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Преамбюл
В стремежа си да спазваме принципите за развитие на гражданско общество по
европейски образец; като зачитаме правата, отговорностите и задълженията на
гражданите на район „Западен”; убедени в икономическия и културния потенциал на
нашия район; желаещи по-висок стандарт на живот и европейско заплащане на труда,
ние, ПП „ГЕРБ” и аз – Здравко Димитров, подкрепян от моя екип, изразяваме своето
политическо желание да работим почтено и професионално в името на справедливия
икономически и социален интерес на гражданите на район „Западен” на Община
Пловдив, като предлагаме настоящата платформа за открито кметско управление.

Увод
Аз, Здравко Димитров, съм роден, израсъл и създал бизнес в район „Западен” на
Община „Пловдив”. Живея в този район и познавам общите и специфичните проблеми
на моя роден квартал. Силно желая нещата да се променят към по-добро, при това
колкото е възможно по-бързо за моето родно място и за всички хора. Ето защо мисля, че
провеждането на изборите за кмет на 28-ми октомври 2007-ма година е благоприятна
възможност да докажа пред вас – гражданите на район „Западен”, моите почтени и
искрени намерения да направя нашия район едно по-добро място за живеене, едно поприятно място за бизнес и отмора.
Реших да се включа в надпреварата за кметски избори поради личното ми
убеждение, че вече е време нещата да започнат да се развиват в положителна посока.
Вярвам, че ще мога да докажа пред вас възможностите си проблемите, които поставяте,
да бъдат решени.
Аз не съм свръхчовек и не мога да обещавам нереалистични неща. Това, което
обаче залагам в тази политическа надпревара за кметското място на район „Западен”, е
името на моето семейство и родителите ми, моето собствено име на дългогодишен
състезател, който винаги се е борил за кауза и за честна победа, както и името на ГЕРБ –
партията, чието доверие имам.
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Винаги съм работил в екип и съм се впускал в състезателни надпревари
подготвено и с хора професионалисти. И този път постъпвам така: лично съм подбрал
своя екип от професионалисти и съм се доверил на тяхната почтеност и подготвеност да
работим заедно и да направим нещо повече и нещо по-красиво за район „Западен”.
Аз, Здравко Димитров, заставам пред вас – всички хора от район „Западен”, които
желаете да променим към по-хубаво нашия район и искам вашата помощ.
Искам с ваша помощ да изградим прозрачна и достъпна кметска администрация и
всеки един гражданин от района да знае, че ще бъде винаги добре дошъл в сградата на
кметството.

„Открито кметско управление по европейски образец”
Моето мото е „Открито кметско управление по европейски образец”. Твърдо
вярвам, че България, че нашият град - Пловдив, че нашият район „Западен” трябва да се
развиват в европейска посока. Наистина мисля, че район „Западен” има нужда от
кметско управление, при което има пряк диалог с гражданите, при което има
прозрачност при управлението и разпореждането с различните финансови средства,
сградния фонд, както и с другите активи и капитали на кметството. Мисля, че е крайно
време всички ние – вече граждани на Европейския съюз – да почувстваме позитивната
европейска промяна.
На предстоящите избори за кмет на район „Западен” аз ще имам нужда от вашата
подкрепа, за да мога да направя кметската администрация такава, че да работи за вас, за
децата ни, за внуците ни – с нормално човешко общуване между гражданите и
администраторите, с удобно работно време, с необходимата прозрачност при вземането
на важни решения за района.
Много се надявам, че с подкрепата на всички вас – гражданите на район
„Западен”, ще можем да работим заедно и вие постоянно ще имате възможност да
насочвате моето внимание към решаването на вашите житейски и социални проблеми.
При моето кметуване основно ще се фокусирам върху така наречените „добри
европейски практики” за управление и за борба с корупцията.
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Вярвам, че заедно с вас – гражданите на район „Западен”, ще обединим усилията
си да променим досегашния модел и ще управляваме по нов начин.
Това, което всички ние искаме най-после да се случи, е ограничаването на
административната и политическата корупция при управлението на общинската
собственост, при обществените поръчки, договорите за концесия и замени - тоест да
счупим „обръчите от фирми”. Аз се надявам с ваша помощ и да разработим проекти за
борба с корупцията и с ваше участие и контрол да променим порочната практика за
използване на публичните ресурси за усвояване на европейските фондове в частна
полза.
Не мога да се примиря с формулата „Щом си мълчим – да ни мачкат тогава!”. Ето
защо другият основен приоритет при моето кметуване ще бъде откритото управление.
Моето намерение е да управлявам с ясно определени цели, срокове, контрол по
изпълнението и публичен отчет за свършеното. Приоритетите за управление на района,
както и приходите и разходите на кметството ще бъдат публично обявявани в интернет
страницата на район „Западен”. Приоритетите за насока на кметските действия и
залаганите приходно-разходни средства по предстоящите проекти няма да бъдат
приемани и реализирани преди да ги споделя с вас – гражданите на район „Западен”, и
преди да чуя вашите предложения и критики. Искам да знам какво наистина мислите за
този или онзи проект.
Например, искам да знам дали вие ще одобрите идеята дали да се извъпшват
строително-ремонтни дейности в почивните дни – или да не се вдига шум от
бетонобъркачките и ъглошлайфните машини, за да може човек наистина да си почива в
почивните дни. Искам хората да знаят, че когато споделят за даден проблем, какъвто, да
речем, е проблемът с т.нар. „ПУП-ове” /подробни устройствени планове/ в местността
„Терзиите” и около ресторант „Чадърите”, този сигнал, молба, жалба, становище,
предложение или просто идея ще бъдат взети предвид и че винаги ще се произнасям
след провеждането на експертна оценка в името на общия интерес, а не на онези, които
искат да правят „бързи печалби” и „лесни пари”.
Поради това моето желание е в интернет страницата на район „Западен” да се
публикуват регистрите на зелените площи в района, местата с повишена концентрация
на пътнотранспортни произшествия, регистрите на публичната и частната общинска
собственост, на договорите за наем и отдаване на общинска собственост, както и на
друга важна и общественозначима информация.
www.zdravko-dimitrov.eu
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Така аз разбирам европейския модел на организиране на кметската управа – да се
вслушва в съветите на обикновените граждани и да съдейства за реализирането на
малките идеи, които правят живота на всички нас по-лесен и комфортен.
Друг пример, който искам да посоча пред вас – гражданите на район „Западен”, е
грижата за децата и подрастващото поколение. Ще направя всичко възможно за
облагородяването на междублоковите пространства и за създаването на детски кътове и
места за спорт и отдих, на които нашите деца ще могат свободно да играят – без
притеснения от паркиращи наблизо автомобили и без уличното движение да бъде пречка
за тях.
Ще реализирам идеята в тези градинки и детски кътове да има надлежно
поставено осветление и игровите площадки да създават необходимия комфорт за радост
и игра у децата. В допълнение на това ще се стремя и към постигането на наситено
залесяване и затревяване на съответните площи, за да има нашият район издържан
естетически вид и това да хармонира с нормите и изискванията за екологично
равновесие. Моето намерение този тип градинки и микропаркове е те да бъдат
постоянно поддържани чисти, редовно окосявани и обезпаразитявани срещу кърлежи.
Желанието ми е тези места за отмора и релаксация да имат подходящи пейки, а защо не
и беседки, като в същото време бъдат оградени с ниски декоративни и естетически
орнаментирани оградки.
Трети пример за моето виждане за европейския модел на кметско управление за
район „Западен” е, че ще премахна старите номенклатурни принципи на дистанцираност
на кметската администрация от хората; гражданите да бъдат информирани за ползите и
последствията от евентуалните решения, които ще се налага да взимам; ще въведа
надлежна система за завеждане, отчетност и контрол при придвижването на всички
граждански молби, питания, мнения, идеи или искания. Вие ще знаете от момента на
завеждането срока за решаване на вашата преписка, виновния за просрочването й и
последиците от това..
Наясно съм, например, че в район „Западен” има доста хора, които по стечение на
съдбата и обстоятелствата са инвалидизирани. Знам, както и всеки ден виждам, как тези
хора изпитват трудности при преминаването на пътните платна, за да направят нещо
толкова обикновено – да напазаруват от магазина, да си вземат пенсията от пощенската
станция, да си купят вестник.
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Ще настоявам и ще съдействам за създаването на улеснения за придвижването на
тези граждани, като ще изисквам тези места да бъдат със скосени тротоари, за да става
по-лесното преминаване, както на инвалидите, така и на колоездачите, така и на майките
с деца. Ще съдействам за поставянето на пътна маркировка и сигнализация, за да бъдат
обозначени тези места. Постоянно ще поставям на моя екип задачи за разработването на
микропроекти, чрез които всички тези промени да бъдат финансирани.
Аз ще имам нужда от вас – гражданите на район „Западен”, да бъдете активни и
своевременно да ме уведомявате за всички онези неща, които ви дразнят и искате да се
променят, както и за онези неща, които искате да бъдат направени. Аз лично вярвам в
съзидателното начало, което се крие във всеки един от нас и желая да работим всички
заедно – като един екип – за да превърнем нашия роден квартал в приветливо местенце
за живот, бизнес, култура и отдих на фона на разрастващия се Пловдив.
Моето разбиране за кметско управление по европейски модел е да се създават
условия за прозрачност и информираност на жителите на район „Западен”. И смятам, че
сега е времето да се създаде една Нова визия за начина на управление и вземане на
решения в кметската администрация.

Нова визия
Аз, Здравко Димитров, имам визия за управлението на район „Западен”. Ще
насочвам своите усилия към непрекъснатото подобряване на условията на живот,
работа, създаване на бизнеси и отдих не само на гражданите на района, но и за всички
гости и туристи на нашия район.
Ще отстоявам принципа за по-засиленото използване на конкурсното начало, а не
„уреждането” чрез назначаване и „разпъването на политически чадър” за позициите,
които съществуват в кметската администрация или публичните позиции, които са
критични за нашия район.
Ще настоявам пред съответните компетентни органи нашият район да бъде с
високо равнище на обществен ред, законност и сигурност.

www.zdravko-dimitrov.eu

7

Аз като баща, а и като човек, който съм израсъл и живея в район „Западен”, съм
наясно, че всички нормални млади хора обичат да се забавляват до късно. Ще направя
необходимото те да се чувстват спокойни, когато се прибират по домовете си след
поредното парти.
Ще съдействам за осветяването не само на големите централни улици, но и на
малките улички. Например, наясно съм, че има сериозна необходимост от това да се
поставят светофарни уредби на прелеза на булевард „6-ти септември” и булевард
„Копривщица”, както и на „Пещерско шосе” и бул. „Копривщица”.
Като кмет аз няма да мога да променям законите и нормативните уредби, но ще се
боря компетентните органи да бъдат денонощно по-близо до вас, да има патрулна кола
на МВР само за нашия район и за „Прослав”. Ще настоявам да включа и частните
охранителни агенции и фирми за сигурност в моята идея за повишаването на
сигурността в района. Бих желал район „Западен” да се превърне в място, в което всеки
човек, независимо от часа на деня и нощта, да се чувства спокоен за собствената си
сигурност, дом и деца.
Като кмет на район „Западен” ще превърна административната структура в поефективна и общодостъпна институция с надлежно изработена и постоянно
актуализирана интернет-страница. На тази интернет-страница освен, че ще бъдат
публикувани отчетите, плановете, проектите и намеренията на кметската управа, всеки
един гражданин или гост на квартала ще може своевременно да се осведомява за
културните, деловите и икономическите събития, които ще се случват в района.
Аз лично смятам, че хората трябва да познават всички онези, които работят в
публичните институции и силно се надявам, че когато един ден ще започне да се говори
за моята кметска администрация, думата „корупция” няма да съществува.
Като кмет на район „Западен” ще отстоявам твърдо своята позиция за точна и
надлежна отчетност на публичните средства и фондовете, с които кметството ще
разполага. Всеки един лев ще бъде под контрол; за всеки разход ще изисквам детайлна
отчетност. И още нещо – аз и експерти от моята кметска администрация ще идваме по
веднъж месечно във всеки микрорайон и в квартал „Прослав”, за да изслушаме директно
от вас – гражданите на район “Западен” – проблемите и тегобите, които имате, както и
да ви дам лично отговор за това, което ви вълнува.
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Като човек, който е успял да съгради успешен бизнес в тези променливи години
на икономически преход, съм наясно, че когато става въпрос за публични средства,
кметът трябва да държи изкъсо всички онези, които имат досег до финансите на
кметството. Поемам обещанието да прилагам цялата строгост на закона във всички
случаи, когато има съмнения за злоупотреби с определени средства и фондове.
Много са нещата, които искам да съградя и признавам, че имам нужда от вашата
подкрепа, за да ги осъществя.
Както вече казах, имам реалистични желания за район „Западен”. Това, което
искам, и смятам, че е възможно да го реализирам, е да има надлежно написани
указателни табели в района. Искам да се отърсим от номенклатурната практика да се
поставят указателни знаци и табели само по панаирно време и по избори. Моята визия е
да предложим систематичен и финансово-обезпечен проект за създаване на удобна
информативна система от указателни табели и знаци, така както е в развитите държави.
Освен това знам, че България, че Пловдив и нашият район в частност оттукнататък ще бъдат притегателно място за много хора, които не владеят български език.
Добре е да улесним евентуалните гости, туристи и бизнесмени, като изписваме имената
на улиците, площадите и по-значимите обекти и на английски език.
Иска ми се да видя как нашият район се променя към по-красиво, попривлекателно и по-спокойно място. Ето защо трябва да изградим стабилна
инфраструктура, надеждни комуникации, както и паркинги по микрорайоните и във
възловите места на района.
Наясно съм с факта, че към настоящия момент автомобилният парк на жителите
на район „Западен” постоянно се разраства; строят се нови жилища и бизнесцентрове.
Ето защо смятам, че времето трябва да бъде изпреварено и ще се опитам да реша
проблема с легалното паркиране своевременно.
Знам, че целите, които съм набелязал, са високи, но те са изпълними.
Единственото, от което имам нужда, е вашата подкрепа и вяра в моите публично
декларирани обществени намерения.
Ето защо смятам, че сега е времето за нова посока и това е моята Нова визия за
управление на кметството на район „Западен”.
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Кметството на Район „Западен” – приятел на хората и предприемачите
Моето намерение като кмет на район „Западен” е това кметство да бъде
институция, която е модерна, обновена и достъпна за всички граждани и гости на
района. Моето желание е в кметството на район „Западен” служителите да се усмихват
по-често и да предоставят акуратна, навременна и точна информация. Ще изисквам от
служителите да предоставят услугите на кметската администрация с необходимата
вежливост, разбиране и толерантност към гражданите и предприемачите. Ще изисквам
от тях да извършват гражданските услуги с висок професионализъм и приятелско
отношение.
Това, върху което ще акцентирам, е скъсяването на дистанцията между бизнеса и
служителите от кметската управа, защото знам, че фирмите са онези, които създават
заетост за жителите на района. Бих искал тези фирми да инвестират и реинвестират
своите печалби в район „Западен” и да наемат по-голяма част от хората от района на
работа при тях. Мисля, че когато хората работят по-близо до своите домове и получават
достойно заплащане за труда си, те биха имали повече време за своето семейство, за
своите близки или пък да свършат нещо свое – да отпочинат, да речем, половин час в
близкото кафене, отколкото да пътуват половин час, за да се върнат от работа вкъщи.
Ще настоявам в кметската управа да има разбирателство при работата на
кметството с гражданите и бизнеса. Ще се стремя да отстранявам всякаква тромавост и
непрофесионално отношение на обслужващата кметска администрация.
Фокусът на моите усилия като кмет на район „Западен” ще бъде насочен към това
сроковете по обслужването на гражданите да бъдат скъсени до ефективния минимум, а
качеството на обслужването непрекъснато да се повишава. Всяка седмица ще
контролирам движението на вашите преписки и спазването на сроковете за решаването
им.
Бих искал кметството да участва по-активно и организирано по време на
различните официални и религиозни празници и обреди. Например, имам идея по време
на коледните и новогодишните празници кметството да бъде домакин на своеобразен
коледно-новогодишен базар с подходяща украса и коледни дръвчета, където хората от
района ще могат да се почувстват по-празнично, както е навсякъде в цивилизования
свят.
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Също така смятам, че трябва да бъде построена открита сцена, която да съчетава
модерното и традиционното и която да се превърне в естествен притегателен център за
културни събития и програми, а защо не и в емблематично място за района.

Район „Западен” – основно място за установяване и изграждане на бизнес
Аз, като кмет на район „Западен”, ще се стремя към подобряването на
микроклимата в района за установяване, изграждане и развитие на бизнес. Моят
стремеж за подпомагане на частната инициатива ще бъде насочен към създаването на
подходящи условия за бизнесмените да имат почтен, легален, сигурен, доходен и
дългосрочен бизнес в нашия район.
Ще наложа модел на работа на кметската администрация, който да предоставя
максимално прозрачна и в разбираем вид информация за възможностите за усвояване на
средства по седемте оперативни програми на Европейския съюз, както и по други
съществуващи програми за развитие.
Моето желание е да направим така, че хората да започнат да се чувстват уверени
в собствените си предприемачески възможности и като кмет ще оказвам постоянна
подкрепа на желаещите да създадат нещо позитивно и хубаво за района.
Ще насърчавам почтените намерения и инвестициите с легален произход на
средствата. Ще се опитаме да създадем условия за повишаване на нормата на
възвращаемост на печалбата на фирмите, които представят дългосрочни инвестиционни
намерения, срещу ангажименти от тяхна страна да повишават заплатите на своите
служители, съобразно икономическия ръст на техните фирми.
Аз, като собственик на фирма, от личен опит знам, че средният и дребният бизнес
са притиснати в момента до стената от различни институции, разрешителни и разни
други донякъде овластени, но анонимни служители с правомощия. Изключително строго
ще изисквам при упражняването на вменените им само от закона

контролни,

регистрационни, разрешителни и прочие правомощия, служителите от кметската
администрация на район „Западен” да бъдат ваши помощници, а не анонимни бездушни
чиновници, властващи зад бюрата.
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Ще стимулирам предприемаческите инициативи в областта на изграждането на
малки и средни предприятия за производство на битова техника и електроника, за
производство на лека промишленост, както и за създаването на центрове за
високотехнологични решения – като например, отдаване на офиси под наем на
софтуерни или фармацевтични компании, където средномесечните заплати за
упражняването на високоинтелектуален труд са от порядъка на 1,500 – 2,000 лева.

Инфраструктурни приоритети
Аз, Здравко Димитров, ще поставям пред кметската администрация реалистични
и изпълними проекти – например, да имаме добра инфраструктура на района.
Ще отстоявам позицията за ускорено газифициране на район „Западен”, както за
обществените, така и за битовите крайни потребители.
Възнамерявам да се преборя за реализирането на проект за изграждането на
надлез над ж.п. линията Пловдив-София по ул. „Царевец” за осигуряването на пряка
връзка между район „Южен” и район „Западен”, както и за изграждането на надлез над
ж.п. линията Пловдив-Карлово по ул. „Свобода” за осигуряването на пряка връзка
между северната част на район „Западен” и централната градска част.
Моето виждане е, че трябва да съществува надлез над ж.п. линията ПловдивСофия в квартал „Прослав” за осигуряването на пряка връзка на централната част на
квартала с булевард „Пещерско шосе” и централната част на град Пловдив.
Това, което още смятам за полезно и ефективно, е да се осигури бърза
транспортна връзка на жителите на квартал „Прослав” с „Хирургиите”, както и пряка
връзка на обществения транспорт от район „Западен” към Централна гара и централната
градска част. Ще настоявам и за залагането на проект за осигуряване на транспортна
връзка на жителите на район „Западен” с Панаирното градче и търговската част по
булевард „Брезовско шосе”.
Особено голямо внимание ще отделя на ремонтирането и подобряването на
пътната настилка по всички улици на район „Западен”, като специална грижа ще отделя
на асфалтирането на улиците без твърда настилка в квартал „Прослав”.
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Наясно съм и с един от най-наболелите проблеми по отношение на уличното
осветление осветление. Например, улица „Ясна поляна”, която води от физкултурния
диспансер до началото на входа на Зоологическата градина няма нито осветление, нито
кабели – нищо. Още повече, че и другите малки улички, които опасват Зоологическата
градина и Гребния канал също не са осветени. Възнамерявам да поставя този проблем по
възможно най-бързия начин пред Общинския съвет за съгласуване, финансиране и
реализиране .
Друг акцент в моята работа ще бъде изграждането и поддържането на
необходимите

пожарни

хидранти

по

микрорайони

за

водоснабдяване

на

противопожарните автомобили при пожар в близост до обществените сгради и
междублоковите пространства.

Жилищният проблем
Наясно съм, че с увеличаване на населението на град Пловдив и респективно на
населението на район „Западен” нуждата от нови жилища ще нараства. Моите усилия ще
бъдат насочени предимно към решаването на жилищния проблем и ще настоявам за
експедитивното обособяване на урегулирани поземлени имоти за изграждане на
еднофамилни къщи, както и нискоетажни жилищни кооперации в землището между
западните блокове на квартал „Смирненски”, в квартал „Прослав”, на булевард
„Пещерско шосе”, в землището западно от „Братската могила”, южно от парк „Отдих и
култура”, както и на други подходящи за целта места.
Наясно съм с цените на апартаментите, имотите и жилищния пазар като цяло.
Разбирам, че при ниските заплати на хората в български левове и същевременно
високите цени на недвижимата собственост в евро пазарът на жилища е силно
деформиран и много млади семейства, даже една голяма част от хората на средна
възраст не могат да си позволят да закупят ново жилище или най-малкото да сменят
обзавеждането на жилището, в което живеят. Знам, че в много от жилищата в района на
едно място живеят хора от различни поколения – младо семейство с децата си, заедно с
техните родители.
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Моето желание е жилищното строителство да бъде развивано в различни
направления и ценови сегменти, като по този начин се позволи на хора с по-малки
доходи, на хора в неравностойно социално положение, на млади студенти, на млади
семейства да си позволят да влязат в малко и скромно жилище, но то да бъде лично
тяхно – да бъде тяхна собственост.
Известно ми е, че има фирми, които предлагат малки къщички – тип „сглобяеми”
и в рамките на една средно голяма застроена жилищна площ може да се постигне
приемлива цена за нискобюджетните потребители. Такъв тип жилища могат да се
закупят дори от 19-20 годишни студенти, които са прекарали, да речем, от два до три
летни стажа в Англия и имат свои лични спестявания.
Моите действия при решаването на жилищния въпрос на гражданите на район
„Западен” е да бъдат в такава посока, че да се позволява на строителните фирми да
строят къщи и кооперации, както за богати хора с луксозно обзавеждане, магазини и
гаражи, така и за хората с по-ниски. Идеята е по-голямата част от гражданите на район
„Западен” да могат да си позволят да живеят в собствено жилище.
Решаването на жилищния проблем ще позволи на повече млади хора да създават
семейства и да започнат свой собствен личен живот – вместо да живеят с родителите си
до своята тридесет – четиридесет годишна възраст.

Социалните предизвикателства
В

район

„Западен”

има

множество

и

наслоени

с

времето

социални

предизвикателства. Един от най-наболелите за района проблем е стадион „Пловдив”.
Имам твърдото намерение този стадион да бъде най-после завършен и да се превърне в
обект за провеждане на състезания от национален, европейски и световен мащаб.
Ще се опитам да намеря адекватно и постоянно финансиране на комплекс
„Зоопарка” и ще налагам идеята, че този комплекс трябва да бъде превърнат в наистина
приятно място за развлечение, отдих и възпитание на децата от района.
Другият мащабен проект, който имам намерение да осъществя, е да се извършат
необходимите и финални строителни дейности за превръщането на „Гребен каналПловдив” в място за изграждане на кадри с високо спортно майсторство в гребните и
водните спортове, като състезанията от национален, европейски и световен мащаб да не
бъдат спорадични, а да се превърнат в традиционни.
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Моето желание е ансамбълът „Братска могила” да бъде приведен в естетически
приятен за окото обект, с етажирана зелена аранжировка и водни ефекти, за да се
превърне в приветливо място за прекарване на слънчевите следобеди или летните
утрини, както и в място за патриотично възпитание на децата и младото поколение в
духа на преклонение пред подвига на загиналите българи за свободата и независимостта
на Пловдив и България.
Друго мое намерение е да се осигури терен за изграждането на културен център
за района с кинозали, дискотека, боулинг, билярдна, кафенета, книжарница, парк и
други обекти за развлечение и рекреативност.
В допълнение към идеята за създаване на притегателен център за социално
общуване и развлечения ще настоявам и за създаването на спортни площадки, снабдени
с предпазни мрежи, застлани с изкуствена настилка и добре осветени за развиване на
масови спортове като футбол, волейбол и баскетбол, както за младите хора, така и за
всички граждани и гости на района.
Искам да споделя с вас – гражданите на район “Западен” една моя отдавнашна
мечта – нашият град – Пловдив, да има многофункционална и модерна спортна зала. Ще
се преборя тази моя мечта да стане реалност.
Ще материализирам и друга своя идея – изграждането на селище за възрастни
хора – тип „SOS”, където възрастни и осиротели хора в преклонна възраст биха могли да
получат адекватна грижа и съвременен жизнен комфорт.
Друго направление на моите усилия като кмет ще бъде оказването на помощ на
инвалидите, ветераните от войните и хората в неравностойно социално положение, като
моето намерение е да се опитам да ангажирам пряко бизнеса с обслужването на тези
граждани. Ще изградя програми, подобните на тези в САЩ: „Храна на колела”, където
частни транспортни фирми заедно със социалните работници носят храна по домовете
на болни, инвалиди и хора в пределна жизнена възраст.
Имам и още една идея, която искам да превърна в реалност – да разгърна мрежата
от аптеки, диагностично-консултативни центрове, медицински центрове и други здравни
заведения в района с цел да се приближи здравното обслужване и здравната превенция
до гражданите, като възможността за закупуване на лекарства, оказването на
доболнична и спешна медицинска помощ, както и осигуряването на обща здравна
помощ в случаите на необходимост да бъде по-достъпна.
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На мен ми е известно още, че много хора искат да направят различни дарения , но
не знаят кому са нужни и къде да ги занесат. Моето желание е инициативите за
даренията от кампанийни да се превърнат в постоянни. Бих настоявал за организирането
на такъв „Дарителски център”, където всички, които желаят, биха могли да оставят
своите дарителски вещи в помощ на най-бедните и ощетени слоеве на населението.
Аз и моята кметска администрация ще се стараем да бъдем от полза за всички
онези, които ще имат нужда от помощ, от съвет, от утеха и опора.
Поемам обещанието да се отнасям професионално и почтено към всички
граждани и във всички случаи. Това е принципът, който винаги съм отстоявал в своя
живот и смятам да не изменям на своите ценности и вътрешна убеденост, че трябва да
бъда почтен винаги и към всички.

Заключение
Знам, че в настоящата платформа споменах много неща. Но истината е, че
проблемите в район „Западен” са много и разнородни.
Ето защо публично декларирам, че в принципите, които се вричам да спазвам,
както и в Новата визия, която ще се постарая да реализирам, вярвам искрено.
Аз лично смятам, че ако за управлението на кметството на район „Западен” бъде
избран почтен човек, нашият район ще се развива в правилната посока.
Искрено се надявам, че аз като кмет, както и моята кметска администрация, както
и бизнесът, и жителите на район „Западен” ще намерим общ език за партньорство и
ползотворна работа.
Накрая, искам да припомня библейските строфи от Библията, Вехтия Завет,
Книгата „Премъдрост на Иисуса, син Сирахов, Глава 10:2 – „ ... Какъвто е началникът на
града, такива са и всички, които живеят в него”.
Искам аз – Здравко Димитров, заедно с вас, гражданите на район „Западен”, да се
постараем да подредим по по-добър начин нашия собствен квартал, нашия собствен
живот.
Здравко Димитров
Кандидат за кмет на район „Западен”
на Община „Пловдив” от ПП ГЕРБ
за мандата 2007-2011г.
www.zdravko-dimitrov.eu

16

