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Ямбол-Тунджа. Ямбол има нов кмет и той е Валентин Ревански. 61.92 на сто или 12 722 от
избирателите са предпочели да му дадат доверието си. Общинската избирателна комисия
обяви решението си още в деня на избора, 3.11.2019г., в 23:55 ч. в което е записано, че
&bdquo;ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на община Ямбол, област Ямбол, на втори тур Валентин
Цветанов Ревански&ldquo;, издигнат от партия Пряка демокрация. В нощта на победата
новият кмет се обърна към ямболци: &bdquo;Успехът, който постигнахме е общ!
Защото обединява вашето доверие, искрена подкрепа и усилия! Защото вие сте нашият голям
отбор, а аз съм част от него!... с моя екип осъзнаваме колко голяма отговорност сме поели и
заставаме зад всичко, което сме казали, за да тръгне Ямбол към позитивната посока на
развитие. Неведнъж сме доказали, че сме хора на действията, а не на празните обещания. Ще
работим за възраждане на диалога между институциите и хората, в партньорство с всеки,
който иска да допринесе за доброто на нашия град! Ще подкрепяме и защитаваме с всички
усилия и възможни средства и всеки един, който неуморно се труди за Ямбол!
Уверявам всички вас, граждани на Ямбол, че ресурсите на общината ще бъдат стопанисвани с
грижа на добър стопанин и с мисъл за идните поколения. Ще полагаме максимални усилия за
реализиране на добрите идеи!&ldquo;. Решимост да работят за реализиране на програмата си
за управление на Ямбол, да останат верни на обещанията си декларираха избраните вече
общински съветници, хората от екипа му, съмишленици.
В изборната нощ с очаквана победа се поздравиха тунджанци. Георги Георгиев, кандидат за
кмет на община Тунджа и досегашен кмет, издигнат от БСП за България, спечели с 58.07% от
гласовете. Решението за резултатите от избора бе взето в 3.35 ч. на 4 ноември. С него
комисията реши: обявява за избран за кмет на община Тунджа, на втори тур: ГЕОРГИ
СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ.
Доверието на хората от общината отреди на Георгиев да влезе в петия си кметски мандат.
&bdquo;Благодаря на всички, които гласуваха за мен и за нашите кандидати от БСП за
България. Защото това е един огромен, пореден успех за моята партия, за всички граждани
на общината, защото чрез този избор ще продължи възходящото развитие на
общината.&ldquo;, заяви Георгиев, минути след като стана ясно, че отново, за пореден път,
вотът на гражданите на общината е за него.

