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С тържествен концерт Политическо движение „Социалдемократи” призова силистренци
да подкрепят кандидатурата на Ростислав Павлов за кмет на Община Силистра и
кандидатите за общински съветници.

Лидерът на партията в Област Силистра Драга Неделчева представи кандидатите за
общински съветници – млади хора, изявени професионалисти, общински съветници и
експерти с опит и познания в местното самоуправление, чиято средна възраст /33
години/ съвпада с номер 33 на Политическо движение ”Социалдемократи” в
интегралните бюлетини за местни избори.
Съдържателна бе предизборната дейност, кандидатите на ПД „Социалдемократи”
достигнаха до всеки човек, до всяко населено място от Община Силистра.
В концерта участие взеха талантливата певица Деси Добрева, цяло съцветие от местни
силистренски таланти: Вокална студия „Бяло, зелено, червено” с ръководител Румяна
Вълчанова, Балетна формация „Мечтание” с ръководител Боряна Кьосева, Формация
„Кецките” с ръководител Екатерина Пуля, оркестър „Истър” с ръководител Димитър
Русев, Фолклорен ансамбъл „Добруджа” с ръководител Димитър Джамбазов.
Ростислав Павлов поздрави талантите на Община Силистра и високо оцени тяхната
художествена изява. Той подчерта значимостта на всеки от тях за развитие на
културата и духовността, за богат културен живот в Крайдунавска Добруджа.
„Уважаеми дами и господа,
Скъпи съграждани,
Човек е толкова голям, колкото големи са мечтите му.
Заедно с вас сътворихме една мечта за чиста, бяла и зелена Силистра!
В тези напрегнати дни се срещнах с хиляди хора от нашата община.
Видях болката и надеждата в очите, почувствах силата на доверието и подкрепата.
Знам какво и как трябва да направя, за да постигнем промяната.
Повече от всякога днес Силистра се нуждае от силно, честно и компетентно
управление!
Доказал съм, че мога да бъда добър, почтен и грижовен стопанин.
Уверявам Ви, че ще намеря решение за всеки поставен от хората въпрос, за да бъде
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по-добър животът на всеки от вас.
Проведох множество срещи със специалисти и граждански организации и знам какво за
спешно решаване на най-важните, болезнени въпроси:
- Чистота и благоустройство на Силистра и всички села;
- Ще работя за опазване на здравето на хората от бездомните кучета и за трайно,
цивилизовано решаване на проблема само за 6 месеца;
- Ще създам условия за бързо, качествено и вежливо обслужване на всеки
гражданин в Общинска администрация.
- 30 минути – максималното време за обслужване на един гражданин в Община
Силистра; дежурни гишета в извънработно време;
- Изцяло ще променя концепцията за улично осветление, транспортната схема, „синя
зона”, като изградя работеща общинска структура;
- Ще бъда гарант за прозрачност на всички договори и обществени поръчки; ще
преустановя корупционни схеми и практики;
- Ще изградя ефективно звено за разработване на европейски проекти и ще го
превърна в мотор на работата ни;
- Образованието, духовните традиции, културата и здравословният стил на живот са
в центъра на моята програма;
- Ред, откритост и строга финансова дисциплина.

Вярвам, че ще успеем! Благодаря Ви от сърце!
С номер 33 – Силистра има бъдеще!” каза Ростислав Павлов пред силистренци.

Още снимки от закриването може да намерите >> тук <<

2/2

