
Представяме ви кметовете на общините от РАО “Тракия”през мандат 2015 - 2019 г.

На всички градоначалници пожелаваме да реализират успешно
предизборните си платформи.

И през този мандат РАО “Тракия” ще бъде ваш съмишленик и приятел, 
защото споделените проблеми се решават по-лесно, а общите успехи са по-

устойчиви във времето. На добър час!

ОБЩИНА АЙТОС - ВАСИЛ ЕДРЕВ

Васил Едрев е роден на 
23 февруари 1958 г. в с. 
Разбойна, община Руен. 
Висшето си образование 
специалност “Физика и 
химия” завършва 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 1987 г. започва работа в системата на МВР. 
Постъпва на работа в Районното полицейско 
управление в Руен, след което е преместен в РПУ-
Айтос като зам.-началник. Бил е последователно 
началник на РПУ-Сунгурларе и РПУ-Карнобат, 
началник на Първо Районно управление на МВР –
Бургас и 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. На местните избори през 2015 г. 
печели пореден втори кметски мандат.

Основната цел в неговата управленска програма за 
периода 2015 - 2019 г. е чрез финансиране от 
еврофондовете и повече собствени приходи да се 
промени средата за развитие на бизнеса и живота на 
гражданите и да се открият повече работни места за 
младите хора.

Сред приоритетите му са и:

 Образование - повече инвестиции в модерно 
образование; годишни стипендии за даровити 

ученици; проекти за благоустрояване на 
училищните дворове и др.;

 Социално подпомагане и пазар на труда;

 Икономика - създаване на максимално добри 
условия за развитието на бизнеса и привличането 
на инвестиции за изграждането на: завод за 
филетирана сьомга, цех за производство на 
маслини, цех за фитинги и разширение на завода 
за радиатори.

 Откриване на бизнес гише във фронт офиса на 
Община Айтос (ЦУИГ) за бързо е ефективно 
обслужване на бизнес идеи и проекти;

 Развитие на туризма и инфраструктурата, 
опазване на околната среда - осигуряване на 
устойчива градска среда; използване на 
минералните водоизточници за развитие на 
потенциала на местната икономика и др.;

 Култура и спорт - основни ремонти на читалищни 
сгради; изграждане на нови спортни, фитнес и 
детски площадки в Айтос и населените места на 
общината;

 Финансова политика - бюджет за всяко населено 
място в община Айтос, според приоритетните 
цели, поставени от местното население;

 Гражданско участие и открито управление -
учредяване на годишен Фонд “Демокрация в 
действие” с ежегодни вноски от 20 хил. лв. за 
финансиране на граждански проекти, избрани 
чрез гласуване от цялата общност;

 Управление на риска и защита от бедствия и 
аварии.
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ОБЩИНА АСЕНОВГРАД – Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ

Д-р Емил Караиванов e 
роден на 17 май 1968 г. в 
Асеновград. Избира 
потомствената за 
семейството си професия 
на лекар. Защитава 
специалност “Неврология”, 
а години по-късно и 
магистратура “Здравен

мениджмънт”.

Има почти две десетилетия трудова биография, 
отдадена на най-хуманната професия - работи 
последователно в болници в Нареченски бани, 
Асеновград и Пловдив. Бил е зам.-изпълнителен 
директор на МБАЛ “Пловдив” и зам.-директор в МБАЛ 
“Св. Мина” - Пловдив. Преди избирането му за кмет на 
община Асеновград през 2011 г. е два мандата 
общински съветник (2003 - 2007 и 2007 - 2011).

На местните избори през 2015 г. печели втори пореден 
кметски мандат.

Женен, има една дъщеря.

Основните секторни стратегии и политики, които ще 
отстоява за новия мандат 2015 – 2019 г., са:

 Ефективно управление на общинската 
собственост, бюджетно-финансова сигурност на 

общината, открито за гражданско участие местно 
самоуправление;

 Управление на общинските финанси, гарантиране 
условия за стабилен местен бизнес, трудова 
заетост и сигурност за доходи, комунални 
дейности и околна среда;

 Качествен ръст на обществена жизнена среда и 
иновативност в публичните услуги и 
администрация в услуга на гражданите;

 Община Асеновград - гарант за социална 
ангажираност и пълноценна здравна 
обезпеченост;

 Туризъм и култура на Асеновград - фокус за 
привличане на европейски средства и проектна 
политика за инвестиции;

 Образование и политики за деца и младежи -
стратегия за демографски просперитет на 
общността, младежки дейности и спорт.

Програмата за управление “Асеновград продължава 
напред” 2015 - 2019 г. ще се обезпечава както със 
собствено на Общината финансиране и с привлечено 
национално съфинансиране, така и със защитени и 
спечелени проекти по различните активни оперативни 
програми и мерки за програмен период 2014 - 2020 на 
Европейския съюз.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО – ХРИСТО ХРИСТОВ

Христо Христов е роден 
на 30 юли 1956 г. 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 степен бакалавър, 
висше образование. Трудовата си дейност започва 
през 1979 година като преподавател в Болярово. От 
1991 до 1995 г. е замeстник-кмет на община Болярово, 
а от 1995 г. е кмет на общината. На местните избори 
през 2015 г. печели пореден шести мандат.

Семеен, има двама сина.

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

Основните му цели и приоритети в програмата за 
управление на община Болярово през мандат 2015 –
2019 г. са:

 Устойчиво социално-икономическо развитие и 
подобряване на инфраструктурата и жизнената 
среда във всички населени места на община 
Болярово;

 Подготовка на общинските структури, бизнеса и 
гражданските организации за привличане и 
усвояване на повече средства от Оперативните 
програми на Европейския съюз за новия 
програмен период 2014 - 2020 г. и запазване на 
общината като териториална и структурна 
единица;

 Съдействие пред държавни институции на 
програма за регионална политика за развитието 
на изоставените райони в България и в Ямболска 
област;

 Подкрепа за бизнеса и насърчаване на 
инвестициите, както и защита на гражданите като 
потребители на стоки и услуги - техническа и 
методическа помощ на земеделските 
производители при подготовката и реализирането 
на проекти; изграждане на стоково тържище и
депо за изкупуване на животни; откриване на 
ветеринарна аптека в град Болярово; създаване 
на възможности за достъп до интернет и цифрова 
телевизия в най-малките населени места; 
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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;

 Здравеопазване и социална политика -
съдействие и реализация на проект за мобилна 
аптека и мобилен диагностичен кабинет, които по 

график да обхождат населените места в 
общината; създаване на клуб на инвалида, 
осигуряване на достъп за хората с увреждания до 
различни обществени сгради и др.;

 Спорт и туризъм;

 Обществен ред и сигурност;

 Международно сътрудничество - развиване на 
контактите с Община Виса, Гърция, Община 
Кофчаз, Турция, с Украйна, Русия, Швейцарската 
агенция за развитие и сътрудничество, 
Ланшафтсфербанд - Германия и създаване на 
нови контакти с държави от Европа.

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ – ИВАН ТАНЕВ

Иван Танев е роден на 22 
януари 1954 г. в село 
Оризово, община Братя 
Даскалови. 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, а през 1991 г. 
става директор на Почивно дело - Пловдив. В периода 
1995 - 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, а през 2011 г. е избран за кмет.

На местните избори през 2015 г. печели втори кметски 
мандат.

Женен, има две дъщери.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Братя Даскалови за периода 2015 – 2019 г. 
са:

 Развитие и модернизация на местната техническа 
и социална инфраструктура;

 Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива 
местна икономика, основана на местните условия 
и ресурси;

 Развитие на човешките ресурси и създаване на 
добра жизнена среда;

 Предоставяне на качествени обществени услуги, 
съответстващи на европейските стандарти.

ОБЩИНА БРЕЗОВО – РАДНЬО МАНОЛОВ

Радньо Манолов е роден 
на 6 октомври 1948 г. в 
Брезово. Има висше 
образование по 
специалността “Машинно 
инженерство и 
мениджмънт”. Бил е 
директор на “Брезово” АД.

В периода 2007 – 2011 г. е бил общински съветник. На 
местните избори през 2011 г. е избран за кмет, а през 
2015 г. печели втори мандат.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на община Брезово за през мандат 2015 – 2019 г. са:

 Подобряване на икономиката - подкрепа на 
бизнеса и насърчаване на инвестиции;

 Създаване на оптимални условия за учебно-
възпитателна работа на учебните и детски 
заведения. Култура и работа с младите хора;

 Подготовка и реализация на проекти по 
Оперативни програми на Европейския съюз;

 Изграждане на нова и рехабилитация на 
съществуващата инфраструктура;

 Спорт и туризъм;

 Обществен ред и сигурност;

 Социални услуги на гражданите.
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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. в продължение на 3 мандата е кмет на 
Гълъбово, а през 2015 година отново печели 
доверието на избирателите за пореден четвърти 
кметски мандат.

Женен, с 1 дете.

Николай Тонев казва: “Необходима е приемственост в 
политиката, така както е в живота. Моята политика бе 
подкрепена, за да смесим младост с опитност, да бъде 
обърнато внимание на новото поколение, с енергия и 
оптимизъм за бъдещето. Мислим за бъдещето, без да 
забравяме миналото.”

“Всяко едно предприятие на територията на общината 
е социално ангажирано, поддържаме отлични 
отношения. Те облагородяват града, чрез ремонт на 
обществени сгради и детски градини, спортни 
съоръжения, кметствата на селата, детски площадки, 
читалища и др. Първи в страната въвеждаме 
осветление от ново поколение, заедно с цялостно 
видео наблюдение. През цялата нощ, навсякъде в 
града и селата от общината е осветено, а след 
приключването на новия проект с камерите ще бъде 
изключително по-безопасно и жителите ще бъдат по-
спокойни.”

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ – БАХРИ ЮМЕР

Бахри Юмер е роден на 8 
май 1956 г. в село Папрат, 
община Джебел. Има 
завършено висше 
образование в ИНПУ 
“Любен Каравелов” –
специалност математика и 
физика, и магистратура в 
Шуменския университет

“Епископ Константин Преславски” – специалност 
Турска филология. Работил е 11 години като учител по 
математика в различни училища на общината. 

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.

На местните избори през 2015 г. печели пореден шести 
кметски мандат. Бахри Юмер подчертава, че вотът на 
джебелчани е задължаващ и че той и екипът му имат 
знанията, волята и енергията да се справят с новите си 
управленски отговорности, а те са да променят облика 
на общината с помощта на европейските програми и да 
работят със съзнанието, че градът ще го има и след 
тях.

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД – ИВО ДИМОВ

Иво Димов е роден на 18 
септември 1968 г. 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-то Народно 
събрание. От 2011 г. е кмет на община Димитровград. 
На местните избори през 2015 г. печели втори пореден 
кметски мандат.

Женен, с две деца.

Сред основните му приоритети за периода 2015 - 2019 
година са: възстановяване славата на Димитровград 
като индустриален център на Хасковска област; 
превръщане на Димитровград в модерен, европейски 
град, в който хората да се чувстват удобно, уютно и 
имат сигурност; ремонтиране на Летния театър и кино 
“Химик” и превръщането им в “храмове на изкуството и 
културата”; вписване на Димитровград в списъка на 
световното културно наследство на ЮНЕСКО и др.
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ОБЩИНА ЕЛХОВО – ПЕТЪР КИРОВ

Петър Киров е роден е на 
5 декември 1968 г. в 
Елхово. През 1999 г. 
завършва Икономически 
университет - Варна, 
специалност “Маркетинг и 
мениджмънт”. Работил е в 
Дирекция “Бюро по труда”, 
Елхово като главен 
експерт “Информация и
анализи”.

Кмет на община Елхово от ноември 2007 година. На 
местните избори през 2015 г. печели трети пореден 
мандат.

Семеен, с две деца.

 Създаване на условия за развитие на 
икономиката на общината;

 Изграждане на нова и подобряване на 
съществуващата инфраструктура;

 Стратегия за управление и разпореждане на 
общинската собственост;

 Оптимизиране работата на общинска 
администрация и подкрепа за развитие на 
гражданското общество;

 Осигуряване на спокойствието и сигурността на 
гражданите;

 Опазване на околната среда;

 Подпомагане дейностите по здравеопазване в 
общината;

 Реализиране на програми и проекти за социална 
интеграция на хората с увреждания, роми и други 
групи  в социална изолация и предоставяне на 
социални услуги по домовете;

 Подобряване на материално-техническата база на 
училищата и детските градини и учредяване на 
общински фонд за насърчаване на талантливи 
деца, отличници, деца, класирани на областни 
олимпиади, с цел създаване на качествено и 
образовано младо поколение;

 Разработване на програми за развитие на спорта 
в общината - включително за финансиране, за 
възстановяване, изграждане и поддържане на 
спортната база в града и селата и др.;

 Иницииране и подкрепа участието на младите 
хора в обществения живот - включване в местното 
самоуправление, доброволческа дейност в полза 
на обществото, екологичната дейност, социални 
дейности и др.;

 Съхраняване на културно-историческите традиции 
и наследство, включително финансиране на 
археологически разкопки на територията на 
общината чрез програми на ЕС или собствено 
финансиране.

ОБЩИНА КАРЛОВО – Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ

Д-р Емил Кабаиванов e 
роден на 12 януари 1961 г. 
в Стара Загора. През 1987 
г. 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 през мандат 2003 - 2007 г. 

и 2011 – 2015 г. е кмет на община Карлово. На 
местните избори през 2015 г. отново е избран за 
градоначалник.

Д-р Кабаиванов казва: “Трябва Карлово да продължи 
да бъде един град с възрожденски дух, в който се 
живее спокойно и сигурно.” Сред основните му 
приоритети за мандат 2015 - 2019 г. са реализиране на 
водните проекти на градовете Баня и Калофер, като и 
на няколко големи села; благоустрояване на всички 
населени места - подмяна на стари водопроводи, нова 
настилка на улиците, нови тротоари, зелени площи, 
паркове, спортни и детски площадки; реконструкция на 
най-натоварените общински пътища; обновяване на 
пешеходната зона на града, реконструкция на стадион 
“Васил Левски” с нова спортна зала, аквапарк и малка 
хотелска база; реконструкцията на сградата на 
Общинската болница в Карлово и др.
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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 
Велико Търновския 
университет, специалност 
“Българска филология”. 
Специализира стопанско 
управление в Академия за 
обществени науки и

социално управление. Работил е като стопански 
ръководител. През мандат 2003 – 2007 г. е 
председател на Общински съвет Карнобат, а от 2007 г. 
е кмет на Карнобат. На местните избори през 2015 г. 
печели трети пореден кметски мандат.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на общината за периода 2015 – 2019 г. са:

 Инфраструктура - подмяна на подземни и наземни 
комуникации; ремонт на улици, четвъртокласни 
пътища и тротоари; благоустрояване на паркови 
пространства; рехабилитация на детски 
площадки;

 Образование - подобряване на материалната 
база в училища и детски градини; нови и 
атрактивни форми за свободното време на 
учащите; квалификация и 

преквалификация/подготовка за пазара на труда; 
подпомагане на талантливи и даровити деца;

 Здравеопазване - подобряване на условията в 
медицинския комплекс в Карнобат; закупуване на 
нова техника; учредяване на стипендии за 
подпомагане обучението на карнобатски студенти 
по медицина;

 Екология - изграждане на пречиствателна станция 
в Карнобат; изграждане на система за сепариране 
на битовите отпадъци; създаване на общински 
приют за кучета;

 Социална сфера - осигуряване устойчивост на 
създадените социални звена; предоставяне на 
почасови услуги: Личен асистент, Домашен 
помощник; нови възможности за осмисляне и 
разнообразяване времето на хората от третата 
възраст;

 Култура и туризъм - изграждане на Културен 
център; организиране на Балкански фестивал на 
изкуствата; превръщане на Средновековен парк 
“Маркели” в реална туристическа дестинация;

 Спорт - изграждане на нови съоръжение на 
Спортния комплекс; реновиране на площадки за 
спорт; обособяване на велоалеи; изграждане на 
Скейт парк;

 Транспорт - създаване на собствена транспортна 
схема.

ОБЩИНА КОТЕЛ – КОСТА КАРАНАШЕВ

Коста Каранашев е роден 
на 28 ноември 1973 
година. Има висше 
образование специалност 
“Теология” и 
професионална 
квалификация по 
мениджмънт. Бил е 
общински съветник в 
Котел, както и управител 

на “Напоителни системи” ЕАД Сливен.

На местните избори през 2015 г. е избран за кмет на 
Котел.

Г-н Каранашев казва: “Котел и регионът са люлката на 
Българското възраждане. В общинския център и 
прилежащите села са се родили най-големите 
просветители в националната история на България. 
Котленци откриват първите килийни и основни 
училища. Котел има славата на град, който ражда 
просветителите на България. За нас казват, че ако сто 
човека в България работят по един проблем, от Котел 
е този, който го решава. Това име на котленци и това 
доверие трябва да възстановим. Затова през 
следващите 4 години ще се работи върху 
възстановяването на името на града. Той трябва да 
стане по-чист. Да се превърне в известна туристическа 
дестинация и в едно по-добро място за живеене.”
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ОБЩИНА КРИЧИМ – АТАНАС КАЛЧЕВ

Атанас Калчев е роден на 
3 април 1970 г. в Пловдив. 
През 2005 г. получава 
бакалавърска степен от 
Пловдивския университет 
“Паисий Хилендарски”, по 
специалността “Български 
език и История”.

От 1992 до 2007 г. работи в 
системата на

МВР - полицай в Охранителна полиция. През 2007 
година печели местните избори и вече трети мандат е 
кмет на община Кричим.

Основните му приоритети за периода 2015 - 2019 
година са:

 Продължаване изпълнението на инвестиционни, 
инфраструктурни, образователни, културни, 
спортни и социални проекти в община Кричим;

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

 Опазване, популяризиране и развитие на 
културно-историческото, природното наследство и 
туризма;

 Прилагане на нови мерки за повишаване на 
сигурността на гражданите и обществения ред;

 Активизиране на гражданския и обществен 
контрол, повишаване ролята на младите хора в 
обществено-политическия живот на общината.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – СЕБИХАН МЕХМЕД

Себихан Мехмед е родена 
на 10 април 1958 г. 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. На изборите през 
2015 г. печели четвърти пореден кметски мандат.

Омъжена, с две деца.

Основните приоритети в програмата й за управление 
на община Крумовград през мандат 2015 – 2019 г. са:

 Енергийна ефективност на административни и 
жилищни сгради;

 След вече изградената подземна инфраструктура 
да се изгради традиционния общински пазар на 
Крумовград;

 Разширяване дейността на домашен социален 
патронаж - разнос на храна по домовете, по 
микрорайони на общината;

 Възстановяване на Медицински център и 
привличане на специалисти за него;

 Водоснабдяване на села от общината и 
рехабилитация на части от общинската пътна 
мрежа;

 Изграждане на музей на открито с 
археологическите находки от Ада тепе;

 Продължаване подпомагането на спорта и 
образованието – откриване на паралелки за 
нуждите на “Дънди Прешъс Металс” Крумовград 
ЕАД и за усилено изучаване на английски език.
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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. На местните избори през 2015 година 
печели пореден трети кметски мандат.

Женен, има двама сина.

Сред основните му приоритети за периода 2015 - 2019 
г. са: социална политика (превенция на деца и 
семейства в риск, социално включване на уязвими 
лица, грижи за стари хора); интегрирано развитие на 
територията и подобряване на териториалната 
устойчивост и достъпност; икономическо съживяване и 
развитие на община Николаево, насърчаване на 
предприемачеството и инвестициите с приоритетни 
сектори селско стопанство и туризъм.

ОБЩИНА ОПАН – ГЕНЧО КОЛЕВ

Генчо Колев е роден на 4 
февруари 1959 г. 
Завършил е магистратура 
специалност “Машинен 
инженер“ в Русенски 
университет “Ангел 
Кънчев”. От 1988 до 1991 г. 
е бил главен инженер на 
ТКЗС, а от 1995 до 2012 г. 
работи в системата на
МВР и ДАНС. 

През мандат 1991 - 1995 г. е председател на Общински 
съвет Опан, а от 2012 до 2014 г. – заместник-кмет. На 
местните избори през 2015 г. е избран за кмет.

Женен с едно дете.

Основните приоритети от програмата му за управление 
на община Опан през Мандат 2015 – 2019 г. са в 
следните сфери:

 Транспорт – изграждане на вътрешна транспортна 
мрежа, тъй като към момента има села, до които 
няма директен автобус;

 Екология - подобряване почистването на селата и 
общинския център; озеленяване на центъра на 
селата; почистване на населените места от 
нерегламентирани сметища ;

 Бюджет, финанси и инвестиции - подобряване 
събираемостта на местни данъци, такси и глоби; 
стриктен контрол при изразходването на публични 
средства;

 Администрация - оптимизиране на структурата, 
числеността и организацията на работата в 
администрацията; подобряване на работните 
условия в администрацията; подобряване на 
административното обслужване, чрез 

осигуряването на гъвкаво работно време и 
навременно обслужване;

 Здравеопазване - откриване на аптека в с. Опан; 
подпомагане дейността на личните лекари на 
територията на общината;

 Социална политика - осигуряване на временна 
заетост на хората от общината по национални и 
евро програми; запазване на подкрепата на 
Общината към хората с нисък социален статус; 
участие на Общината в социални проекти в помощ 
на хора в неравностойно състояние;

 Политика към младите хора - осигуряване на 
свободна интернет зона в близост до 
административните сгради на общината; 
осигуряване на помещения в сградния фонд на 
общината за интернет и развлечения за младите 
хора;

 Култура - създаване на културен календар и 
съвместно с читалищните настоятелства, да се 
организират и провеждат културните мероприятия 
в Общината; тържествено отбелязване на 
съборите на селата;

 Образование - подобряване на материалната 
база на училището и детските градини; 
оборудване на детски площадки с нови 
съоръжения и уреди;

 Взаимодействия с хората. Гражданско общество -
създаване на консултативни съвети към кмета на 
общината по ключови въпроси – култура, бизнес, 
социални дейности, младежки политики и т.н.;

 Сигурност - въвеждане на видео наблюдение във 
възловите места на селата; включване на СОТ на 
възлови общински обекти; подобряване 
осветлението на населените места.



ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ – СТАНИМИР РАДЕВСКИ

Станимир Радевски е 
роден на 12 юни 1952 г. в 
Свиленград 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. През 2015 г. печели 
четвърти пореден кметски мандат.

Женен, има две деца – син и дъщеря.

Основните му цели за мандат 2015 - 2019 г. са:

 Реализиране на проекти в областта на 
инфраструктурата – реконструкция и ремонт на 

тротоари, улици, ВиК мрежи, канализации (в 
Павел баня до сега е подменена 90% от 
канализационната и 70% от водопреносната 
мрежа); асфалтиране на пътища; ремонт, 
обновяване и саниране на детски градини, 
училища, многофамилни жилищни сгради;

 Разширяване обхвата на публичните и социални 
услуги за всички граждани от общината;

 Развитие на младежките дейности и спорта, чрез 
изграждане на нови спортни площадки и 
съоръжения;

 Продължаване на рационалното и компетентно 
управление на бюджета;

 Подобряване на чистотата и организацията на 
движението – те са от изключително значение за 
един национален курорт като Павел баня, който 
расте и се развива. За това говорят данните за 
средна годишна посещаемост, която вече достига 
20 хиляди човека от страната и чужбина.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА – РАДИ МИНЧЕВ

Ради Минчев е роден е на 
17 октомври 1971 г. 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. На местните 
избори през 2015 г. печели втори пореден кметски 
мандат.

Основните приоритети, включени в програмата му за 
управление за периода 2015 - 2019 г. са:

 Подобряване на инфраструктурата;

 Здравеопазване и развитие на спорта;

 Създаване на бизнес климат в общината, 
привличане на инвеститори и откриване на нови 
работни места;

 Реализиране на проекти по европейски програми;

 Опазване, развитие и популяризиране на 
културно-историческото наследство.
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ОБЩИНА ПОМОРИЕ – ИВАН АЛЕКСИЕВ

Иван Алексиев е роден на 
25 юли 1965 г. в Поморие. 
Завършва висшето си 
образование във ВИХВП, 
Пловдив, инженер-
технолог, специалност 
“Технология на 
микробиологичните и 
ферментационни

продукти“. В периода януари 2008 – юли 2009 г. e 
замeстник-кмет “Туризъм” в Община Поморие, а от юли 
2009 до ноември 2011 - народен представител в 41-то

Народно събрание.

Избран за кмет на община Поморие през 2011 г. През 
2015 г. получава наградата “Кмет на гражданите”.

Извършва обществена дейност като председател на 
Управителния съвет на Фондация „Поморие” и 
председател на Консултативен съвет по икономическо 
развитие и растеж – Поморие.

На местните избори през 2015 г. печели втори кметски 
мандат.

Женен, с 3 деца.

Основните акценти в програмата му за управление на 

община Поморие за периода 2015 – 2019 г. са:

 Изграждане на Автогара и многофункционална 
Спортна зала и на инфраструктурните обходи на 
гр. Поморие и гр. Ахелой;

 Създаване на туристически информационен 
портал и общински портал за инвеститори и 
бизнес партньори;

 Изграждане на общинска система за организирано 
разделно събиране на битови отпадъци и 
отпадъци от опаковки;

 Привличане на специалисти в сферата на 
здравеопазването и образованието с осигуряване 
на общински жилища;

 Изработване на информационна стратегия за 
популяризиране възможностите за заселване, 
отдих, развитие на туризъм или бизнес в 
съставните селища на общината. 

 Усъвършенстване на системата за външна оценка 
(дадена от гражданите) на работата на отделните 
звена в общинската администрация;

 Изработване на проект за дизайн на градската 
среда.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ – АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Ангел Папазов е роден на 
30 юни 1964 г. в Първомай. 
Завършва образованието 
си във ВСИ Пловдив и има 
квалификация Инженер 
агроном със специалност 
“Лозаро-градинарство”. 
Във Великотърновския 
университет “Св. св. Кирил 
и Методий” придобива

икономическата специалност “Счетоводство и контрол”.
Професионалното му израстване започва от 1989 г. 
като технолог и заместник-председател в ТКЗС - Бяла 
река. От 1994 година е председател на ЗК “Единство-
94”, Първомай. В периода 2003 – 2015 г. е бил 
последователно 3 мандата кмет на общината, а на 
изборите през 2015 г. печели пореден четвърти 
мандат.

Женен, има син.

Сред ключовите му приоритети за развитието на 
община Първомай за периода 2015 - 2019 г. са:

 Развитие на икономиката, стимулиране на 
инвестициите в общината – чрез предоставяне за 
ползване на общинска земя; продажба на 
общинска земя за осъществяването на 
стратегически проекти; данъчни и технически 
облекчения за всеки производител; търсене на 

нови пазари чрез патньорски организации от други 
страни: Беларус, Палестина, Украйна, Турция, 
Йордания, Ливан и др.; организиране на форуми, 
презентиращи европейски проекти, финансирани 
чрез Европейски фондове, в помощ на бизнеса от 
община Първомай;

 Инвестиции за създаване на привлекателна и 
безопасна среда, балансирано развитие на 
централните части на селата в общината;

 Социалната политика и трудовата заетост –
създаване на фонд за подпомагане на жители в 
беда, подобряване качеството на живот и на 
достъпа до услуги за социално включване на хора 
с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване, чрез преодоляване на 
последиците от социалното им изключване и 
бедност;

 Образование – въвеждане на иновативна система 
на обучение, като се заимства опит от други 
страни, която да привлече младите хора обратно 
в общината.

Г-н Папазов казва: “Най-лесното решение е всеки да се 
спасява поединично. Това според мен обаче е 
погрешно. Вярното решение е да се обединим в 
решаването на проблемите, да бъдем силни срещу 
предизвикателствата на времето и природата и ДА 
НАПРАВИМ КАКВОТО ТРЯБВА!”
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ОБЩИНА САДОВО – ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ

Димитър Здравков е 
роден на 15 юни 1977 г. в 
София. Живее в село 
Катуница, община Садово. 
Завършил е висше 
образование в Аграрен 
университет - Пловдив и в

Института за социална интеграция. До избирането му 
през 2011 година за кмет на Садово е бил 2 мандата 
общински съветник.

На местните избори през 2015 г. за втори път е избран 
за градоначалник.

Семейно положение – неженен.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на Община Садово през мандат 2015 – 2019 г. са:

 Подмяна на водопроводната и канализационна 
мрежа във всички населени места;

 Реконструкция, ремонт и изграждане на нови 
улици, тротоари зелени площи, спортни и детски 
площадки;

 Екологичното третиране на отпадъците, 
премахване на незаконните сметища;

 Разширяване на дейността на съществуващите 
дневни центрове за възрастни хора и хора в 
неравностойно положение с обособени сектори за 
здравни и културни мероприятия;

 Достъпно здравеопазване;

 Безплатно обучение за всички деца от 
задължителната предучилищна възраст;

 Съвременно обучение във всички общински 
учебни заведения чрез използване на новостите в 
информационно-комуникационните технологии;

 Запазване и развитие на традициите в културния 
живот на общината; изграждане на зони за отдих и 
спорт;

 Общински фонд за насърчаване и развитие на 
творческите заложби на децата и младежите. 
Финансово подпомагане на талантливи деца и 
младежи, както и участието им в национални и 
международни прояви.

ОБЩИНА СЛИВЕН – СТЕФАН РАДЕВ

Стефан Радев е роден на 
6 септември 1972 г. в 
Сливен. Завършва 
средното си образование в 
ГПЗЕ “Захари Стоянов”. 
През 1995 г. завършва 
Икономическия 
университет - Варна със 
специалност “Икономика и 
управление на

индустрията”. Има магистърска степен по счетоводство 
и контрол от УНСС - София. От 2010 г. е дипломиран 
експерт-счетоводител. Повече от десет години е бил 
изпълнителен и финансов директор на голяма 
компания. До встъпването си в длъжност като кмет на 
Сливен през ноември 2015 г. работи във финансовата 
сфера като одитор.

Г-н Радев казва: “Общинската администрация и 
Общинският съвет имаме една голяма задача - да 
върнем и укрепим доверието на гражданите. Сливен се 
нуждае от бързи и адекватни реформи, които да 

доведат до по-висок стандарт на живот. Нуждаем се от 
работеща администрация, нуждаем се от по-добра 
инфраструктура, от сигурност за децата. Нуждаем се от 
повече и по-добре платени работни места. Голяма 
наша отговорност е да направим общината по-добро 
място за живот и да създадем условия за младите хора 
да останат тук и да се реализират успешно.”

“В своите действия няма да се ръководя от 
реваншизъм и искрено вярвам в смисъла на думата 
приемственост. Всяка добра практика, всяко добро 
решение, което се одобрява от гражданите, ще бъде 
продължено и моят стремеж ще бъде надграждане на 
тези добри практики. Няма да се отклоня и от 
обещанието, което дадох в хода на кампанията, че 
селата няма да бъдат забравени. За мен и за моя екип 
влизането във властта не е самоцел. Аз съм 
прагматичен човек и очаквам от всички същия подход. 
Ще дам всичко от себе си, за да използвам властта, 
която хората са ми дали, за да направя Община 
Сливен по-добро място за живеене, защото сливналии 
го заслужават.”
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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 третия му кметски мандат са: 
подобряване условията за развитие на основния 
поминък – туризма и превръщането на Созопол и 
населените места в общината в модерни туристически 
дестинации; продължаване работата по европейските 
програми с акцент върху развитието на селата, за да 
бъдат привлекателни за живеене и работа и да спре 
миграцията на младите хора към градовете.

ОБЩИНА СРЕДЕЦ – ИВАН ЖАБОВ

Иван Жабов е роден на 1 
януари 1967 г. в Средец. 
Завършва средно 
образование в ЕСПУ 
“Христо Ботев” - Средец и 
висше в Технически 
университет – София, 
“Инженерно педагогически 
факултет” – Сливен,

специалност “Транспорт и енергетика”. До избирането 
му за кмет през 2011 г. е директор на Професионална 
гимназия по механизация на селското стопанство и 
електроника “Никола Йонков Вапцаров” – Средец. На 
местните избори през 2015 г. печели втори пореден 
кметски мандат.

Семеен, с една дъщеря.

Акцентите в програмата му през мандат 2015 - 2019 г. 
са подчинени на идеята, че Средец не бива да 
изостава в своето развитие от другите градове в 
страната.

Основни приоритети:

 Социална сфера и здравеопазване -
реконструкция на сградата на МБАЛ “СРЕДЕЦ” и 
МЦ 1 “Средец”; устойчивост на социалните 
дейности, разкрити по европейски програми, с 
конкретна подкрепа на хората с ниски доходи, 
хората с увреждания, възрастните, децата и 
младите семейства;

 Икономическо развитие и инвестиции –
продължаване дейностите на създаденото през 
мандат 2011 - 2015 общинско предприятие 
“Общински гори” град Средец, по защита, 
опазване, охраняване, стопанисване, залесяване, 
борба с ерозията, изпълнение на различни 
огледни и възобновителни сечи, борба с горските 
пожари и др.; подкрепа за развитие на малки и 
средни предприятия и стимулиране на публично-
частните партньорства; запазване на открита 
политика на диалог с инвеститори и предприемачи 
с цел разкриване на нови работни места на 
територията на общината;

 Инфраструктура, градоустройство и 
благоустрояване на градската среда - активно 
партньорство с държавните институции за 
извършване на ремонт и реконструкция на 
пътищата в общината; изграждане на канализация 
и реконструкция на водопроводна мрежа в част от 
населените места;

 Образование - ремонт на училища, детски 
градини, детски площадки, мерки за енергийна 
ефективност; изграждане на спортна площадка на 
открито, спортни съоръжения;

 Култура - развиване дейността на Общински 
детски комплекс; оптимално използване на базата 
в новоизградения “Трансграничен културен център 
за деца”; ремонт на сдградния фонд и 
подобряване материалната база на читалищата.
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ОБЩИНА СТРАЛДЖА – АТАНАС КИРОВ

Атанас Киров е роден на 
13 ноември 1969 г. в 
Стралджа. Шампион на 
България по футбол с 
отбора на ФК “Славия”. 
Състезавал се е и за 
отборите на ФК “ЦСКА”, 
“Локомотив София”, 
“Депортиво Ла 
Коруня”,“Малага”. 

След приключване на спортната си кариера се 
занимава със собствен бизнес.

Избран за кмет на община Стралджа на местните 
избори през 2015 г.

Семеен с две деца.

Основните му приоритети за мандат 2015 - 2019 г. са:
прозрачно управление; прекъсване на корупционни 
практики; сигурност.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ – ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Васил Панделиев е роден 
на 10 юни 1954 г. в с. 
Драчево, община Средец.
Завършил е във 
ВИММЕСС - Русе. 
Трудовата му биография
включва длъжностите 
главен енергетик в АПК –
Сунгурларе, зам.-директор

и директор на Консервна фабрика, с. Грозден, зам.-
председател на Търговска кооперация, началник район 
- Сунгурларе към ВиК ЕАД – Бургас. Занимавал се е и с 
частен бизнес. В периода от 1995 до 1999 г. е кмет на 
община Сунгурларе, а от 2007 до 2011 г. – заместник-
кмет. Бил е два мандата общински съветник (2003 -
2007 и 2011 - 2015 г.)

На местните избори през 2015 г. е избран за кмет.

Семеен. Има двама сина.

Основните приоритети в програмата му за управление 
на Община Сунгурларе през мандат 2015 – 2019 г. са:

 Стабилизиране финансовото състояние на 
общината;

 Открито и честно управление чрез компетентни и 
доказани професионалисти;

 Работа в услуга на гражданите, подобряване 
условията на живот в града и селата на общината;

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

 Реално усвояване на фондовете на Европейския 
съюз, използване на възможностите на 
Оперативните програми за: подобряване на 
междуселищните пътища и техническата 
инфраструктура; рехабилитация на гробищния 
парк на гр. Сунгурларе; разширяване и 
подобряване на социалните дейности;

 Сътрудничество и съвместна дейност с местния 
бизнес. Създаване на благоприятна 
инвестиционна среда за откриване на нови 
работни места;

 Създаване на перспектива за младите хора. 
Изграждане на спортна зала и открити спортни 
площадки.

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 на община Твърдица през 2011 
г. е бил кредитен специалист в Банка ДСК ЕАД.

На местните избори през 2015 г. отново е избран за 
градоначалник.

За приоритетите през втория си кметски мандат г-н 
Атанасов казва:

“Продължава работата по проекти в общината. 
Предстои да бъдат реализирани проекти за 
водопроводи и пътищата. Ще кандидатстваме с проект 
за воден цикъл на стойност 25 млн. лева. Подготвен е 
и проект за подмяна на водопроводната мрежа в почти 
всички населени места на територията на общината.

Ще бъдат реализирани и проекти за ремонт и 
рехабилитация на пътища. Ще насочим усилията си и в 
борбата с безработицата, която е един от основните 
проблеми в община Твърдица. Ще се търсят начини за 
привличане на инвестиции и откриване на нови 
работни места.“
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ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД – БОЖИН БОЖИНОВ

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

През мандат 2011 - 2015 г. получава множество 
призове за дейността си като градоначалник, част от 
които са:

“Работодател, наел най-много лица от групи в
неравностойно положение на пазара на труда” за 2012, 
“Кмет на 2013 г.” в категория “Най-много спечелени 
проекти и подписани договори”, “Кмет на месеца 2015”

по темата “Развитие на отдих и спорт”, и др.

На местните избори през 2015 г. отново печели 
доверието на избирателите.

Основните приоритетни области, в които ще работи 
през втория си кметски мандат са:

 Подобряване на инфраструктурата във всички 
населени места в общината;

 Намаляване на безработицата и насърчаване на 
заетостта сред младите хора;

 Развитие на туризма в община Тополовград и 
популяризирането му като туристическа 
дестинация;

 Грижи за хората в неравностойно положение и за 
тези от “трета възраст”.

ОБЩИНА ТУНДЖА – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Георги Георгиев е роден 
на 1 октомври 1959 г. в с. 
Генерал Инзово, община 
Тунджа.
Завършва основно 
образование в ОУ 
“Климент Охридски” с. 
Крумово, средно - в ТМТ 
“Иван Райнов”, Ямбол и

висше образование, специалност “История”, във ВТУ 
“Кирил и Методий”, Велико Търново.
Трудовата си биография започва през 1984 год. в град 
Ямбол. Работи последователно като инспектор в 
Детска педагогическа стая и секретар на комисията за 
борба с противобществените прояви на малолетни и 
непълнолетни. От 1995 до 2000 г. работи в частния 
бизнес в сферата на търговията, строителството и 
селското стопанство. От 2000 г. работи като старши 
експерт “ГРАО” в отдел “Административно –
информационен” на Община Тунджа. В периода 2003 –
2015 г. е бил последователно 3 мандата кмет на 
общината, а на изборите през 2015 г. печели пореден 
четвърти мандат.
Женен, с две деца.
Основните цели и приоритети за развитието на община 
Тунджа, които залага в своята програма за управление 
за периода 2015 – 2019 г. са:

 Планиране и работа за по-доброто БЪДЕЩЕ на 
децата и на младите семейства чрез нови 
инвестиции в ранната детска грижа, 
предучилищното, училищното образование и 
професионалното обучение;

 Осигуряване ПОДКРЕПА за възрастните хора и 
хората в неравностойно социално положение чрез 

развитие и разширяване на спектъра и обхвата на 
социалните услуги;

 Гарантиране ГРИЖА за здравето и сигурността на 
жителите чрез нови инвестиции в 
здравеопазването, тясно сътрудничество и 
взаимодействие с държавните институции;

 Осигуряване на нови ВЪЗМОЖНОСТИ за 
развитие на бизнеса и разкриване на нови 
работни места чрез изграждане на нови 
индустриални зони и създаване на благоприятна 
инвестиционна среда;

 Продължаване устойчивото РАЗВИТИЕ на 
община Тунджа чрез повече инвестиции в 
ремонта и рехабилитацията на пътната и 
уличната мрежи, сградите на читалищата, 
учебните и детските заведения, социалните и 
здравните центрове, кметствата, спортните бази и 
зоните за отдих;

 Насърчаване развитието на територията на 
община Тунджа като предпочитано място за отдих 
и туризъм чрез инвестиции в съхраняването и 
популяризирането на културно-историческото 
наследство и природното богатство; представяне 
на характерните и самобитни тунджански 
ТРАДИЦИИ, насърчаване и подкрепа за 
художествената самодейност;

 Създаване на нови условия за спорт и отдих и 
ЗАЕДНО с младите хора да се работи с местните 
общности за развитието и за подобряването на 
облика на населените места;

 Осигуряване на повече ДОСТЪПНОСТ в 
обслужването на жителите чрез повишаване на 
качеството на наличните и осигуряване на нови 
услуги за населението.
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ОБЩИНА ЧИРПАН – КИЧКА ПЕТКОВА

Кичка Петкова е родена 
на 4 ноември 1967 г. 
Завършила е средното си 
образование в СОУ 
“П.К.Яворов” - Чирпан. 
Висше образование 
придобива в Технически 
университет – Русе, 
специалност инж. 
“изчислителна техника”.

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, Чирпан. От 1996 г. работи в Дирекция 
“Социално подпомагане” – Чирпан като социален 
работник. От 2007 до 2010 г. заема длъжността 
Директор на същата дирекция. 

През 2011 г. е избрана за кмет на община Чирпан. На 
местните избори през 2015 г. печели за втори път 
кметски мандат.

Омъжена, с едно дете.

“И през втория ми управленски мандат ще бъда 
социален кмет”, казва г-жа Петкова. 

Основните й приоритети в програмата за управление 
за периода 2015 - 2019 г. са: отговорна социална 
политика, привличане на инвестиции, разкриване на 
нови работни места, реализация на няколко мащабни 
проекта като рехабилитация на водопроводната и 
канализационна система на град Чирпан, изграждане 
на пречиствателна станция и реконструкция на 
градския стадион, реализация на проекти по 
Програмата за развитие на селските райони за 
подобряване на пътната и културна инфраструктура в 
малките населени места на общината.
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Контактна информация за общините, членуващи в РАО “Тракия”

ОБЩИНА КМЕТ ТЕЛЕФОН ФАКС E-MAIL

Айтос Васил Едрев 0558/ 23 450 0558/ 22 133 aetos@infotel.bg

Асеновград д-р Емил Караиванов 0331/20 245 0331/65 156 obstina@assenovgrad.com

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/ 21 30 oba_brezovo@abv.bg

Гълъбово Николай Тонев 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@elhovobg.org

Карлово д-р Емил Кабаиванов 0335/ 54 507 0335/ 54 533 kmet@karlovo.bg

Карнобат Георги Димитров 0559/ 29 125 0559/ 27 165 karnobat@mail.bg

Котел Коста Каранашев 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

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

Опан Генчо Колев 04101/ 22 60 042/ 603 044 mayor@opan.bg

Павел баня Станимир Радевски 04361/ 32 60 04361/ 20 94 mayor@pavelbanya.bg

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

Поморие Иван Алексиев 0596/22 004 0596/25 236 mayor@pomorie.bg

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

Садово Димитър Здравков 03118 / 22 50 03118 / 25 00 obsadowo@abv.bg

Сливен Стефан Радев 044/ 663 166 044/ 663 054 kmet@sliven.bg

Созопол Панайот Рейзи 0550/ 25 700 0550/ 22 438 obshtina@sozopol.bg

Средец Иван Жабов 05551/ 69 90 05551/ 77 25 info@sredets.bg

Стралджа Атанас Киров 04761/ 64 64 04761/ 64 04 straldjainf@yahoo.com

Сунгурларе Васил Панделиев 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 kmet@chirpan.bg

РАО “Тракия” тел./факс: 042 / 600 586
Стара Загора 6000 e-mail: ramt@ram-trakia.org
Бул. “Христо Ботев” 100, ет.3, офис 6 web: www.ram-trakia.org

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

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





Представяме ви кметовете на общините от РАО “Тракия”през мандат 2015 - 2019 г.

На всички градоначалници пожелаваме да реализират успешно 

предизборните си платформи.

И през този мандат РАО “Тракия” ще бъде ваш съмишленик и приятел, защото споделените проблеми се решават по-лесно, а общите успехи са по-устойчиви във времето. На добър час!


Община Айтос - Васил Едрев

Васил Едрев е роден на 23 февруари 1958 г. в с. Разбойна, община Руен. Висшето си образование специалност “Физика и химия” завършва 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 1987 г. започва работа в системата на МВР. Постъпва на работа в Районното полицейско управление в Руен, след което е преместен в РПУ-Айтос като зам.-началник. Бил е последователно началник на РПУ-Сунгурларе и РПУ-Карнобат, началник на Първо Районно управление на МВР – Бургас и 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. На местните избори през 2015 г. печели пореден втори кметски мандат.


Основната цел в неговата управленска програма за периода 2015 - 2019 г. е чрез финансиране от еврофондовете и повече собствени приходи да се промени средата за развитие на бизнеса и живота на гражданите и да се открият повече работни места за младите хора.

Сред приоритетите му са и:


· Образование - повече инвестиции в модерно образование; годишни стипендии за даровити ученици; проекти за благоустрояване на училищните дворове и др.;

· Социално подпомагане и пазар на труда;

· Икономика - създаване на максимално добри условия за развитието на бизнеса и привличането на инвестиции за изграждането на: завод за филетирана сьомга, цех за производство на маслини, цех за фитинги и разширение на завода за радиатори.


· Откриване на бизнес гише във фронт офиса на Община Айтос (ЦУИГ) за бързо е ефективно обслужване на бизнес идеи и проекти;

· Развитие на туризма и инфраструктурата, опазване на околната среда - осигуряване на устойчива градска среда; използване на минералните водоизточници за развитие на потенциала на местната икономика и др.;

· Култура и спорт - основни ремонти на читалищни сгради; изграждане на нови спортни, фитнес и детски площадки в Айтос и населените места на общината;

· Финансова политика - бюджет за всяко населено място в община Айтос, според приоритетните цели, поставени от местното население;

· Гражданско участие и открито управление - учредяване на годишен Фонд “Демокрация в действие” с ежегодни вноски от 20 хил. лв. за финансиране на граждански проекти, избрани чрез гласуване от цялата общност;

· Управление на риска и защита от бедствия и аварии.

Община Асеновград – д-р Емил Караиванов





Д-р Емил Караиванов e роден на 17 май 1968 г. в Асеновград. Избира потомствената за семейството си професия на лекар. Защитава специалност “Неврология”, а години по-късно и магистратура “Здравен

мениджмънт”. 

Има почти две десетилетия трудова биография, отдадена на най-хуманната професия - работи последователно в болници в Нареченски бани, Асеновград и Пловдив. Бил е зам.-изпълнителен директор на МБАЛ “Пловдив” и зам.-директор в МБАЛ “Св. Мина” - Пловдив. Преди избирането му за кмет на община Асеновград през 2011 г. е два мандата общински съветник (2003 - 2007 и 2007 - 2011).

На местните избори през 2015 г. печели втори пореден кметски мандат.


Женен, има една дъщеря.


Основните секторни стратегии и политики, които ще отстоява за новия мандат 2015 – 2019 г., са:

· Ефективно управление на общинската собственост, бюджетно-финансова сигурност на 

общината, открито за гражданско участие местно самоуправление;

· Управление на общинските финанси, гарантиране условия за стабилен местен бизнес, трудова заетост и сигурност за доходи, комунални дейности и околна среда;

· Качествен ръст на обществена жизнена среда и иновативност в публичните услуги и администрация в услуга на гражданите;

· Община Асеновград - гарант за социална ангажираност и пълноценна здравна обезпеченост;

· Туризъм и култура на Асеновград - фокус за привличане на европейски средства и проектна политика за инвестиции;

· Образование и политики за деца и младежи - стратегия за демографски просперитет на общността, младежки дейности и спорт.


Програмата за управление “Асеновград продължава напред” 2015 - 2019 г. ще се обезпечава както със собствено на Общината финансиране и с привлечено национално съфинансиране, така и със защитени и спечелени проекти по различните активни оперативни програми и мерки за програмен период 2014 - 2020 на Европейския съюз.

Община Болярово – Христо Христов


Христо Христов е роден на 30 юли 1956 г. 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 степен бакалавър, висше образование. Трудовата си дейност започва през 1979 година като преподавател в Болярово. От 1991 до 1995 г. е замeстник-кмет на община Болярово, а от 1995 г. е кмет на общината. На местните избори през 2015 г. печели пореден шести мандат.

Семеен, има двама сина.


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

Основните му цели и приоритети в програмата за управление на община Болярово през мандат 2015 – 2019 г. са:


· Устойчиво социално-икономическо развитие и подобряване на инфраструктурата и жизнената среда във всички населени места на община Болярово;


· Подготовка на общинските структури, бизнеса и гражданските организации за привличане и усвояване на повече средства от Оперативните програми на Европейския съюз за новия програмен период 2014 - 2020 г. и запазване на общината като териториална и структурна единица;

· Съдействие пред държавни институции на програма за регионална политика за развитието на изоставените райони в България и в Ямболска област;


· Подкрепа за бизнеса и насърчаване на инвестициите, както и защита на гражданите като потребители на стоки и услуги - техническа и методическа помощ на земеделските производители при подготовката и реализирането на проекти; изграждане на стоково тържище и депо за изкупуване на животни; откриване на ветеринарна аптека в град Болярово; създаване на възможности за достъп до интернет и цифрова телевизия 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;

· Здравеопазване и социална политика - съдействие и реализация на проект за мобилна аптека и мобилен диагностичен кабинет, които по график да обхождат населените места в общината; създаване на клуб на инвалида, осигуряване на достъп за хората с увреждания до различни обществени сгради и др.;

· Спорт и туризъм;

· Обществен ред и сигурност;

· Международно сътрудничество - развиване на контактите с Община Виса, Гърция, Община Кофчаз, Турция, с Украйна, Русия, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, Ланшафтсфербанд - Германия и създаване на нови контакти с държави от Европа.

Община Братя Даскалови – Иван Танев

Иван Танев е роден на 22 януари 1954 г. в село Оризово, община Братя Даскалови. 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, а през 1991 г. става директор на Почивно дело - Пловдив. В периода 1995 - 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, а през 2011 г. е избран за кмет.


На местните избори през 2015 г. печели втори кметски мандат.


Женен, има две дъщери.


Основните приоритети в програмата му за управление на община Братя Даскалови за периода 2015 – 2019 г. са:


· Развитие и модернизация на местната техническа и социална инфраструктура;


· Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива местна икономика, основана на местните условия и ресурси;


· Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена среда;


· Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на европейските стандарти.


Община Брезово – Радньо Манолов

Радньо Манолов е роден на 6 октомври 1948 г. в Брезово. Има висше образование по специалността “Машинно инженерство и мениджмънт”. Бил е директор на “Брезово” АД.

В периода 2007 – 2011 г. е бил общински съветник. На местните избори през 2011 г. е избран за кмет, а през 2015 г. печели втори мандат.

Основните приоритети в програмата му за управление на община Брезово за през мандат 2015 – 2019 г. са:


· Подобряване на икономиката - подкрепа на бизнеса и насърчаване на инвестиции;


· Създаване на оптимални условия за учебно-възпитателна работа на учебните и детски заведения. Култура и работа с младите хора;


· Подготовка и реализация на проекти по Оперативни програми на Европейския съюз;


· Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата инфраструктура;

· Спорт и туризъм;

· Обществен ред и сигурност;


· Социални услуги на гражданите.


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. в продължение на 3 мандата е кмет на Гълъбово, а през 2015 година отново печели доверието на избирателите за пореден четвърти кметски мандат.

Женен, с 1 дете.


Николай Тонев казва: “Необходима е приемственост в политиката, така както е в живота. Моята политика бе подкрепена, за да смесим младост с опитност, да бъде обърнато внимание на новото поколение, с енергия и оптимизъм за бъдещето. Мислим за бъдещето, без да забравяме миналото.”


“Всяко едно предприятие на територията на общината е социално ангажирано, поддържаме отлични отношения. Те облагородяват града, чрез ремонт на обществени сгради и детски градини, спортни съоръжения, кметствата на селата, детски площадки, читалища и др. Първи в страната въвеждаме осветление от ново поколение, заедно с цялостно видео наблюдение. През цялата нощ, навсякъде в града и селата от общината е осветено, а след приключването на новия проект с камерите ще бъде изключително по-безопасно и жителите ще бъдат по-спокойни.”


Община Джебел – Бахри Юмер


Бахри Юмер е роден на 8 май 1956 г. в село Папрат, община Джебел. Има завършено висше образование в ИНПУ “Любен Каравелов” – специалност математика и физика, и магистратура в Шуменския университет

“Епископ Константин Преславски” – специалност Турска филология. Работил е 11 години като учител по математика в различни училища на общината. 

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.


На местните избори през 2015 г. печели пореден шести кметски мандат. Бахри Юмер подчертава, че вотът на джебелчани е задължаващ и че той и екипът му имат знанията, волята и енергията да се справят с новите си управленски отговорности, а те са да променят облика на общината с помощта на европейските програми и да работят със съзнанието, че градът ще го има и след тях.


Община Димитровград – Иво Димов


Иво Димов е роден на 18 септември 1968 г. 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-то Народно събрание. От 2011 г. е кмет на община Димитровград. На местните избори през 2015 г. печели втори пореден кметски мандат.


Женен, с две деца.


Сред основните му приоритети за периода 2015 - 2019 година са: възстановяване славата на Димитровград като индустриален център на Хасковска област; превръщане на Димитровград в модерен, европейски град, в който хората да се чувстват удобно, уютно и имат сигурност; ремонтиране на Летния театър и кино “Химик” и превръщането им в “храмове на изкуството и културата”; вписване на Димитровград в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО и др.


Община Елхово – Петър Киров


Петър Киров е роден е на 5 декември 1968 г. в Елхово. През 1999 г. завършва Икономически университет - Варна, специалност “Маркетинг и мениджмънт”. Работил е в Дирекция “Бюро по труда”, Елхово като главен експерт “Информация и анализи”.


Кмет на община Елхово от ноември 2007 година. На местните избори през 2015 г. печели трети пореден мандат.

Семеен, с две деца.

· Създаване на условия за развитие на икономиката на общината;


· Изграждане на нова и подобряване на съществуващата инфраструктура;


· Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост;


· Оптимизиране работата на общинска администрация и подкрепа за развитие на гражданското общество;


· Осигуряване на спокойствието и сигурността на гражданите;


· Опазване на околната среда;


· Подпомагане дейностите по здравеопазване в общината;


· Реализиране на програми и проекти за социална интеграция на хората с увреждания, роми и други групи  в социална изолация и предоставяне на социални услуги по домовете;


· Подобряване на материално-техническата база на училищата и детските градини и учредяване на общински фонд за насърчаване на талантливи деца, отличници, деца, класирани на областни олимпиади, с цел създаване на качествено и образовано младо поколение;


· Разработване на програми за развитие на спорта в общината - включително за финансиране, за възстановяване, изграждане и поддържане на спортната база в града и селата и др.;


· Иницииране и подкрепа участието на младите хора в обществения живот - включване в местното самоуправление, доброволческа дейност в полза на обществото, екологичната дейност, социални дейности и др.;


· Съхраняване на културно-историческите традиции и наследство, включително финансиране на археологически разкопки на територията на общината чрез програми на ЕС или собствено финансиране.


Община Карлово – д-р Емил Кабаиванов


Д-р Емил Кабаиванов e роден на 12 януари 1961 г. в Стара Загора. През 1987 г. 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 през мандат 2003 - 2007 г. и 2011 – 2015 г. е кмет на община Карлово. На местните избори през 2015 г. отново е избран за градоначалник.

Д-р Кабаиванов казва: “Трябва Карлово да продължи да бъде един град с възрожденски дух, в който се живее спокойно и сигурно.” Сред основните му приоритети за мандат 2015 - 2019 г. са реализиране на водните проекти на градовете Баня и Калофер, като и на няколко големи села; благоустрояване на всички населени места - подмяна на стари водопроводи, нова настилка на улиците, нови тротоари, зелени площи, паркове, спортни и детски площадки; реконструкция на най-натоварените общински пътища; обновяване на пешеходната зона на града, реконструкция на стадион “Васил Левски” с нова спортна зала, аквапарк и малка хотелска база; реконструкцията на сградата на Общинската болница в Карлово и др.


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 Велико Търновския университет, специалност “Българска филология”. Специализира стопанско управление в Академия за обществени науки и

социално управление. Работил е като стопански ръководител. През мандат 2003 – 2007 г. е председател на Общински съвет Карнобат, а от 2007 г. е кмет на Карнобат. На местните избори през 2015 г. печели трети пореден кметски мандат.

Основните приоритети в програмата му за управление на общината за периода 2015 – 2019 г. са:


· Инфраструктура - подмяна на подземни и наземни комуникации; ремонт на улици, четвъртокласни пътища и тротоари; благоустрояване на паркови пространства; рехабилитация на детски площадки;


· Образование - подобряване на материалната база в училища и детски градини; нови и атрактивни форми за свободното време на учащите; квалификация и преквалификация/подготовка за пазара на труда; подпомагане на талантливи и даровити деца;


· Здравеопазване - подобряване на условията в медицинския комплекс в Карнобат; закупуване на нова техника; учредяване на стипендии за подпомагане обучението на карнобатски студенти по медицина;


· Екология - изграждане на пречиствателна станция в Карнобат; изграждане на система за сепариране на битовите отпадъци; създаване на общински приют за кучета;


· Социална сфера - осигуряване устойчивост на създадените социални звена; предоставяне на почасови услуги: Личен асистент, Домашен помощник; нови възможности за осмисляне и разнообразяване времето на хората от третата възраст;

· Култура и туризъм - изграждане на Културен център; организиране на Балкански фестивал на изкуствата; превръщане на Средновековен парк “Маркели” в реална туристическа дестинация;


· Спорт - изграждане на нови съоръжение на Спортния комплекс; реновиране на площадки за спорт; обособяване на велоалеи; изграждане на Скейт парк;

· Транспорт - създаване на собствена транспортна схема.

Община Котел – Коста Каранашев


Коста Каранашев е роден на 28 ноември 1973 година. Има висше образование специалност “Теология” и професионална квалификация по мениджмънт. Бил е общински съветник в Котел, както и управител 

на “Напоителни системи” ЕАД Сливен.


На местните избори през 2015 г. е избран за кмет на Котел.


Г-н Каранашев казва: “Котел и регионът са люлката на Българското възраждане. В общинския център и прилежащите села са се родили най-големите просветители в националната история на България. Котленци откриват първите килийни и основни училища. Котел има славата на град, който ражда просветителите на България. За нас казват, че ако сто човека в България работят по един проблем, от Котел е този, който го решава. Това име на котленци и това доверие трябва да възстановим. Затова през следващите 4 години ще се работи върху възстановяването на името на града. Той трябва да стане по-чист. Да се превърне в известна туристическа дестинация и в едно по-добро място за живеене.”


Община Кричим – Атанас Калчев


Атанас Калчев е роден на 3 април 1970 г. в Пловдив. През 2005 г. получава бакалавърска степен от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, по специалността “Български език и История”.


От 1992 до 2007 г. работи в системата на

МВР - полицай в Охранителна полиция. През 2007 година печели местните избори и вече трети мандат е кмет на община Кричим.


Основните му приоритети за периода 2015 - 2019 година са:


· Продължаване изпълнението на инвестиционни, инфраструктурни, образователни, културни, спортни и социални проекти в община Кричим;


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


· Опазване, популяризиране и развитие на културно-историческото, природното наследство и туризма;


· Прилагане на нови мерки за повишаване на сигурността на гражданите и обществения ред;


· Активизиране на гражданския и обществен контрол, повишаване ролята на младите хора в обществено-политическия живот на общината.


Община Крумовград – Себихан Мехмед


Себихан Мехмед е родена на 10 април 1958 г. 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. На изборите през 2015 г. печели четвърти пореден кметски мандат.


Омъжена, с две деца.


Основните приоритети в програмата й за управление на община Крумовград през мандат 2015 – 2019 г. са:


· Енергийна ефективност на административни и жилищни сгради;

· След вече изградената подземна инфраструктура да се изгради традиционния общински пазар на Крумовград;

· Разширяване дейността на домашен социален патронаж - разнос на храна по домовете, по микрорайони на общината;

· Възстановяване на Медицински център и привличане на специалисти за него;

· Водоснабдяване на села от общината и рехабилитация на части от общинската пътна мрежа;

· Изграждане на музей на открито с археологическите находки от Ада тепе;

· Продължаване подпомагането на спорта и образованието – откриване на паралелки за нуждите на “Дънди Прешъс Металс” Крумовград ЕАД и за усилено изучаване на английски език.

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. На местните избори през 2015 година печели пореден трети кметски мандат.

Женен, има двама сина.


Сред основните му приоритети за периода 2015 - 2019 г. са: социална политика (превенция на деца и семейства в риск, социално включване на уязвими лица, грижи за стари хора); интегрирано развитие на територията и подобряване на териториалната устойчивост и достъпност; икономическо съживяване и развитие на община Николаево, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с приоритетни сектори селско стопанство и туризъм.

Община Опан – Генчо Колев


Генчо Колев е роден на 4 февруари 1959 г. Завършил е магистратура специалност “Машинен инженер“ в Русенски университет “Ангел Кънчев”. От 1988 до 1991 г. е бил главен инженер на ТКЗС, а от 1995 до 2012 г. работи в системата на

МВР и ДАНС. 

През мандат 1991 - 1995 г. е председател на Общински съвет Опан, а от 2012 до 2014 г. – заместник-кмет. На местните избори през 2015 г. е избран за кмет.


Женен с едно дете.

Основните приоритети от програмата му за управление на община Опан през Мандат 2015 – 2019 г. са в следните сфери:


· Транспорт – изграждане на вътрешна транспортна мрежа, тъй като към момента има села, до които няма директен автобус;

· Екология - подобряване почистването на селата и общинския център; озеленяване на центъра на селата; почистване на населените места от нерегламентирани сметища
;


· Бюджет, финанси и инвестиции - подобряване събираемостта на местни данъци, такси и глоби; стриктен контрол при изразходването на публични средства;


· Администрация - оптимизиране на структурата, числеността и организацията на работата в администрацията; подобряване на работните условия в администрацията; подобряване на административното обслужване, чрез осигуряването на гъвкаво работно време и навременно обслужване;


· Здравеопазване - откриване на аптека в с. Опан; подпомагане дейността на личните лекари на територията на общината;


· Социална политика - осигуряване на временна заетост на хората от общината по национални и евро програми; запазване на подкрепата на Общината към хората с нисък социален статус; участие на Общината в социални проекти в помощ на хора в неравностойно състояние;


· Политика към младите хора - осигуряване на свободна интернет зона в близост до административните сгради на общината; осигуряване на помещения в сградния фонд на общината за интернет и развлечения за младите хора;


· Култура - създаване на културен календар и съвместно с читалищните настоятелства, да се организират и провеждат културните мероприятия в Общината; тържествено отбелязване на съборите на селата;


· Образование - подобряване на материалната база на училището и детските градини; оборудване на детски площадки с нови съоръжения и уреди;


· Взаимодействия с хората. Гражданско общество - създаване на консултативни съвети към кмета на общината по ключови въпроси – култура, бизнес, социални дейности, младежки политики и т.н.;

· Сигурност - въвеждане на видео наблюдение във възловите места на селата; включване на СОТ на възлови общински обекти; подобряване осветлението на населените места.


Община Павел баня – Станимир Радевски


Станимир Радевски е роден на 12 юни 1952 г. в Свиленград 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. През 2015 г. печели четвърти пореден кметски мандат.


Женен, има две деца – син и дъщеря.


Основните му цели за мандат 2015 - 2019 г. са:

· Реализиране на проекти в областта на инфраструктурата – реконструкция и ремонт на 

тротоари, улици, ВиК мрежи, канализации (в Павел баня до сега е подменена 90% от канализационната и 70% от водопреносната мрежа); асфалтиране на пътища; ремонт, обновяване и саниране на детски градини, училища, многофамилни жилищни сгради;

· Разширяване обхвата на публичните и социални услуги за всички граждани от общината;

· Развитие на младежките дейности и спорта, чрез изграждане на нови спортни площадки и съоръжения;

· Продължаване на рационалното и компетентно управление на бюджета;

· Подобряване на чистотата и организацията на движението – те са от изключително значение за един национален курорт като Павел баня, който расте и се развива. За това говорят данните за средна годишна посещаемост, която вече достига 20 хиляди човека от страната и чужбина.


Община Перущица – Ради Минчев


Ради Минчев е роден е на 17 октомври 1971 г. 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. На местните избори през 2015 г. печели втори пореден кметски мандат.

Основните приоритети, включени в програмата му за управление за периода 2015 - 2019 г. са: 

· Подобряване на инфраструктурата;

· Здравеопазване и развитие на спорта; 

· Създаване на бизнес климат в общината, привличане на инвеститори и откриване на нови работни места;

· Реализиране на проекти по европейски програми;


· Опазване, развитие и популяризиране на културно-историческото наследство.


Община Поморие – Иван Алексиев


Иван Алексиев е роден на 25 юли 1965 г. в Поморие. Завършва висшето си образование във ВИХВП, Пловдив, инженер-технолог, специалност “Технология на микробиологичните и ферментационни


продукти“. В периода януари 2008 – юли 2009 г. e замeстник-кмет “Туризъм” в Община Поморие, а от юли 2009  до ноември 2011 - народен представител в 41-то Народно събрание.

Избран за кмет на община Поморие през 2011 г. През 2015 г. получава наградата “Кмет на гражданите”. 


Извършва обществена дейност като председател на Управителния съвет на Фондация „Поморие” и председател на Консултативен съвет по икономическо развитие и растеж – Поморие.

На местните избори през 2015 г. печели втори кметски мандат.


Женен, с 3 деца.


Основните акценти в програмата му за управление на 

община Поморие за периода 2015 – 2019 г. са:

· Изграждане на Автогара и многофункционална Спортна зала и на инфраструктурните обходи на гр. Поморие и гр. Ахелой;


· Създаване на туристически информационен портал и общински портал за инвеститори и бизнес партньори;


· Изграждане на общинска система за организирано разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки;


· Привличане на специалисти в сферата на здравеопазването и образованието с осигуряване на общински жилища;


· Изработване на информационна стратегия за популяризиране възможностите за заселване, отдих, развитие на туризъм или бизнес в съставните селища на общината. 


· Усъвършенстване на системата за външна оценка (дадена от гражданите) на работата на отделните звена в общинската администрация;


· Изработване на проект за дизайн на градската среда.


Община Първомай – Ангел Папазов

Ангел Папазов е роден на 30 юни 1964 г. в Първомай. Завършва образованието си във ВСИ Пловдив и има квалификация Инженер агроном със специалност “Лозаро-градинарство”. Във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” придобива

икономическата специалност “Счетоводство и контрол”. Професионалното му израстване започва от 1989 г. като технолог и заместник-председател в ТКЗС - Бяла река. От 1994 година е председател на ЗК “Единство-94”, Първомай. В периода 2003 – 2015 г. е бил последователно 3 мандата кмет на общината, а на изборите през 2015 г. печели пореден четвърти мандат.

Женен, има син.


Сред ключовите му приоритети за развитието на община Първомай за периода 2015 - 2019 г. са:


· Развитие на икономиката, стимулиране на инвестициите в общината – чрез предоставяне за ползване на общинска земя; продажба на общинска земя за осъществяването на стратегически проекти; данъчни и технически облекчения за всеки производител; търсене на нови пазари чрез патньорски организации от други страни: Беларус, Палестина, Украйна, Турция, Йордания, Ливан и др.; организиране на форуми, презентиращи европейски проекти, финансирани чрез Европейски фондове, в помощ на бизнеса от община Първомай;

· Инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна среда, балансирано развитие на централните части на селата в общината;


· Социалната политика и трудовата заетост – създаване на фонд за подпомагане на жители в беда, подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, чрез преодоляване на последиците от социалното им изключване и бедност;

· Образование – въвеждане на иновативна система на обучение, като се заимства опит от други страни, която да привлече младите хора обратно в общината.

Г-н Папазов казва: “Най-лесното решение е всеки да се спасява поединично. Това според мен обаче е погрешно. Вярното решение е да се обединим в решаването на проблемите, да бъдем силни срещу предизвикателствата на времето и природата и ДА НАПРАВИМ КАКВОТО ТРЯБВА!”

Община Садово – Димитър Здравков


Димитър Здравков е роден на 15 юни 1977 г. в София. Живее в село Катуница, община Садово. Завършил е висше образование в Аграрен университет - Пловдив и в


Института за социална интеграция. До избирането му през 2011 година за кмет на Садово е бил 2 мандата общински съветник.


На местните избори през 2015 г. за втори път е избран за градоначалник.


Семейно положение – неженен.

Основните приоритети в програмата му за управление на Община Садово през мандат 2015 – 2019 г. са:


· Подмяна на водопроводната и канализационна мрежа във всички населени места;


· Реконструкция, ремонт и изграждане на нови улици, тротоари зелени площи, спортни и детски площадки;


· Екологичното третиране на отпадъците, премахване на незаконните сметища;


· Разширяване на дейността на съществуващите дневни центрове за възрастни хора и хора в неравностойно положение с обособени сектори за здравни и културни мероприятия;


· Достъпно здравеопазване;


· Безплатно обучение за всички деца от задължителната предучилищна възраст;

· Съвременно обучение във всички общински учебни заведения чрез използване на новостите в информационно-комуникационните технологии;


· Запазване и развитие на традициите в културния живот на общината; изграждане на зони за отдих и спорт;


· Общински фонд за насърчаване и развитие на творческите заложби на децата и младежите. Финансово подпомагане на талантливи деца и младежи, както и участието им в национални и международни прояви.


Община Сливен – Стефан Радев

Стефан Радев е роден на 6 септември 1972 г. в Сливен. Завършва средното си образование в ГПЗЕ “Захари Стоянов”. През 1995 г. завършва Икономическия университет - Варна със специалност “Икономика и управление на


индустрията”. Има магистърска степен по счетоводство и контрол от УНСС - София. От 2010 г. е дипломиран експерт-счетоводител. Повече от десет години е бил изпълнителен и финансов директор на голяма компания. До встъпването си в длъжност като кмет на Сливен през ноември 2015 г. работи във финансовата сфера като одитор.

Г-н Радев казва: “Общинската администрация и Общинският съвет имаме една голяма задача - да върнем и укрепим доверието на гражданите. Сливен се нуждае от бързи и адекватни реформи, които да доведат до по-висок стандарт на живот. Нуждаем се от работеща администрация, нуждаем се от по-добра инфраструктура, от сигурност за децата. Нуждаем се от повече и по-добре платени работни места. Голяма наша отговорност е да направим общината по-добро място за живот и да създадем условия за младите хора да останат тук и да се реализират успешно.”


“В своите действия няма да се ръководя от реваншизъм и искрено вярвам в смисъла на думата приемственост. Всяка добра практика, всяко добро решение, което се одобрява от гражданите, ще бъде продължено и моят стремеж ще бъде надграждане на тези добри практики. Няма да се отклоня и от обещанието, което дадох в хода на кампанията, че селата няма да бъдат забравени. За мен и за моя екип влизането във властта не е самоцел. Аз съм прагматичен човек и очаквам от всички същия подход. Ще дам всичко от себе си, за да използвам властта, която хората са ми дали, за да направя Община Сливен по-добро място за живеене, защото сливналии го заслужават.”


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 третия му кметски мандат са: подобряване условията за развитие на основния поминък – туризма и превръщането на Созопол и населените места в общината в модерни туристически дестинации; продължаване работата по европейските програми с акцент върху развитието на селата, за да бъдат привлекателни за живеене и работа и да спре миграцията на младите хора към градовете.


Община Средец – Иван Жабов


Иван Жабов е роден на 1 януари 1967 г. в Средец. Завършва средно образование в ЕСПУ “Христо Ботев” - Средец и висше в Технически университет – София, “Инженерно педагогически факултет” – Сливен,

специалност “Транспорт и енергетика”. До избирането му за кмет през 2011 г. е директор на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника “Никола Йонков Вапцаров” – Средец. На местните избори през 2015 г. печели втори пореден кметски мандат.

Семеен, с една дъщеря.

Акцентите в програмата му през мандат 2015 - 2019 г. са подчинени на идеята, че Средец не бива да изостава в своето развитие от другите градове в страната.


Основни приоритети:


· Социална сфера и здравеопазване - реконструкция на сградата на МБАЛ “СРЕДЕЦ” и МЦ 1 “Средец”; устойчивост на социалните дейности, разкрити по европейски програми, с конкретна подкрепа на хората с ниски доходи, хората с увреждания, възрастните, децата и младите семейства;

· Икономическо развитие и инвестиции – продължаване дейностите на създаденото през мандат 2011 - 2015 общинско предприятие “Общински гори” град Средец, по защита, опазване, охраняване, стопанисване, залесяване, борба с ерозията, изпълнение на различни огледни и възобновителни сечи, борба с горските пожари и др.; подкрепа за развитие на малки и средни предприятия и стимулиране на публично-частните партньорства; запазване на открита политика на диалог с инвеститори и предприемачи с цел разкриване на нови работни места на територията на общината;

· Инфраструктура, градоустройство и благоустрояване на градската среда - активно партньорство с държавните институции за извършване на ремонт и реконструкция на пътищата в общината; изграждане на канализация и реконструкция на водопроводна мрежа в част от населените места;

· Образование - ремонт на училища, детски градини, детски площадки, мерки за енергийна ефективност; изграждане на спортна площадка на открито, спортни съоръжения;

· Култура - развиване дейността на Общински детски комплекс; оптимално използване на базата в новоизградения “Трансграничен културен център за деца”; ремонт на сдградния фонд и подобряване материалната база на читалищата.

Община Стралджа – Атанас Киров


Атанас Киров е роден на 13 ноември 1969 г. в Стралджа. Шампион на България по футбол с отбора на ФК “Славия”. Състезавал се е и за отборите на ФК “ЦСКА”, “Локомотив София”, “Депортиво Ла Коруня”,“Малага”. 

След приключване на спортната си кариера се занимава със собствен бизнес.

Избран за кмет на община Стралджа на местните избори през 2015 г.


Семеен с две деца.


Основните му приоритети за мандат 2015 - 2019 г. са: прозрачно управление; прекъсване на корупционни практики; сигурност.

Община Сунгурларе – Васил Панделиев


Васил Панделиев е роден на 10 юни 1954 г. в с. Драчево, община Средец. Завършил е във ВИММЕСС - Русе. Трудовата му биография включва длъжностите главен енергетик в АПК – Сунгурларе, зам.-директор

и директор на Консервна фабрика, с. Грозден, зам.-председател на Търговска кооперация, началник район - Сунгурларе към ВиК ЕАД – Бургас. Занимавал се е и с частен бизнес. В периода от 1995 до 1999 г. е кмет на община Сунгурларе, а от 2007 до 2011 г. – заместник-кмет. Бил е два мандата общински съветник (2003 - 2007 и 2011 - 2015 г.)

На местните избори през 2015 г. е избран за кмет.


Семеен. Има двама сина.


Основните приоритети в програмата му за управление на Община Сунгурларе през мандат 2015 – 2019 г. са:


· Стабилизиране финансовото състояние на общината; 

· Открито и честно управление чрез компетентни и доказани професионалисти;


· Работа в услуга на гражданите, подобряване условията на живот в града и селата на общината;


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


· Реално усвояване на фондовете на Европейския съюз, използване на възможностите на Оперативните програми за: подобряване на междуселищните пътища и техническата инфраструктура; рехабилитация на гробищния парк на гр. Сунгурларе; разширяване и подобряване на социалните дейности;


· Сътрудничество и съвместна дейност с местния бизнес. Създаване на благоприятна инвестиционна среда за откриване на нови работни места;


· Създаване на перспектива за младите хора. Изграждане на спортна зала и открити спортни площадки.

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 на община Твърдица през 2011 г. е бил кредитен специалист в Банка ДСК ЕАД. 

На местните избори през 2015 г. отново е избран за градоначалник.


За приоритетите през втория си кметски мандат г-н Атанасов казва:

 “Продължава работата по проекти в общината. Предстои да бъдат реализирани проекти за водопроводи и пътищата. Ще кандидатстваме с проект за воден цикъл на стойност 25 млн. лева. Подготвен е и проект за подмяна на водопроводната мрежа в почти всички населени места на територията на общината.


Ще бъдат реализирани и проекти за ремонт и рехабилитация на пътища. Ще насочим усилията си и в борбата с безработицата, която е един от основните проблеми в община Твърдица. Ще се търсят начини за привличане на инвестиции и откриване на нови работни места.“

Община Тополовград – Божин Божинов


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

През мандат 2011 - 2015 г. получава множество призове за дейността си като градоначалник, част от които са: 

“Работодател, наел най-много лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда” за 2012, “Кмет на 2013 г.” в категория “Най-много спечелени проекти и подписани договори”, “Кмет на месеца 2015” 

по темата “Развитие на отдих и спорт”, и др.


На местните избори през 2015 г. отново печели доверието на избирателите.

Основните приоритетни области, в които ще работи през втория си кметски мандат са:


· Подобряване на инфраструктурата във всички населени места в общината;


· Намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта сред младите хора;


· Развитие на туризма в община Тополовград и популяризирането му като туристическа дестинация;


· Грижи за хората в неравностойно положение и за тези от “трета възраст”.


Община Тунджа – Георги Георгиев


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


Завършва основно образование в ОУ “Климент Охридски” с. Крумово, средно - в ТМТ “Иван Райнов”, Ямбол и

висше образование, специалност “История”, във ВТУ “Кирил и Методий”, Велико Търново.


Трудовата си биография започва през 1984 год. в град Ямбол. Работи последователно като инспектор в Детска педагогическа стая и секретар на комисията за борба с противобществените прояви на малолетни и непълнолетни. От 1995 до 2000 г. работи в частния бизнес в сферата на търговията, строителството и селското стопанство. От 2000 г. работи като старши експерт “ГРАО” в отдел “Административно – информационен” на Община Тунджа. В периода 2003 – 2015 г. е бил последователно 3 мандата кмет на общината, а на изборите през 2015 г. печели пореден четвърти мандат.


Женен, с две деца.


Основните цели и приоритети за развитието на община Тунджа, които залага в своята програма за управление за периода 2015 – 2019 г. са:

· Планиране и работа за по-доброто БЪДЕЩЕ на децата и на младите семейства чрез нови инвестиции в ранната детска грижа, предучилищното, училищното образование и професионалното обучение;


· Осигуряване ПОДКРЕПА за възрастните хора и хората в неравностойно социално положение чрез развитие и разширяване на спектъра и обхвата на социалните услуги;


· Гарантиране ГРИЖА за здравето и сигурността на жителите чрез нови инвестиции в здравеопазването, тясно сътрудничество и взаимодействие с държавните институции;


· Осигуряване на нови ВЪЗМОЖНОСТИ за развитие на бизнеса и разкриване на нови работни места чрез изграждане на нови индустриални зони и създаване на благоприятна инвестиционна среда;


· Продължаване устойчивото РАЗВИТИЕ на община Тунджа чрез повече инвестиции в ремонта и рехабилитацията на пътната и уличната мрежи, сградите на читалищата, учебните и детските заведения, социалните и здравните центрове, кметствата, спортните бази и зоните за отдих;


· Насърчаване развитието на територията на община Тунджа като предпочитано място за отдих и туризъм чрез инвестиции в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство и природното богатство; представяне на характерните и самобитни тунджански ТРАДИЦИИ, насърчаване и подкрепа за художествената самодейност;


· Създаване на нови условия за спорт и отдих и ЗАЕДНО с младите хора да се работи с местните общности за развитието и за подобряването на облика на населените места;


· Осигуряване на повече ДОСТЪПНОСТ в обслужването на жителите чрез повишаване на качеството на наличните и осигуряване на нови услуги за населението.

Община Чирпан – Кичка Петкова


Кичка Петкова е родена на 4 ноември 1967 г. Завършила е средното си образование в СОУ “П.К.Яворов” - Чирпан. Висше образование придобива в Технически университет – Русе, специалност инж. “изчислителна техника”.

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, Чирпан. От 1996 г. работи в Дирекция “Социално подпомагане” – Чирпан като социален работник. От 2007 до 2010 г. заема длъжността Директор на същата дирекция. 

През 2011 г. е избрана за кмет на община Чирпан. На местните избори през 2015 г. печели за втори път кметски мандат.


Омъжена, с едно дете.


“И през втория ми управленски мандат ще бъда социален кмет”, казва г-жа Петкова. 


Основните й приоритети в програмата за управление за периода 2015 - 2019 г. са: отговорна социална политика, привличане на инвестиции, разкриване на нови работни места, реализация на няколко мащабни проекта като рехабилитация на водопроводната и канализационна система на град Чирпан, изграждане на пречиствателна станция и реконструкция на градския стадион, реализация на проекти по Програмата за развитие на селските райони за подобряване на пътната и културна инфраструктура в малките населени места на общината.


Контактна информация за общините, членуващи в РАО “Тракия”

		ОБЩИНА

		КМЕТ

		ТЕЛЕФОН

		ФАКС

		e-mail



		Айтос

		Васил Едрев

		0558/ 23 450

		0558/ 22 133

		aetos@infotel.bg



		Асеновград

		д-р Емил Караиванов

		0331/20 245

		0331/65 156

		obstina@assenovgrad.com



		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/ 21 30

		oba_brezovo@abv.bg



		Гълъбово

		Николай Тонев

		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@elhovobg.org



		Карлово

		д-р Емил Кабаиванов

		0335/ 54 507

		0335/ 54 533

		kmet@karlovo.bg



		Карнобат

		Георги Димитров

		0559/ 29 125

		0559/ 27 165

		karnobat@mail.bg



		Котел

		Коста Каранашев

		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



		Николаево

		Косьо Косев

		04330/ 20 40

		04330 /21 21

		obnikolaevo@mail.bg



		Опан

		Генчо Колев

		04101/ 22 60

		042/ 603 044

		mayor@opan.bg



		Павел баня

		Станимир Радевски

		04361/ 32 60

		04361/ 20 94

		mayor@pavelbanya.bg



		Перущица

		Ради Минчев

		03143/ 27 86

		03143/ 22 53

		perushtitsa_ob@abv.bg



		Поморие

		Иван Алексиев

		0596/22 004

		0596/25 236

		mayor@pomorie.bg



		Първомай

		Ангел Папазов

		0336 / 62 201

		0336/ 63 119

		obaparv@parvomai.escom.bg



		Садово

		Димитър Здравков

		03118 / 22 50

		03118 / 25 00

		obsadowo@abv.bg



		Сливен

		Стефан Радев

		044/ 663 166

		044/ 663 054

		kmet@sliven.bg



		Созопол

		Панайот Рейзи

		0550/ 25 700

		0550/ 22 438

		obshtina@sozopol.bg



		Средец

		Иван Жабов

		05551/ 69 90

		05551/ 77 25

		info@sredets.bg



		Стралджа

		Атанас Киров

		04761/ 64 64

		04761/ 64 04

		straldjainf@yahoo.com



		Сунгурларе

		Васил Панделиев

		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

		kmet@chirpan.bg












РАО “Тракия”	тел./факс: 042 / 600 586


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


Бул. “Христо Ботев” 100, ет.3, офис 6	web: www.ram-trakia.org
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Забележка: При изготвяне на бюлетина са използвани материали от уеб страниците на общините.
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