование в ТМТ “Н.Е. Жуковски’’, 
Сливен и висше в Институт за 
учители специалисти, Сливен. В 
периода 1984 – 1990 е работил в 
СБА Нова Загора като преподавател 
инструктор, а от 1990 до 2007 се 
занимава с частен бизнес в областта 

на търговията и туризма. От 2007 г. е кмет на Нова 
Загора.
Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Нова Загора през мандат 2011 – 2015 г. са: 
здравеопазване, образование, социална политика и 
подобряване инфраструктурата на общината.

ОБЩИНА ОПАН – ИНЖ. МИНЧО ЧАВДАРОВ

Инж. Минчо Чавдаров е роден е 
на 11 октомври 1957 г. в с.Тракия, 
Старозагорско. Завършил ВВУ 
“Васил Левски” във Велико 
Търново, служи в БНА до 1992 г. До 
1995 г. работи в ликвидационния 
съвет на ТКЗС в родното си село, 
от 1995 г. е заместник-кмет на 
община Опан. От 1999 г. е кмет на 

община Опан.
Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Опан през мандат 2011 – 2015 г. са:

 Развитие и ефективно използване на техническата 
и социалната инфраструктура - поддържане и развитие 
на транспортната инфраструктура; развитие на 
екологичната и социалната инфраструктура и 
подобряване на комуналното стопанство.

 Укрепване на общинския капацитет за управление
на проекти и развитие на местните партньорства -

подобряване на общинския управленски капацитет; 
засилване на взаимодействието с третия сектор на 
местно, регионално и национално равнище.

 Развитие на общинската икономика и повишаване 
на повишаване на нейната конкурентоспособност -
подпомагане на предприемачеството и на 
чуждестранните инвестиции; развитие на съпътстващи 
дейности, свързани с обслужванета на трафика през 
територията на общината; развитие на модерно 
селскостопанско производство; стабилизиране и 
нарастване на заетостта чрез развитие на местната 
икономика.

 Подобряване качеството на публичните услуги и на 
условията за живот на населението в общината -
увеличаване обхвата и качеството на публичните 
услуги; благоустрояване на селищата; доизграждане и 
развитие на базата за спорт и отдих.



ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ – СТАНИМИР РАДЕВСКИ

Станимир Радевски е роден на 
12 юни 1952 г. Завършил е 
Национална спортна академия -
София и Висш институт за 
подготовка на офицери. Работил 
е като треньор в ДФС “Розова 
долина” - Казанлък, треньор на 
националния отбор на България 
по колоездене, като офицер в 

Министерство на вътрешните работи и заместник 
началник на областния отдел на Изпълнителна агенция 
автомобилна администрация - Стара Загора. От 2003 г. 
е кмет на община Павел баня.

Женен, с две деца.

В свое обръщение към жителите на общината г-н 
Радевски казва: “За да бъде успешно едно управление 
е необходим добър диалог и обща работа – както с 
най-важния орган в една община – Общинския съвет, 
така и с всички институции на територията на 
общината. В община Павел баня има нерешени 
проблеми, но има и много голям потенциал и бъдеще. 
Така, че в този смисъл съм доволен, че имам 
възможност да реализирам и изключително важни и 
големи идеи, но и да помагам на всеки отделен човек. 
Искам присъствието на кмета на общината да се 
почувства във всеки дом, искам хората в Павел баня 
да заживеят един по-добър живот.”

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК – ТОДОР ПОПОВ

Тодор Попов е роден е на 26 
декември 1967 г. в гр. Пещера. 
Завършва висше образование 
специалност “Право” в СУ “Свети 
Климент Охридски”. От 1992 до
1995 г. е младши съдия и районен 
съдия в Окръжен и Районен съд –
Пазарджик, а от 1995 до 2007 г. 
работи като адвокат. От 1999 до 

2007 г. е общински съветник, а от 2003 до 2007 г. е 
председател на Общински съвет – Пазарджик. От 2007 
година е кмет на община Пазарджик.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Пазарджик през мандат 2011 – 2015 г. са:

 Нова автогара;

 Регионално депо за твърди битови отпадъци;

 Благоустройство на пътната инфраструктура;

 Изграждане на канализация и пречиствателни 
станции.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА – РАДИ МИНЧЕВ

Ради Минчев е роден е на 17 
октомври 1971 година в Перущица. 
Завършил е средно образование в
Техникума по механотехника в 
Пловдив и висше специалност 
“Счетоводство и контрол” в УНСС-
София. От 1997 до 1999 г. работи 
във фирма “Балканхляб”, а от 2000 
г. до избирането му за кмет през 

2011 г. е главен експерт в отдел “Реклама” на община 
Пловдив. 

От 1998 г. е председател на баскетболен клуб 
“Перущица” на обществени начала.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Перущица през мандат 2011 – 2015 г. са: 
обновяване на пътната инфраструктура и 
канализационната мрежа на града, изграждане на 
многофункционална спортна зала и няколко открити 
спортни площадки, денонощен здравен кабинет, 
рехабилитация на Гробищния парк на Перущица и 
разкриване на нови работни места.
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ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ – АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Ангел Папазов е роден на 30 юни 
1964 г. в Първомай. Придобива 
квалификация Инженер агроном със 
специалност “Лозаро-градинарство” 
във Висшия селскостопански 
институт в Пловдив. Завършил е и 
Великотърновския университет “Св. 
св. Кирил и Методий”, специалност 
“Счетоводство и контрол”.

Професионалното му израстване започва от 1989 г. 
като технолог и зам. председател в ТКЗС - с. Бяла 
река. От 1994 година е председател на ЗК “Единство-
94”, Първомай, а от 2003 година до сега е кмет на 
Община Първомай.

Женен, с едно дете.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Първомай през мандат 2011 – 2015 г. са 
реализацията на редица eвропейски проекти - за 
обновяване на градската среда; за изграждане на депо 
за отпадъци на територията на Община Асеновград; за 
почистване коритото на река Тополовска; за 
реконструкция на водопроводни мрежи в с.Искра, 
с.Крушево и с.Езерово.

Ангел Папазов се надява на конструктивен диалог с 
правителството и централната власт, за да гарантира 
развитието на общината през следващите четири 
години.

ОБЩИНА РАДНЕВО – Д-Р ЮЛИАН ИЛЧЕВ

Д-р Юлиан Илчев е роден на 1 
септември 1963 г. в Пловдив. 
Завършва средно образование в 
СОУ “Гео Милев”, Раднево и 
висше образование специалност 
“Медицина” във ВМИ – Пловдив. 
Работил е като ординатор 
участъков педиатър в Пещера и в 
Работническа болница, Раднево. 

От 2000 до 2009 г. има индивидуална практика за 
първична медицинска помощ в Раднево.

В периода 2007 – 2009 г. е общински съветник -
председател на комисията по “Териториално–селищно 

устройство” и член на комисията по “Социални 
дейности”.

След провеждането на извънредни местни избори през 
септември 2009 г. поради смъртта на г-н Нончо 
Воденичаров, е избран за кмет на Раднево.

Семеен, има две деца.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Раднево през мандат 2011 – 2015 г. са 
успешно реализиране на вече спечелените и 
разработване на нови проекти по европейски програми; 
подобряване условията на живот не само в града, но и 
в селата на общината.; интеграция на малцинствата; 
подобряване на здравеопазването.

ОБЩИНА СЛИВЕН – ГЕН. КОЛЬО МИЛЕВ

Генерал Кольо Милев е роден на 
26 юли 1953 г. в с. Рудник, обл. 
Варна.
Образование: 2001 г. –
Генералщабен факултет към Военна 
академия “Г.С. Раковски”, София. 
1983 г. - Военна академия “Георги 
Сава Раковски”, София, 
специалност “Организация и 

управление на оперативно-тактическите звена”. 1976 г. 
- ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, специалност 
"Инженер по подемно-транспортни, пътно-строителни и 
специални машини".

20 години от професионалната му кариера преминават 
в община Сливен. До 1996 г. е командир на 
Инженерно-сапьорния полк в с. Сотиря. Ръководи 
изграждането на редица военни и промишлени 
инфраструктурни проекти. Получава Медал “За 
заслуги” от президента на Република България за 
принос за недопускане на наводнения по поречието на 

р. Дунав през 2006 г. Командир на 55-а Инженерно-
сапьорна бригада – Белене до 2008 г. Бригаден 
генерал от 2008 г. Командир на най-голямата 
механизирана бригада в Българската армия - 61-ва 
Стрямска механизирана бригада – Карлово до 2010 г. 
Под негово командване бригадата преминава 
сертификация пред НАТО за участие в пълния спектър 
от операции на Алианса.

Женен, баща на син и дъщеря.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Сливен през мандат 2011 – 2015 г. са:
 Закон над всички - спазване на законите и 
равенство пред закона за всички граждани, 
организации и фирми; публични обсъждания и отчет 
пред гражданите за значимите общински дейности; 
общината – лоялен партньор на бизнеса и гражданите;

 План срещу кризата - анализ на финансовото 
състояние на общината и мерки за затваряне на 
дупките в общинския бюджет; формулиране, прилагане 
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и управление на устойчива и дългосрочна програма за 
стабилизиране на общинските финанси и подкрепа за 
местната икономика; подобряване на 
инфраструктурата

 Развитие чрез партньорство - анализ на 
състоянието на общинската собственост и план за 
ефективното й използване; силно звено за подготовка 
и управление на европроекти; специална Общинска 
програма за развитие на публично-частното 
партньорство и привличане на инвеститори; 
справедливи местни такси и разрешителни режими в 
подкрепа на малкия и среден семеен бизнес;

 Сигурност и грижа за хората в града и селата -
създаване на общинско предприятие за спешни
ремонтни дейности и поддръжка на общинската 
собственост - осветление, пътната настилка, 

канализацията, ефективно видеонаблюдение в 
кварталите и отговорник общинска охрана към всеки 
селски кмет, стимули и преференции за младите хора 
и техните семейства, гарантиране на достъп до 
здравни услуги и качествено здравеопазване; подкрепа 
за спорта с фокус върху ученическия спорт като 
алтернатива за свободното време и нормалното 
развитие на децата;

 Духовност срещу обезличаването на Сливен -
спешни мерки за ликвидиране на неграмотността; 
подкрепа за Читалищата като алтернатива за 
свободното време на децата; възстановяване на 
културната традиция “Сливенски огньове”.

ОБЩИНА СОЗОПОЛ – ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Панайот Рейзи e роден 
на 25 юли 1966 г. 
Средното си 
образование завършва в 
Средно специално 
училище по морски и 
океански риболов в 
Бургас, а висше 

образование 
специалност “Икономика и управление на транспорта“ -
в УНСС, София и специалност “Право” - в Югозападен 
университет “Неофит Рилски”, Благоевград. Бил е 
Управител на Търговско дружество “Барон” ООД, с 
предмет на дейност внос и търговия на хранителни и 

нехранителни продукти и Член на управителния съвет 
на Туристическо дружество “Хелио-тур-с”, Созопол. 

В периода 1999 – 2002 г. изпълнява длъжността 
заместник кмет на община Созопол, а през мандат 
2003 – 2007 г. е Председател на Общинския съвет. От 
2007 г. е кмет на Созопол.

Женен, има 3 дъщери.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Созопол през мандат 2011 – 2015 г. са: 
изграждането на пречиствателната станция в Созопол, 
развитие на инфраструктурата в града, паркинговата 
система, поликлиниката, спортното съоръжение –
градският стадион; археологическите разкопки и 
продължаване на социалната политика на общината.

ОБЩИНА СРЕДЕЦ – ИВАН ЖАБОВ

Инж. Иван Жабов е роден на 1
януари 1967 година в Средец. 
Завършва средно образование в 
ЕСПУ “Христо Ботев”, Средец и 
висше в Техническия университет, 
София, “Инженерно педагогически 
факултет”, Сливен, специалност 
“Транспорт и енергетика”. До 
избирането му за кмет е директор 

на Професионална гимназия по механизация на 
селското стопанство и електроника “Никола Йонков 
Вапцаров” – Средец. 

Семеен, с една дъщеря.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Средец през мандат 2011 – 2015 г. са 
използване на възможностите на Оперативните 
програми за:

 подобряване на междуселищните пътища и 
техническата инфраструктура (ОП “Регионално 
развитие”);

 въвеждане на нови технологии за подобряване 
качеството на продукцията в общината (ОП 
“Конкурентна способност”);

 повишаване на професионалното обучение на 
възрастните жители на общината, като особен акцент 
ще е работата с малцинствата (ОП “Човешки ресурси”);

 използване на всички природни условия (реки и 
водни басейни), които могат да превърнат общината 
като основен доставчик на риба за курортните 
комплекси (ОП “Рибарство и Аквакултури”);

 подпомагане внасянето на качествени проекти от 
страна на общината, обществени организации и частни 
земеделски стопани и отделни граждани (Програма за 
развитие на селските райони);

 трансграничното сътрудничество между България и 
Турция;

 съчетаване на интересите на бизнеса и на 
гражданите.



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА – ЖИВКО ТОДОРОВ

Живко Тодоров е роден на 21 септември 1981 г. 
Завършил е 
Гимназия с 
преподаване на 
чужди езици 
“Ромен Ролан”, 
Стара Загора и 

висше 
образование 
специалност 

“Европеистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. В 
периода септември 2005 - март 2006 година е работил 
като мл.експерт “Програми” в дирекция 
“Евроинтеграция” в община Стара Загора, а от юли до 
ноември 2006 г. като мл. експерт Управление на 
проекти, международно сътрудничество и протокол в 
Областна администрация Стара Загора. През 2009 г. е 
избран за народен представител. Бил е заместник-
председател и председател на Комисията по външна 
политика и отбрана и ръководител на Постоянната 
делегация на Народното събрание в Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Стара Загора през мандат 2011 – 2015 г. са:

 Ускоряване на работата по проекти и привличане на 
повече средства от европейските програми. 
Изпълнение на важни за града проекти, развитие на 
инфраструктурата, транспорта и градската среда;

 Икономика на знанието - активен диалог и 
институционализиране на партньорството между 
общината, училищата и бизнеса в Стара Загора; 
изготвяне на образователни приоритети и възможности 
за придобиване на квалификация на старозагорци в 

области, съобразени с изискванията на бизнеса и 
спецификата на заетостта в общината и региона; 
подкрепа за развитието на Тракийския университет в 
Стара Загора;

 Технологично развитие, сигурност и обществен ред, 
екология;

 Спорт, култура;

 Бюджет, финанси и инвестиции; управление на 
общинската собственост;

 Социална политика;

 Подобряване на административното обслужване; 

 Развитие на селата;

 За младите хора - изграждане на кариерен център, 
съвместно с бизнеса, за улесняване на контакта между 
младите специалисти и работодателите; подкрепа за 
Младежки общински съвет и младежките организации в 
общината; създаване на добри условия за спорт чрез 
изграждане на нови спортни площадки; подкрепа за 
организирането на младежки фестивали и събития; 
създаване на WI-FI зони в парковете на града; 
изготвяне и провеждане на програми за толерантност, 
против насилието; провеждане на анти-
дискриминационна политика; създаване на Младежки 
информационен център; организиране съвместно с 
младежки неправителствени организации на обучения, 
младежки обмени, дискусии; борба със зависимостите 
при младите хора;

 Международна дейност;

 Открито и прозрачно управление с участие на 
гражданското общество.

ОБЩИНА СТРАЛДЖА – МИТКО АНДОНОВ

Митко Андонов е роден на 29 
юни 1958 г. в ямболското с. 
Лесово. Завършва средно 
образование специалност 
“Архитектура и строителство” в 
Строителния техникум - Стара 
Загора и висше образование 
специалност “Икономика и 
управление на строителството” 

във ВИНС – Варна. Работил е като технически 
ръководител на строителни обекти в 
“Благоустройствени строежи” – Ямбол и община 
Стралджа. Проектант и инвеститор е на редица обекти. 
От 1987 до 1991 година работи като гл. специалист по 
строителството в Общинска администрация. В периода 
1991 - 1996 г. е секретар на община Стралджа, а от 
1996 до 2000 г. – заместник кмет.

От 2003 г. е кмет на община Стралджа.

Женен, има една дъщеря.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Стралджа през мандат 2011 – 2015 г. са: 

 грижа за хората чрез осигуряване възможности за 
заетост и получаване на доходи;

 продължаване работата по подобряване и 
изграждане на инфраструктурата;

 създаване на по-добра околна среда, зони за отдих 
и туризъм; 

 още по-сериозна грижа за децата и младите хора, 
за възрастните и хората с увреждания;

 подпомагане и развитие на здравеопазването; 

 грижа за съхраняване и развитие на културните 
традиции;

 подобряване на обществения ред и сигурност;

 подобряване на административното обслужване;

 развитие на гражданското общество.



ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ – Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ

Д-р Георги Кенов е роден на 11 
октомври 1957 г. в Карнобат. 
Дълги години е 
общопрактикуващ лекар в 
община Сунгурларе, а след това 
акушер-гинеколог в 
Многопрофилна болница за 
активно лечение - Карнобат. На 
местните избори през 2007 г. е 

избран за кмет на Община Сунгурларе. Женен, с две 
деца.
Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Сунгурларе през мандат 2011 – 2015 г. са:

 осигуряване на инвестиции в общината, които ще 
доведат до откриването на нови работни места; 
продължаване на работата по Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”, където към момента 
има осигурени 117 работни места, с амбицията да се 
увеличат двойно; осигуряване на услугата “Социален 
патронаж” до всички населени места в общината;

 осигуряване на достъп до качествено 
здравеопазване във всяко населено място; изграждане 
на хоспис; осигуряване на здравословно хранене за 
всички деца в учебните заведения;

 осигуряване на културна дейност в населените 
места, чрез подпомагане на читалищата и самодейните 
състави към тях; осигуряване на финансиране на 
футболните отбори в общината;

 изграждане на цялостна канализационна система и 
пречиствателна станция в гр. Сунгурларе; ремонт на 
тротоари и пътни настилки в гр.Сунгурларе и 
населените места; реконструкция на водопроводни 
мрежи в по големите населени места; изграждане на 
канализация и пречиствателна станция в с.Съединение

 ремонт на общинска пътна мрежа; изграждане на 
детски площадки; поддръжка на парковете.

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА – АТАНАС АТАНАСОВ

Атанас Атанасов е роден на 26 
октомври 1956 г. в Шивачево, 
община Твърдица. Завършил е 
Стопанската академия в Свищов, 
магистър по счетоводство. В 
периода 1981 - 1997 г. е работил 
като главен счетоводител в 
Автостопанство Твърдица, а от 
1998 до 2004 г. като главен 

счетоводител в Държавно горско стопанство. До 
избирането му за кмет е бил кредитен специалист в 
Банка ДСК ЕАД – клон Твърдица.
Вдовец, с две деца.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Твърдица през мандат 2011 – 2015 г. са: 
подобряване на инфраструктурата на общината, 
основен ремонт на пътя Твърдица - Елена, ремонт на 
водопроводната мрежа в населените места, 
намаляване на безработицата, работа с млади хора, 
развитие на туризма, привличане на инвеститори.

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД – БОЖИН БОЖИНОВ

Божин Божинов e роден на 22 
октомври 1966 година в 
Тополовград. Завършва средно 
образование през 1984 г. От 2003 
до 2011 г. работи в областта на 
млекопреработването във фирма 
“Би Си Си Хандел” - гр. Елена.
Основните приоритети в 
програмата му за управление на 

община Тополовград през мандат 2011 – 2015 г. са:

 Преодоляване на безработицата и осигуряване на 
заетост на различни групи от обществото - социално 
слаби, безработни, лица пред пенсионна възраст, хора 
с увреждания, млади хора с висше образование;

 Подобряване на инфраструктурата и 
благоустрояването в населените места;

 Създаване на благоприятна среда за привличане на 
инвестиции и реализиране на проекти, финансирани от 
ЕС и други международни, национални и регионални 
програми;

 Съхраняване на природните дадености на 
общината и оптималното им използване за развитието 
на туризма;

 Разширяване и подобряване качеството на 
предлаганите административни услуги.
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ОБЩИНА ТУНДЖА – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Георги Георгиев е роден на 1 
октомври 1959 г. в с. Генерал 
Инзово, Община Тунджа. 
Средно образование завършва в 
ТМТ “Иван Райнов”, Ямбол, а 
висше специалност "История" -
във Великотърновския 
университет “Кирил и Методий”. 
Трудовата си биография започва 

през 1984 г. в Ямбол. Работи последователно като 
Секретар в системата на ОК на ДКМС, Инспектор в 
Детска педагогическа стая, Секретар на Комисията за 
борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни. От 1995 г. до 2000 г. се занимава с
частен бизнес в сферата на търговията, 
строителството и селското стопанство. От 2000 г. 
работи като старши експерт “ГРАО” в отдел 
“Административно-информационен” на Община 
Тунджа.

От 2003 г. е кмет на община Тунджа.

Женен, с две деца.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Тунджа през мандат 2011 – 2015 г. са: 

 Постигане на конкурентноспособна икономическа 
структура на общината – финансова стабилност; 
увеличаване на трудовата заетост и доходите на 
населението; насърчаване и подкрепа на бизнеса;

 Подобряване условията на живот чрез изграждане и 
поддържане на елементите на социалната и 
техническата инфраструктура, опазване и поддържане 
на околната среда;

 Подобряване на възможностите за човешко 
развитие чрез оптимизиране на елементите на 
социалната сфера и средата за живот – съхраняване 
на духовността и историческата памет; развитие на 
туризма; развитие на образованието и спорта; работа с 
младите хора; поддръжка и функциониране на 
пенсионерските клубове; достъпно и качествено 
здравеопазване; развитие на социалните дейности и 
услуги; създаване на реални социално-икономически 
предпоставки за подобряване условията на живот, 
повишаване на квалификацията и на доходите на 
хората от маргинализирани групи и общности в 
общината;

 Партньорство между местната власт и 
институциите, формиране на публично-частни 
партньорства между местната власт и браншови и 
неправителствени организации за повишаване на 
административно-експертния капацитет на 
управлението – спазване на принципите за добро 
управление; усъвършенстване на информационното и 
административно обслужване на гражданите; 
гарантиране на обществения ред и сигурността на 
имуществото и живота на гражданите.

ОБЩИНА ЧИРПАН – КИЧКА ПЕТКОВА

Кичка Петкова е родена на 4 
ноември 1967 година. Завършила 
е средно образование в СОУ 
“П.К.Яворов”, Чирпан и висше 
образование специалност инж. 
“изчислителна техника” в 
Технически университет, Русе. 
През 2010 г. придобива 
магистърска степен по 

специалността “Счетоводство и контрол” в АУ Пловдив.
Работила е няколко години като възпитател в Дом за 
деца и юноши, гр. Чирпан. От 1996 г. работи в 
Дирекция “Социално подпомагане” – Чирпан като 
социален работник. От 2007 до 2010 г. заема 
длъжността Директор на същата дирекция.

Омъжена, с едно дете.

Основните приоритети в програмата й за управление 
на община Чирпан през мандат 2011 – 2015 г. са:

 Агресивна политика за насърчаване на бизнеса и 
инвестициите в Общината;

 Мащабна програма за рехабилитация на пътната 
мрежа в общината чрез европейски средства и целево 
използване на данък МПС и данък недвижими имоти;

 Грижа за възрастните хора и хората в 
неравностойно положение. Обособяване на звено в 
администрацията за по-добра социална политика;

 Безплатни ясли и детски градини – за облекчаване 
на младите семейства;

 Нова структура в общинската фирма за охрана, 
която да следи за спазване на обществения ред. 
Денонощно видеонаблюдение в рисковите райони;

 Изграждане на тържище за земеделски и 
технически стоки върху панаирната площадка, което е 
предпоставка за реализация на продукцията на 
селскостопанските производители от общината;

 Постоянен и отговорен диалог с жителите на 
общината и реални условия за активното им участие в 
общинската политика. Провеждане на местни 
референдуми по значими проблеми.
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ОБЩИНА ЯМБОЛ – ГЕОРГИ СЛАВОВ

Георги Славов е роден на 29 
септември 1965 г. в Ямбол. 
Завършва средно образование в 
Математическа гимназия 
“Николай Лобочевски” в родния 
си град и висше образование 
специалност “Електронна техника 
и микроелектроника” в 
Технически университет, София. 

Има следдипломна квалификация “Робототехника” и 
специализация по “Иновационна политика –
мениджмънт и маркетинг”.
Работил е като хоноруван асистент по информационни 
технологии в Полувисш учителски институт – Ямбол. В 

периода 1995-2000 г. е супервайзор на “Хеброс банк”, 
клон Ямбол, а от 2000 до 2007 г. се занимава с частен 
бизнес. От 2007 г. е кмет на Ямбол.

Женен, с 2 деца.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Ямбол през мандат 2011 – 2015 г. са:
стартиране на проекта за водния цикъл, за 
регионалното депо, успешна реализация на вече 
спечелените проекти за Безистена и Националния
археологически резерват “Кабиле” и за обновяване на
градската градина и парк „Боровец“; превръщане на 
Ямбол в модерен и предлагащ удобства на своите 
жители областен център.
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ОБЩИНА КМЕТ ТЕЛЕФОН ФАКС E-MAIL

Айтос Васил Едрев 0558/ 22 665 0558/ 22 133 aetos@infotel.bg

Болярово Христо Христов 04741/ 62 50 04741/ 69 00 boliarovokmet@abv.bg
Братя 
Даскалови

Иван Танев 04134/ 22 60 04134/ 22 71 kmet@bratia-daskalovi.com

Брезово Радньо Манолов 03191/ 30 10 03191/ 22 57 oba_brezovo@abv.bg

Гурково Стоян Николов 04331/ 22 60 04331/ 28 84 gurkovo_obs@abv.bg

Гълъбово Николай Колев 0418/ 68 901 0418/ 64 194 stoianov.sekretar@gmail.com

Джебел Бахри Юмер 03632/ 20 51 03632/ 23 10 кmet_dj@abv.bg

Димитровград Иво Димов 0391/ 68 203 0391/ 66 698 kmet@dimitrovgrad.bg

Елхово Петър Киров 0478/ 88 004 0478/ 88 034 kmet.elhovo@infotel.bg

Ивайловград Диана Овчарова 03661/ 60 90 03661/ 60 20 oba_ivaylovgrad@abv.bg

Казанлък Галина Стоянова 0431/ 98 211 0431/ 98 266 mayor@kazanlak.bg

Карлово Емил Кабаиванов 0335/ 99 307 0335/ 99 333 kmet@karlovo.bg

Карнобат Георги Димитров 0559/ 29 135 0559/ 22 801 karnobat@mail.bg

Котел Христо Киров 0453/ 420 30 0453/ 42 540 obkotel@vip.bg

Кричим Атанас Калчев 03145/ 22 50 03145/ 23 51 kmet_krichim@abv.bg

Крумовград Себихан Мехмед 03641/ 73 24 03641/ 70 24 minkrum@abv.bg

Мъглиж Господин Господинов 04321/ 33 01 04321/ 22 55 оb_maglizh@mail.bg

Николаево Косьо Косев 04330/ 20 40 04330 /21 21 obnikolaevo@mail.bg

Нова Загора Николай Грозев 0457/ 62 120 0457/ 64 303 obshtina@nova-zagora.org

Опан Минчо Чавдаров 04101/ 22 60 042/ 603 044 mayor@opan.bg

Павел баня Станимир Радевски 04361/ 32 60 04361/ 20 94 mayor_pb@mail.bg

Пазарджик Тодор Попов 034/ 445 501 034/ 442 495 secretary@pazardjik.bg

Перущица Ради Минчев 03143/ 27 86 03143/ 22 53 perushtitsa_ob@abv.bg

Първомай Ангел Папазов 0336 / 62 201 0336/ 63 119 obaparv@parvomai.escom.bg

Раднево Юлиан Илчев 0417/ 82 072 0417/ 82 280 obshtina@radnevo.net

Сливен Кольо Милев 044/ 611 106 044/ 663 054 kmet@sliven.bg

Созопол Панайот Рейзи 0550/ 25 700 0550/ 22 438 sozopol_obshtina@abv.bg

Средец Иван Жабов 05551/ 69 90 05551/ 77 25 obshtinasredets@mail.bg

Стара Загора Живко Тодоров 042/ 600 105 042/ 601 103 mayor@starazagora.bg

Стралджа Митко Андонов 04761/ 64 64 04761/ 64 04 straldjainf@yahoo.com

Сунгурларе Георги Кенов 05571/ 50 63 05571/  55 85 kmetsungurlare@abv.bg

Твърдица Атанас Атанасов 0454/ 42 311 0454/ 44 049 oba_tv@abv.bg

Тополовград Божин Божинов 0470/ 52 280 0470/ 54 157 oba_top.grad@abv.bg

Тунджа Георги Георгиев 046/ 661 566 046/ 661 575 contact@tundja.net

Чирпан Кичка Петкова 0416/ 92 122 0416/  96 238 chirpan@chirpan.com

Ямбол Георги Славов 046/ 681 204 046/ 662 247 obsv@obshtinayambol.org

РАО “Тракия” тел./факс: 042 / 600 586, 042 / 644 009
Стара Загора 6000 e-mail: ramt@ram-trakia.org
Бул. “Цар Симеон Велики” 102, ет.2 web: www.ram-trakia.org

Главен редактор: доц. Иван Върляков
Изготвил броя: Пенка Славова

Забележка: При изготвяне на бюлетина са използвани материали от уеб страниците на общините.





Представяме ви новоизбраните кметове на общините от РАО “Тракия”

Община Айтос - Васил Едрев

Васил Едрев е роден на 23 февруари 1958 година в с. Разбойна, община Руен. Средно образование завършва в СОУ “Христо Ботев”, Айтос, а висше специалност “Физика и химия” - в Педагогическия институт в Шумен и по разпределение е назначен като учител по химия в СОУ “Елин Пелин” – с. Руен. Година по-късно става инспектор в Детска педагогическа стая – с.Руен. 

През май 1987 година постъпва на работа в Районното полицейско управление в Руен. През 1991 година е преместен в РПУ- Айтос като зам. началник. През 2001 година е изпратен като началник на РПУ-Сунгурларе, през 2003 година – като началник на РПУ-Карнобат, а през 2005 става началник на Първо Районно управление на МВР – Бургас. През 2007 година вече е Директор на Областната дирекция на МВР – Бургас. През 2009 година е пенсиониран. 


До избирането му за кмет на Община Айтос през 2011 година работи като ръководител на частна охранителна фирма.


Като основни приоритети в своята работа през мандата определя привличането на външни инвестиции, които да допринесат за откриването на повече работни места и възможност за младите хора да останат в Айтос, както и откритост и прозрачност в общинската администрация.

Община Болярово - Христо Христов

Христо Христов е роден на 30 юли 1956 година в село Крайново, община Болярово. Завършва средно специално образование в ТМСС ”Христо Ботев” - Ямбол. През периода 1977-1979 година завършва полувисше образование в Института за учители специалисти в Ямбол, което в момента се равнява на висше образование, степен бакалавър. Трудовата си дейност започва през 1979 година като преподавател в Болярово. От 1991 до 1995 година е замeстник-кмет на община Болярово, а от 1995 г. е кмет на общината. На местните избори през 2011 г. печели пореден пети кметски вот.


Семеен, има двама сина.


Девизът му е: “С открита душа към хората и проблемите на родния край.”


Основните приоритети в програмата му за управление на община Болярово през мандат 2011 – 2015 г. са:


· Подкрепа на бизнеса и насърчаване на инвестициите - разширяване на Общинското звено за подготовка и реализация на проекти по Оперативните програми на Европейския съюз; техническа и методическа помощ при подготовката и реализирането на проекти в сферата на селското стопанство; развитие на транспорта, съобщенията и телекомуникациите - създаване на възможности за достъп до Интернет в най-малките населени места, субсидиране и дотации на губещи линии в граничните и малките населени места с цел гарантиране на редовно транспортно обслужване и др.;

· Заетост и повишаване на доходите на населението;

· Управление на общинската собственост - опазване на общинския и частния горски фонд, ефективно стопанисване на язовирите и общинския сграден фонд;


· Здравеопазване и социална политика;


· Образование, култура и работа с младите хора;


· Спорт и туризъм;


· Инженерна и техническа инфраструктура, благоустрояване и екология;


· Обществен ред и сигурност;


· Подобряване на административното обслужване - разкриване на Център за административно-информационно обслужване на гражданите от общината;


· Международно сътрудничество - развиване на контактите с Община Виса, Република Гърция, Община Кофчаз, Република Турция, Република Украйна, Русия, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, Ланшафтсфербанд Германия и създаване на нови контакти с държави от Европа с цел: привличане на повече средства от европейските фондове за реализация на проекти по трансгранично сътрудничество; привличане на инвестиции в общината за разкриване на нови производства и нови работни места; развитие на биологичното земеделие и туризма в района; стимулиране на местните самодейни колективи и гражданските сдружения чрез международни изяви.


Община Братя Даскалови – инж. Иван Танев

Иван Танев е роден на 22 януари 1954 година. Завършва средно образование в Техникум по механотехника, Стара Загора, а висше - във Висшия институт по хранително- вкусова промишленост в Пловдив. От 1983 до 1990 година е работил като отговорник по безопасност на труда в АПК с.Оризово. От 1991 г. работи като директор на Почивно дело - Пловдив. В периода 1995 г. - 2007 г. е собственик на фирма за производство на хранителни стоки и напитки. През мандат 2007 – 2011 г. е Председател на Общински съвет Братя Даскалови. Женен, има две дъщери.

Основните приоритети в програмата му за управление на община Братя Даскалови през мандат 2011 – 2015 г. са:

· Развитие на конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна икономика, основана на местните ресурси;

· Транспортна достъпност и изграждане на качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и съхранена екология;


· Развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот;

· Инвестиции за развитие на културата, спорта и младежките дейности, като мощен фактор за устойчивост и конкурентноспособност;

· Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво за подобряване процеса на управление и реализация на инициативи за местно развитие.

Община Брезово – Радньо Манолов


Радньо Манолов е роден през 1948 г. в Брезово. Има висше образование по специалността “Машинно инженерство и мениджмънт”. Бил е директор на “Брезово” АД. През мандат 2007 – 2011 г. е бил общински съветник.

Основните приоритети в програмата му за управление на община Брезово през мандат 2011 – 2015 г. са: стабилизиране на финансовото и икономическото състояние на общината, пълноценно използване на възможностите на оперативните програми за развитие на социалната, образователната и техническата инфрастуктура и благоустройство на населените места.




Община Гурково – инж.Стоян Бонев

Инж. Стоян Бонев е роден на 29 октомври 1941 г. в с. Злокучене, Софийска област. Завършил е специалност “Електрични машини и апарати” във ВМЕИ, Габрово. Има следдипломна квалификация в Института за повишаване квалификацията на ръководните кадри в Ленинград и Българо-американския център по мениджмънт в София.


23 години е работил в рудник “Паисий”, като изминава пътя от завеждащ смяна до началник на рудника. Бил е зам.-генерален директор и генерален директор на СМЕК “Балканбас”, Сливен. Работил е като изпълнителен директор на Завод за стоманорешетъчни стълбове в Твърдица. От 2003 г. е кмет на община Гурково.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Гурково през мандат 2011 – 2015 г. са: 


Осигуряване на необходимите и достатъчни средства за завършване на главните инфраструктурни проекти - цялостна реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в Гурково, Паничерево и Конаре; пречиствателни станции за битови отпадни води; завършване и въвеждане в експлоатация на Дома за стари хора; промишлена и битова газификация на град Гурково.


Община Гълъбово – Николай Тонев

Николай Тонев е роден на 8 януари 1957 г. в Свиленград, но от 1960 г. живее в Гълъбово. Завършил е Техникум по строителство в Стара Загора и великотърновския филиал на Земеделския колеж в Пловдив.

Работил е като строителен техник в ДАП “Товарни превози” и технически ръководител към “Строителство по стопански начин” в Окръжен съвет – Стара Загора. От 1990 г. се занимава с частен бизнес.


От 2003 г. е кмет на Гълъбово.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Гълъбово през мандат 2011 – 2015 г. са: повишаване качеството на административните услуги и информираността на гражданите; развитие на инфраструктурата, на социалните услуги; превръщане на Гълъбово в привлекателно място за младите хора; добри отношения с инвеститорите в общината и успешната съвместна работа.


Община Джебел – Бахри Юмер


Бахри Юмер е роден на 8 май 1956 г. Завършил е висше образование степен Магистър в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Работил е 12 години като преподавател по математика и физика в различни училища в община Джебел. В периода 1990 -1991 г. е народен представител в VІІ Велико Народно събрание, а от 1991 до 1994 г. - в 36 -то Народно събрание. От 1995 г. е кмет на Джебел.

Вдовец, с две деца.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Джебел през мандат 2011 – 2015 г. са:


· Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива местна икономика, реализираща предимствата на местния потенциал;


· Изграждане на бизнес и технологична инфраструктура, съответстваща на приоритетите на развитие на общинската икономика и улесняваща бизнеса;


· Привличане на инвестиции за максимално оползотворяване на местните ресурси и пазарната им реализация;


· Създаване на условия и стимулиране развитието на средния и малък бизнес във всички отрасли;


· Развитие на техническата инфраструктура, създаваща условия за привличане на инвестиции, растеж и заетост;


· Подобряване на социално-здравните услуги за жителите на общината;


· Опазване качествата на околната среда;


· Развитие на нетрадиционен туризъм. Експониране на природните и културно исторически паметници. Подкрепа на предпоставките за развитие на балнео и рекреативен туризъм;


· Развитие на трансгранично и трансрегионално сътрудничество. Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво за подобряване процеса на управление и усвояване на средства от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;


· Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху развитието на общината;


· Обучение на експерти и ръководния състав на общината за познаване на Политиките на ЕС за периода 2011-2015 и правилата за работа със Структурните фондове;

· Повишаване качеството на предоставяните административни услуги от страна на администрацията на физически и юридически лица.


Община Димитровград – Иво Димов

Иво Димов е роден на 18 септември 1968 година в Димитровград. Завършва средно образование специалност “Минна електромеханика” в Професионална гимназия – Димитровград и висше образование “Маркетинг” в ПУ “Паисий Хилендарски”. През 2011 г. завършва и Българско училище за политика “Димитър Паница” към НБУ – София.

От 1991 до 2007 г. е управител на “Уикенд" ЕООД, Димитровград, а от 2007 до 2009 г. е председател на Общински съвет - Димитровград. През юни 2009 е избран за народен представител в 41-о Народно събрание. Бил е член е на парламентарните комисии по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите; образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.


Женен, с две деца.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Димитровград през мандат 2011 – 2015 г. са: здравеопазване, инфраструктура, образование и превръщане на Димитровград в модерен европейски град.


“Смятам да работа така, че нашият град да бъде зелен и красив! Град на предоставените възможности за развитие на всеки един, с перспективи за младото поколение!” – казва Иво Димов.


Община Елхово – Петър Киров


Петър Киров е роден на 5 декември 1968 г. в Елхово. Завършва висше икономическо образование специалност “Маркетинг и мениджмънт” в Икономически университет – Варна. От 1994 до 2007 г. е гл. експерт “Информация и анализи” в Дирекция “Бюро по труда” – Елхово. От 2007 г. е кмет на Община Елхово.

Женен, с две деца.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Елхово през мандат 2011 – 2015 г. са:


· Стимулиране на предприемачеството и привличане на инвестиции чрез създаване на благоприятна бизнес-среда;


· Разработване и кандидатстване с проекти по оперативни програми;


· Изграждане на нова и подобряване на съществуващата инфраструктурата;


· Усъвършенстване на системата за управление на общинската собственост;


· Стимулиране дейността на частния сектор;


· Изграждане и рехабилитация на пътната и уличната мрежа;


· Подобряване водоснабдяването и канализацията;


· Постигане на енергийна ефективност на сградите общинска собственост;


· Ефективно управление на отпадъците;


· Усъвършенстване на административното обслужване, въвеждане на съвременни административни практики и технологии;


· Внедряване на ефективни системи за качество и вътрешен контрол;


· Прозрачност в управлението;


· Създаване на оптимални условия за учебно-възпитателна работа в учебните и детски заведения и обслужващи звена;


· Създаване на предпоставки за подобряване качеството на здравното обслужване;


· Разширяване социалните услуги за гражданите;


· Съхраняване, развитие и обогатяване на културния и спортен календар.


Община Ивайловград – Диана Овчарова

Диана Овчарова е родена на 12 юли 1969 г. в Ивайловград. Завършва средното си образование в СОУ “Христо Ботев” в родния си град . След това продължава обучението си в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност “Предучилищна педагогика”. Има специализация “Дефектология”. Работила е като началник отдел в Бюрото по труда в Ивайловград, а от 2000 година до ноември 2011 е секретар на общината. От 2000 година е председател на настоятелството на НЧ “Пробуда” в града. 


Омъжена, с две деца – момиче и момче.


Основните приоритети в програмата й за управление на община Ивайловград през мандат 2011 – 2015 г. са:


· Изграждане на нова и реконструкция на съществуващата инфраструктура - реконструкция на подземната инфраструктура (водопроводи и канализации); надземна инфраструктура (пътища, тротоари, осветление);


· Култура и туризъм - изграждане и обновяване на туристическата и културна инфраструктура; превръщането на Ивайловград в трансграничен културен център;


· Селско стопанство и екология - създаване на регионална марка за качество “Ивайловград”;


· Грижа за хората. Развитие на човешките ресурси. - развитие на образователната инфраструктура (училища и детски градини); подпомагане на здравеопазването и социалните дейности; насърчаване на младежката дейност и спорта (стадион и спортни площадки); изграждане на административен капацитет и работеща администрация; привличане на средства от Европейските фондове.

Община Казанлък – Галина Стоянова

Галина Стоянова е родена на 19 октомври 1964 г. в с. Устрем, община Ямбол. Завършила е Института за подготовка и квалификация на учители “Анастасия Тошева” в Стара Загора. Тя е магистър по педагогика в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Има професионална диплома по Корпоративно управление в Английски отворен университет - мениджър “Корпоративен мениджмънт”. Придобила е професионална квалификация “Корпоративен мениджмънт” в Нов български университет. Има специализация по регионално развитие и планиране в Япония.

Работи като директор на ЦДГ “Арсенал”, където за първи път внедрява новата методика на обучение и възпитание в съответствие с най-съвременните международни стандарти “Step by Step”. Носител е на наградата “Златна ябълка”, присъдена от Националната мрежа за деца.


Последователно заема длъжностите главен експерт и директор дирекция “Образование, култура и здравеопазване” в Община Казанлък. През 2007 г. спечелва конкурс и става административен секретар на Община Казанлък, а две години по-късно заема поста заместник-областен управител на област Стара Загора. Занимава се с ресорите устройство на територията, социална политика и заетост, здравеопазване, култура, държавна собственост, туризъм.


Омъжена е, има една дъщеря.


Основните приоритети в програмата й за управление на община Казанлък през мандат 2011 – 2015 г. са:


· Инвестиции в хората – подобряване на административния капацитет на общинската администрация, усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и бизнеса; хуманитарни дейности – качествено здравеопазване, социални услуги, ориентирани към уязвимите групи хора, създаване на условия за равен достъп на децата и младежите в община Казанлък до качествен образователен и възпитателен процес в училищни и извънучилищни дейности, комплексна дългосрочна общинска политика за младите хора, обществен ред и сигурност, партньорство с неправителствени организации;


· Инвестиции в конкурентоспособна икономика и инфраструктура – финансово стабилизиране на общината, привличане на средства от Оперативните програми, ЕФРР и ЕФСС и програмите за международно сътрудничество, разширяване на публично-частното партньорство, повишаване конкурентоспособността на местната икономика посредством привличане на нови динамични и конкурентни производства и задържане на фирми в секторите на растеж, съвременно благоустройство и инфраструктура, опазване на околната среда, развитие на населените места на общината и др.


· Съхраняване на духовността - запазване и ускорено развитие на Казанлък като българска община с европейски измерения и стандарти в сферата на изкуствата; превръщане на културния, исторически и природен ареал на Казанлък  в световен туристически център.


Община Карлово – д-р Емил Кабаиванов

Д-р Емил Кабаиванов e роден на 12 януари 1961 год. в Стара Загора. През 1987 год. завършва Висш медицински институт – Пловдив. В периода 1999 - 2001 г. специализира в Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград и придобива диплом за магистър по икономика. По същото време специализира и във Висш медицински институт – София и завършва здравен мениджмънт.

От 1987 до 2003 г. работи в общинска МБАЛ “Д-р Киро Попов”, Карлово като лекар–ординатор, ортопед-травматолог. От 1999 до 2003 г. е Председател на общински съвет – Карлово, а от 2003 до 2007 г. е кмет на Община Карлово.


Женен, с 2 деца.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Карлово през мандат 2011 – 2015 г. са:


· Финансово стабилизиране на общината;


· Открито и честно управление чрез компетентни и доказани професионалисти;


· Работа в услуга на гражданите, а не на администрацията;


· Реално усвояване на фондовете на Европейския съюз;


· Сътрудничество и съвместна дейност с местния бизнес;


· Създаване на благоприятна инвестиционна среда;


· Създаване на перспектива за младите хора;


· Разширяване и подобряване на социалните дейности;


· Съхраняване и развитие на възрожденските традиции и културата;


· Активно сътрудничество с неправителствените организации за участие на гражданското общество в управлението;


· Превръщане на общината в чисто, зелено и светло място за живеене.


Община Карнобат – Георги Димитров

Георги Димитров е роден на 11 юли 1957 г. в Карнобат. Завършва Английска езикова гимназия в Бургас. Висше образование получава във Великотърновския университет, специалност “Българска филология”. Специализира стопанско управление в Академия за обществени науки и социално управление. Работил е като стопански ръководител. През мандат 2003-2007 е председател на Общински съвет Карнобат. От 2007 г. е кмет на Карнобат.

Основните приоритети в програмата му за управление на община Карнобат през мандат 2011 – 2015 г. са:


· успешна реализация на спечелените европейски проекти - за три пречиствателни станции и канализация; за реконструкция на площадно пространство, улиците и парка на Карнобат; за изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип;


· преодоляване на безработицата;


· за младите хора - развитие на образователната инфраструктура.


Община Котел – Христо Киров

Христо Киров е роден на 28 юни 1967 г. в Котел. Завършва образованието си в Ямбол. От 1990 г. е управител на фирма за дърводобив и дървообработка “Демет” ООД. Владее турски, руски, немски и испански език.

От 2007 г. е кмет на Котел.


Семеен, има две дъщери.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Котел през мандат 2011 – 2015 г. са: създаване на работещ икономически сектор в общината; превръщане на Котел в желана и търсена туристическа дестинация; изграждане на модерна инфраструктура и решаване на всички въпроси, свързани с водоснабдяване, канализация и транспорт; активна социална политика, гарантираща достатъчен пакет от услуги за всички нуждаещи се.


Община Кричим – Атанас Калчев


Атанас Калчев e роден на 3 април 1970 година в Пловдив. Завършил е висше образование във Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност “Български език и история” и семестриално право в Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград. 15 години е работил в системата на МВР. От 2007 г. е кмет на община Кричим.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Кричим през мандат 2011 – 2015 г. са:


· Успешно реализиране на инвестиционните, инфраструктурните, образователните и социалните проекти в община Кричим;


· Устойчива данъчна политика по отношение местните данъци и такси за физически и юридически лица;


· Финансова стабилност на община Кричим и нейните граждани;


· Реална подкрепа на инвестиционните и бизнес-инициативи в частния и земеделски сектор.


Община Крумовград – Себихан Мехмед

Себихан Мехмед е родена на 10 април 1958 година в Хасково. Завършила е икономически техникум в родния си град, специалност “Планиране, счетоводство и контрол на промишленост и строителство“ и висше образование в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“, специалност “Математика”. Има следдипломна квалификация “Управление на образованието” в ИПКУ “Анастасия Тошева“, Стара Загора. Работила е като учител по математика и специалист “Училища“ в Община Крумовград. През септември 1992 г. става секретар на общината, а от 2003 година е кмет на Крумовград.

Омъжена, с две деца.


Основните приоритети в програмата й за управление на община Крумовград през мандат 2011 – 2015 г. са:


· Пълноценно функциониране на автогара от европейски тип;


· Обновен градски парк;


· Ремонтиране на общинска сграда по проект “Социално включване” за обособяване на център за рехабилитация на деца и за социални услуги;


· Осигуряване на възможност за функциониране на Клуб на пенсионера и създаване на условия за работа на народно читалище-библиотека – Крумовград;


· Изграждане на детска площадка в кв. “Изгрев” и в североизточната част на градския парк;


· Преместване на открития градски пазар на ново, по-удобно място и създаване на условия за търговци и потребители;


· Частично изграждане на водопровод, канализация, нова пречиствателна станция за отпадни води в Крумовград по европейски проект.


Община Мъглиж – Господин Господинов

Господин Господинов е роден на 2 май 1968 година в Стара Загора. Завършил е Строителен техникум в родния си град. От 1991 г. се занимава с частен бизнес като собственик и управител на Млекопреработвателно предприятие в с.Юлиево, кравекомплекс в с.Събрано, кравекомплекс в с.Синапово, склад за търговия на едро в гр.Стара Загора, ябълкова и прасковена градини в с.Юлиево, новостроящ се бизнес център в Стара Загора и др.

Член е на Национален кризисен щаб по животновъдство, Консултативен съвет по животновъдство и всички работни групи на МЗХ, свързани с промени на закони, наредби, стратегии и други в производството и преработката на животинска продукция в България и ЕС. Председател е на “Браншови съюз на животновъдите в България”, “Сдружение на животновъдите – регион Стара Загора”, “Българско агро сдружение”, “Местна инициативна група – Мъглиж”. Член на Управителните съвети на “Национален млечен борд” и “Национална асоциация на млекопреработвателите”.


Семеен, с 3 деца.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Мъглиж през мандат 2011 – 2015 г. са:


Намаляване на безработицата; модерна инфраструктура и благоустройство; решаване на жилищния проблем; пълно решаване на проблема с Банята в село Ягода; ремонти на всички религиозни храмове и на Мъглижкия манастир; съвременни административни услуги; селата в Община Мъглиж и техните проблеми; здравето на жителите; децата и тези, които ги учат и възпитават; гражданите в неравностойно положение; социалната политика на общината; културата и хората, които даряват красота; общественият транспорт и безопасното движение; сигурността и спокойствието на гражданите; хармония с околната среда и екологично развитие; хората, избрали да развиват бизнес в общината; селскостопанските производители; спорт, туризъм и отдих; европейското бъдеще на Община Мъглиж.


Община Николаево – Косьо Косев

Косьо Косев е роден на 1 януари 1967 г. в Николаево. Завършва специалност “Икономика” в Стопанска академия “Д.А Ценов” в Свищов. Работил е като управител на домашен социален патронаж и главен счетоводител на “Социални грижи” в Николаево. През мандат 1999-2003 г. е заместник-кмет на общината. В периода 2006 – 2007 г. е Директор на дирекция “Социално подпомагане”, обслужваща общините Гурково и Николаево. От 2007 г. е кмет на Николаево.

Женен, има двама сина.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Николаево през мандат 2011 – 2015 г. са: успешна реализация на проекти за водоснабдяването на село Елхово и за монтирането на фотоволтаично осветление в общината; изграждането на канализационна мрежа, подмяна на водопровода и пречиствателна станция в Николаево; основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа - подобряването на движението по 27 км общински пътища.


Община Нова Загора – Николай Грозев

Николай Грозев е роден на 25 юли 1960 г. Завършил е средно образование в ТМТ “Н.Е. Жуковски’’, Сливен и висше в Институт за учители специалисти, Сливен. В периода 1984 – 1990 е работил в СБА Нова Загора като преподавател инструктор, а от 1990 до 2007 се занимава с частен бизнес в областта на търговията и туризма. От 2007 г. е кмет на Нова Загора.

Основните приоритети в програмата му за управление на община Нова Загора през мандат 2011 – 2015 г. са: здравеопазване, образование, социална политика и подобряване инфраструктурата на общината.


Община Опан – инж. Минчо Чавдаров

Инж. Минчо Чавдаров е роден е на 11 октомври 1957 г. в с.Тракия, Старозагорско. Завършил ВВУ “Васил Левски” във Велико Търново, служи в БНА до 1992 г. До 1995 г. работи в ликвидационния съвет на ТКЗС в родното си село, от 1995 г. е заместник-кмет на община Опан. От 1999 г. е кмет на община Опан.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Опан през мандат 2011 – 2015 г. са:


· Развитие и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура - поддържане и развитие на транспортната инфраструктура; развитие на екологичната и социалната инфраструктура и подобряване на комуналното стопанство.


· Укрепване на общинския капацитет за управление на проекти и развитие на местните партньорства - подобряване на общинския управленски капацитет; засилване на взаимодействието с третия сектор на местно, регионално и национално равнище.


· Развитие на общинската икономика и повишаване на повишаване на нейната конкурентоспособност - подпомагане на предприемачеството и на чуждестранните инвестиции; развитие на съпътстващи дейности, свързани с обслужванета на трафика през територията на общината; развитие на модерно селскостопанско производство; стабилизиране и нарастване на заетостта чрез развитие на местната икономика.


· Подобряване качеството на публичните услуги и на условията за живот на населението в общината - увеличаване обхвата и качеството на публичните услуги; благоустрояване на селищата; доизграждане и развитие на базата за спорт и отдих.


Община Павел баня – Станимир Радевски

Станимир Радевски е роден на 12 юни 1952 г. Завършил е Национална спортна академия - София и Висш институт за подготовка на офицери. Работил е като треньор в ДФС “Розова долина” - Казанлък, треньор на националния отбор на България по колоездене, като офицер в Министерство на вътрешните работи и заместник началник на областния отдел на Изпълнителна агенция автомобилна администрация - Стара Загора. От 2003 г. е кмет на община Павел баня.


Женен, с две деца.


В свое обръщение към жителите на общината г-н Радевски казва: “За да бъде успешно едно управление е необходим добър диалог и обща работа – както с най-важния орган в една община – Общинския съвет, така и с всички институции на територията на общината. В община Павел баня има нерешени проблеми, но има и много голям потенциал и бъдеще. Така, че в този смисъл съм доволен, че имам възможност да реализирам и изключително важни и големи идеи, но и да помагам на всеки отделен човек. Искам присъствието на кмета на общината да се почувства във всеки дом, искам хората в Павел баня да заживеят един по-добър живот.”


Община Пазарджик – Тодор Попов


Тодор Попов е роден е на 26 декември 1967 г. в гр. Пещера. Завършва висше образование специалност “Право” в СУ “Свети Климент Охридски”. От 1992 до 1995 г. е младши съдия и районен съдия в Окръжен и Районен съд – Пазарджик, а от 1995 до 2007 г. работи като адвокат. От 1999 до 2007 г. е общински съветник, а от 2003 до 2007 г. е председател на Общински съвет – Пазарджик. От 2007 година е кмет на община Пазарджик.

Основните приоритети в програмата му за управление на община Пазарджик през мандат 2011 – 2015 г. са:


· Нова автогара;


· Регионално депо за твърди битови отпадъци;


· Благоустройство на пътната инфраструктура;


· Изграждане на канализация и пречиствателни станции.


Община Перущица – Ради Минчев


Ради Минчев е роден е на 17 октомври 1971 година в Перущица. Завършил е средно образование в Техникума по механотехника в Пловдив и висше специалност “Счетоводство и контрол” в УНСС-София. От 1997 до 1999 г. работи във фирма “Балканхляб”, а от 2000 г. до избирането му за кмет през 2011 г. е главен експерт в отдел “Реклама” на община Пловдив. 

От 1998 г. е председател на баскетболен клуб “Перущица” на обществени начала.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Перущица през мандат 2011 – 2015 г. са: обновяване на пътната инфраструктура и канализационната мрежа на града, изграждане на многофункционална спортна зала и няколко открити спортни площадки, денонощен здравен кабинет, рехабилитация на Гробищния парк на Перущица и разкриване на нови работни места.


Община Първомай – Ангел Папазов

Ангел Папазов е роден на 30 юни 1964 г. в Първомай. Придобива квалификация Инженер агроном със специалност “Лозаро-градинарство” във Висшия селскостопански институт в Пловдив. Завършил е и Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, специалност “Счетоводство и контрол”.

Професионалното му израстване започва от 1989 г. като технолог и зам. председател в ТКЗС - с. Бяла река. От 1994 година е председател на ЗК “Единство-94”, Първомай, а от 2003 година до сега е кмет на Община Първомай.


Женен, с едно дете.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Първомай през мандат 2011 – 2015 г. са реализацията на редица eвропейски проекти - за обновяване на градската среда; за изграждане на депо за отпадъци на територията на Община Асеновград; за почистване коритото на река Тополовска; за реконструкция на водопроводни мрежи в с.Искра, с.Крушево и с.Езерово.


Ангел Папазов се надява на конструктивен диалог с правителството и централната власт, за да гарантира развитието на общината през следващите четири години.


Община Раднево – д-р Юлиан Илчев

Д-р Юлиан Илчев е роден на 1 септември 1963 г. в Пловдив. Завършва средно образование в СОУ “Гео Милев”, Раднево и висше образование специалност “Медицина” във ВМИ – Пловдив. Работил е като ординатор участъков педиатър в Пещера и в Работническа болница, Раднево. От 2000 до 2009 г. има индивидуална практика за първична медицинска помощ в Раднево.

В периода 2007 – 2009 г. е общински съветник - председател на комисията по “Териториално–селищно устройство” и член на комисията по “Социални дейности”.


След провеждането на извънредни местни избори през септември 2009 г. поради смъртта на г-н Нончо Воденичаров, е избран за кмет на Раднево.


Семеен, има две деца.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Раднево през мандат 2011 – 2015 г. са успешно реализиране на вече спечелените и разработване на нови проекти по европейски програми; подобряване условията на живот не само в града, но и в селата на общината.; интеграция на малцинствата; подобряване на здравеопазването.


Община Сливен – ген. Кольо Милев

Генерал Кольо Милев е роден на 26 юли 1953 г. в с. Рудник, обл. Варна.

Образование: 2001 г. – Генералщабен факултет към Военна академия “Г.С. Раковски”, София. 1983 г. - Военна академия “Георги Сава Раковски”, София, специалност “Организация и управление на оперативно-тактическите звена”. 1976 г. - ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, специалност "Инженер по подемно-транспортни, пътно-строителни и специални машини".


20 години от професионалната му кариера преминават в община Сливен. До 1996 г. е командир на Инженерно-сапьорния полк в с. Сотиря. Ръководи изграждането на редица военни и промишлени инфраструктурни проекти. Получава Медал “За заслуги” от президента на Република България за принос за недопускане на наводнения по поречието на р. Дунав през 2006 г. Командир на 55-а Инженерно-сапьорна бригада – Белене до 2008 г. Бригаден генерал от 2008 г. Командир на най-голямата механизирана бригада в Българската армия - 61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово до 2010 г. Под негово командване бригадата преминава сертификация пред НАТО за участие в пълния спектър от операции на Алианса.


Женен, баща на син и дъщеря.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Сливен през мандат 2011 – 2015 г. са:


· Закон над всички - спазване на законите и равенство пред закона за всички граждани, организации и фирми; публични обсъждания и отчет пред гражданите за значимите общински дейности; общината – лоялен партньор на бизнеса и гражданите;


· План срещу кризата - анализ на финансовото състояние на общината и мерки за затваряне на дупките в общинския бюджет; формулиране, прилагане и управление на устойчива и дългосрочна програма за стабилизиране на общинските финанси и подкрепа за местната икономика; подобряване на инфраструктурата


· Развитие чрез партньорство - анализ на състоянието на общинската собственост и план за ефективното й използване; силно звено за подготовка и управление на европроекти; специална Общинска програма за развитие на публично-частното партньорство и привличане на инвеститори; справедливи местни такси и разрешителни режими в подкрепа на малкия и среден семеен бизнес;


· Сигурност и грижа за хората в града и селата - създаване на общинско предприятие за спешни ремонтни дейности и поддръжка на общинската собственост - осветление, пътната настилка, канализацията, ефективно видеонаблюдение в кварталите и отговорник общинска охрана към всеки селски кмет, стимули и преференции за младите хора и техните семейства, гарантиране на достъп до здравни услуги и качествено здравеопазване; подкрепа за спорта с фокус върху ученическия спорт като алтернатива за свободното време и нормалното развитие на децата;


· Духовност срещу обезличаването на Сливен - спешни мерки за ликвидиране на неграмотността; подкрепа за Читалищата като алтернатива за свободното време на децата; възстановяване на културната традиция “Сливенски огньове”.


Община Созопол – Панайот Рейзи

Панайот Рейзи e роден на 25 юли 1966 г. Средното си образование завършва в Средно специално училище по морски и океански риболов в Бургас, а висше образование специалност “Икономика и управление на транспорта“ - в УНСС, София и специалност “Право” - в Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград. Бил е Управител на Търговско дружество “Барон” ООД, с предмет на дейност внос и търговия на хранителни и нехранителни продукти и Член на управителния съвет на Туристическо дружество “Хелио-тур-с”, Созопол. 

В периода 1999 – 2002 г. изпълнява длъжността заместник кмет на община Созопол, а през мандат 2003 – 2007 г. е Председател на Общинския съвет. От 2007 г. е кмет на Созопол.

Женен, има 3 дъщери.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Созопол през мандат 2011 – 2015 г. са: изграждането на пречиствателната станция в Созопол, развитие на инфраструктурата в града, паркинговата система, поликлиниката, спортното съоръжение – градският стадион; археологическите разкопки и продължаване на социалната политика на общината.


Община Средец – Иван Жабов

Инж. Иван Жабов е роден на 1 януари 1967 година в Средец. Завършва средно образование в ЕСПУ “Христо Ботев”, Средец и висше в Техническия университет, София, “Инженерно педагогически факултет”, Сливен, специалност “Транспорт и енергетика”. До избирането му за кмет е директор на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника “Никола Йонков Вапцаров” – Средец. 

Семеен, с една дъщеря.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Средец през мандат 2011 – 2015 г. са използване на възможностите на Оперативните програми за:


· подобряване на междуселищните пътища и техническата инфраструктура (ОП “Регионално развитие”);


· въвеждане на нови технологии за подобряване качеството на продукцията в общината (ОП “Конкурентна способност”);


· повишаване на професионалното обучение на възрастните жители на общината, като особен акцент ще е работата с малцинствата (ОП “Човешки ресурси”);


· използване на всички природни условия (реки и водни басейни), които могат да превърнат общината като основен доставчик на риба за курортните комплекси (ОП “Рибарство и Аквакултури”);


· подпомагане внасянето на качествени проекти от страна на общината, обществени организации и частни земеделски стопани и отделни граждани (Програма за развитие на селските райони);


· трансграничното сътрудничество между България и Турция;


· съчетаване на интересите на бизнеса и на гражданите.


Община Стара Загора – Живко Тодоров

Живко Тодоров е роден на 21 септември 1981 г. Завършил е Гимназия с преподаване на чужди езици “Ромен Ролан”, Стара Загора и висше образование специалност “Европеистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. В периода септември 2005 - март 2006 година е работил като мл.експерт “Програми” в дирекция “Евроинтеграция” в община Стара Загора, а от юли до ноември 2006 г. като мл. експерт Управление на проекти, международно сътрудничество и протокол в Областна администрация Стара Загора. През 2009 г. е избран за народен представител. Бил е заместник-председател и председател на Комисията по външна политика и отбрана и ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Основните приоритети в програмата му за управление на община Стара Загора през мандат 2011 – 2015 г. са:


· Ускоряване на работата по проекти и привличане на повече средства от европейските програми. Изпълнение на важни за града проекти, развитие на инфраструктурата, транспорта и градската среда;


· Икономика на знанието - активен диалог и институционализиране на партньорството между общината, училищата и бизнеса в Стара Загора; изготвяне на образователни приоритети и възможности за придобиване на квалификация на старозагорци в области, съобразени с изискванията на бизнеса и спецификата на заетостта в общината и региона; подкрепа за развитието на Тракийския университет в Стара Загора;

· Технологично развитие, сигурност и обществен ред, екология;


· Спорт, култура;


· Бюджет, финанси и инвестиции; управление на общинската собственост;


· Социална политика;


· Подобряване на административното обслужване; 


· Развитие на селата;


· За младите хора - изграждане на кариерен център, съвместно с бизнеса, за улесняване на контакта между младите специалисти и работодателите; подкрепа за Младежки общински съвет и младежките организации в общината; създаване на добри условия за спорт чрез изграждане на нови спортни площадки; подкрепа за организирането на младежки фестивали и събития; създаване на WI-FI зони в парковете на града; изготвяне и провеждане на програми за толерантност, против насилието; провеждане на анти-дискриминационна политика; създаване на Младежки информационен център; организиране съвместно с младежки неправителствени организации на обучения, младежки обмени, дискусии; борба със зависимостите при младите хора;


· Международна дейност;

· Открито и прозрачно управление с участие на гражданското общество.


Община Стралджа – Митко Андонов

Митко Андонов е роден на 29 юни 1958 г. в ямболското с. Лесово. Завършва средно образование специалност “Архитектура и строителство” в Строителния техникум - Стара Загора и висше образование специалност “Икономика и управление на строителството” във ВИНС – Варна. Работил е като технически ръководител на строителни обекти в “Благоустройствени строежи” – Ямбол и община Стралджа. Проектант и инвеститор е на редица обекти. От 1987 до 1991 година работи като гл. специалист по строителството в Общинска администрация. В периода 1991 - 1996 г. е секретар на община Стралджа, а от 1996 до 2000 г. – заместник кмет. 

От 2003 г. е кмет на община Стралджа.

Женен, има една дъщеря.

Основните приоритети в програмата му за управление на община Стралджа през мандат 2011 – 2015 г. са: 


· грижа за хората чрез осигуряване възможности за заетост и получаване на доходи;


· продължаване работата по подобряване и изграждане на инфраструктурата;


· създаване на по-добра околна среда, зони за отдих и туризъм; 


· още по-сериозна грижа за децата и младите хора, за възрастните и хората с увреждания;


· подпомагане и развитие на здравеопазването; 


· грижа за съхраняване и развитие на културните традиции;


· подобряване на обществения ред и сигурност;


· подобряване на административното обслужване;


· развитие на гражданското общество.

Община Сунгурларе – д-р Георги Кенов

Д-р Георги Кенов е роден на 11 октомври 1957 г. в Карнобат. Дълги години е общопрактикуващ лекар в община Сунгурларе, а след това акушер-гинеколог в Многопрофилна болница за активно лечение - Карнобат. На местните избори през 2007 г. е избран за кмет на Община Сунгурларе. Женен, с две деца.

Основните приоритети в програмата му за управление на община Сунгурларе през мандат 2011 – 2015 г. са:


· осигуряване на инвестиции в общината, които ще доведат до откриването на нови работни места; продължаване на работата по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, където към момента има осигурени 117 работни места, с амбицията да се увеличат двойно; осигуряване на услугата “Социален патронаж” до всички населени места в общината;


· осигуряване на достъп до качествено здравеопазване във всяко населено място; изграждане на хоспис; осигуряване на здравословно хранене за всички деца в учебните заведения;


· осигуряване на културна дейност в населените места, чрез подпомагане на читалищата и самодейните състави към тях; осигуряване на финансиране на футболните отбори в общината;


· изграждане на цялостна канализационна система и пречиствателна станция в гр. Сунгурларе; ремонт на тротоари и пътни настилки в гр.Сунгурларе и населените места; реконструкция на водопроводни мрежи в по големите населени места; изграждане на канализация и пречиствателна станция в с.Съединение


· ремонт на общинска пътна мрежа; изграждане на детски площадки; поддръжка на парковете.


Община Твърдица – Атанас Атанасов


Атанас Атанасов е роден на 26 октомври 1956 г. в Шивачево, община Твърдица. Завършил е Стопанската академия в Свищов, магистър по счетоводство. В периода 1981 - 1997 г. е работил като главен счетоводител в Автостопанство Твърдица, а от 1998 до 2004 г. като главен счетоводител в Държавно горско стопанство. До избирането му за кмет е бил кредитен специалист в Банка ДСК ЕАД – клон Твърдица.

Вдовец, с две деца.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Твърдица през мандат 2011 – 2015 г. са: подобряване на инфраструктурата на общината, основен ремонт на пътя Твърдица - Елена, ремонт на водопроводната мрежа в населените места, намаляване на безработицата, работа с млади хора, развитие на туризма, привличане на инвеститори.

Община Тополовград – Божин Божинов

Божин Божинов e роден на 22 октомври 1966 година в Тополовград. Завършва средно образование през 1984 г. От 2003 до 2011 г. работи в областта на млекопреработването във фирма “Би Си Си Хандел” - гр. Елена.

Основните приоритети в програмата му за управление на община Тополовград през мандат 2011 – 2015 г. са:


· Преодоляване на безработицата и осигуряване на заетост на различни групи от обществото - социално слаби, безработни, лица пред пенсионна възраст, хора с увреждания, млади хора с висше образование;


· Подобряване на инфраструктурата и благоустрояването в населените места;


· Създаване на благоприятна среда за привличане на инвестиции и реализиране на проекти, финансирани от ЕС и други международни, национални и регионални програми;


· Съхраняване на природните дадености на общината и оптималното им използване за развитието на туризма;


· Разширяване и подобряване качеството на предлаганите административни услуги.


Община Тунджа – Георги Георгиев

Георги Георгиев е роден на 1 октомври 1959 г. в с. Генерал Инзово, Община Тунджа. 

Средно образование завършва в ТМТ “Иван Райнов”, Ямбол, а висше специалност "История" - във Великотърновския университет “Кирил и Методий”. Трудовата си биография започва през 1984 г. в Ямбол. Работи последователно като Секретар в системата на ОК на ДКМС, Инспектор в Детска педагогическа стая, Секретар на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. От 1995 г. до 2000 г. се занимава с частен бизнес в сферата на търговията, строителството и селското стопанство. От 2000 г. работи като старши експерт “ГРАО” в отдел “Административно-информационен” на Община Тунджа.


От 2003 г. е кмет на община Тунджа.


Женен, с две деца.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Тунджа през мандат 2011 – 2015 г. са: 

· Постигане на конкурентноспособна икономическа структура на общината – финансова стабилност; увеличаване на трудовата заетост и доходите на населението; насърчаване и подкрепа на бизнеса;


· Подобряване условията на живот чрез изграждане и поддържане на елементите на социалната и техническата инфраструктура, опазване и поддържане на околната среда;


· Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез оптимизиране на елементите на социалната сфера и средата за живот – съхраняване на духовността и историческата памет; развитие на туризма; развитие на образованието и спорта; работа с младите хора; поддръжка и функциониране на пенсионерските клубове; достъпно и качествено здравеопазване; развитие на социалните дейности и услуги; създаване на реални социално-икономически предпоставки за подобряване условията на живот, повишаване на квалификацията и на доходите на хората от маргинализирани групи и общности в общината;

· Партньорство между местната власт и институциите, формиране на публично-частни партньорства между местната власт и браншови и неправителствени организации за повишаване на административно-експертния капацитет на управлението – спазване на принципите за добро управление; усъвършенстване на информационното и административно обслужване на гражданите; гарантиране на обществения ред и сигурността на имуществото и живота на гражданите.

Община Чирпан – Кичка Петкова

Кичка Петкова е родена на 4 ноември 1967 година. Завършила е средно образование в СОУ “П.К.Яворов”, Чирпан и висше образование специалност инж. “изчислителна техника” в Технически университет, Русе. През 2010 г. придобива магистърска степен по специалността “Счетоводство и контрол” в АУ Пловдив.

Работила е няколко години като възпитател в Дом за деца и юноши, гр. Чирпан. От 1996 г. работи в Дирекция “Социално подпомагане” – Чирпан като социален работник. От 2007 до 2010 г. заема длъжността Директор на същата дирекция.


Омъжена, с едно дете.


Основните приоритети в програмата й за управление на община Чирпан през мандат 2011 – 2015 г. са:


· Агресивна политика за насърчаване на бизнеса и инвестициите в Общината;


· Мащабна програма за рехабилитация на пътната мрежа в общината чрез европейски средства и целево използване на данък МПС и данък недвижими имоти;


· Грижа за възрастните хора и хората в неравностойно положение. Обособяване на звено в администрацията за по-добра социална политика;


· Безплатни ясли и детски градини – за облекчаване на младите семейства;


· Нова структура в общинската фирма за охрана, която да следи за спазване на обществения ред. Денонощно видеонаблюдение в рисковите райони;


· Изграждане на тържище за земеделски и технически стоки върху панаирната площадка, което е предпоставка за реализация на продукцията на селскостопанските производители от общината;


· Постоянен и отговорен диалог с жителите на общината и реални условия за активното им участие в общинската политика. Провеждане на местни референдуми по значими проблеми.


Община Ямбол – Георги Славов

Георги Славов е роден на 29 септември 1965 г. в Ямбол. Завършва средно образование в Математическа гимназия “Николай Лобочевски” в родния си град и висше образование специалност “Електронна техника и микроелектроника” в Технически университет, София. Има следдипломна квалификация “Робототехника” и специализация по “Иновационна политика – мениджмънт и маркетинг”.

Работил е като хоноруван асистент по информационни технологии в Полувисш учителски институт – Ямбол. В периода 1995-2000 г. е супервайзор на “Хеброс банк”, клон Ямбол, а от 2000 до 2007 г. се занимава с частен бизнес. От 2007 г. е кмет на Ямбол.


Женен, с 2 деца.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Ямбол през мандат 2011 – 2015 г. са: стартиране на проекта за водния цикъл, за регионалното депо, успешна реализация на вече спечелените проекти за Безистена и Националния археологически резерват “Кабиле” и за обновяване на градската градина и парк „Боровец“; превръщане на Ямбол в модерен и предлагащ удобства на своите жители областен център.
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		mayor@opan.bg



		Павел баня

		Станимир Радевски

		04361/ 32 60

		04361/ 20 94
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		0336/ 63 119
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		044/ 611 106

		044/ 663 054
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		05551/ 69 90

		05551/ 77 25

		obshtinasredets@mail.bg



		Стара Загора

		Живко Тодоров

		042/ 600 105

		042/ 601 103

		mayor@starazagora.bg



		Стралджа

		Митко Андонов

		04761/ 64 64

		04761/ 64 04

		straldjainf@yahoo.com



		Сунгурларе

		Георги Кенов

		05571/ 50 63

		05571/  55 85

		kmetsungurlare@abv.bg



		Твърдица

		Атанас Атанасов

		0454/ 42 311

		0454/ 44 049

		oba_tv@abv.bg



		Тополовград

		Божин Божинов

		0470/ 52 280

		0470/ 54 157

		oba_top.grad@abv.bg



		Тунджа

		Георги Георгиев

		046/ 661 566

		046/ 661 575

		contact@tundja.net



		Чирпан

		Кичка Петкова

		0416/ 92 122

		0416/  96 238

		chirpan@chirpan.com



		Ямбол

		Георги Славов

		046/ 681 204

		046/ 662 247

		obsv@obshtinayambol.org
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РАО “Тракия”	тел./факс: 042 / 600 586, 042 / 644 009


Стара Загора 6000	e-mail: � HYPERLINK "mailto:ramt@ram-trakia.org" ��ramt@ram-trakia.org�


Бул. “Цар Симеон Велики” 102, ет.2	web: www.ram-trakia.org


	


Главен редактор: доц. Иван Върляков


Изготвил броя: Пенка Славова


Забележка: При изготвяне на бюлетина са използвани материали от уеб страниците на общините.
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