Кметовете на общини от Бургаска област се събраха днес на първо работно съвещание по
покана на областния управител Вълчо Чолаков. Той приветства присъстващите като
подчерта, че работата на областната администрация ще бъде надпартийна и в интерес на
обществото. „За нас няма значение кой кмет от коя партия е избран. Отнасям се с респект
към поста, който заемате, защото като мажоритарно избрани, вие сте лидери в общината,
която представлявате”, каза в обръщението си към кметовете областният управител.
Вълчо Чолаков подчерта, че в работата на областната администрация няма да се допуска и
толерира незаконосъобразни действия, а само такива действия, които са в интерес на
обществото.
Тъй като голяма част от общините в областта бяха засегнати от наводненията, областният
управител определи като първи приоритет в дейността превенция и справяне със ситуацията
в пострадалите райони. Другият приоритет е свързан с новия програмен период по усвояване
на европейските фондове по общини. Областният управител се ангажира да съдейства
общините да кандидатстват по важни за тях проекти и да получават балансирано европейско
финансиране. Подобряване на инфраструктурата в областта, както и привличането на големи
инвеститори са другите важни задачи, по които областна администрация усилено ще работи.
Областният управител допълни още, че всеки кмет може да разчита на помощ и съдействие
от страна на областна администрация в решаването на важни за населеното място въпроси и
проблеми.
Кметът на Община Бургас Димитър Николов заяви, че координацията между държавните
служби и местната власт в кризисната ситуация преди дни е била на много високо ниво,
благодарение на която не са допуснати по-големи щети и жертви. Той пожела на областния
управител и екипа му успехите от работата им да бъдат видими за цялата Бургаска област.
Коледното настроение влезе в сградата на областна администрация с усмивките на децата от
детска градина „Снежанка” от Община Средец. Те изненадаха присъстващите с празнична
програма. Облечени в народни носии, децата изпълниха коледни песни и представиха част от
обичая Сурва. С наричане за здраве и благополучие малките коледарчета сурвакаха
областния управител Вълчо Чолаков и кметовете. Така беше открита и изложбата на
традиционни странджански сурвачки, изработени от сръчните ръце на деца от община
Средец, която представя символиката и красотата на новогодишната сурвачка.
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