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Обединени, бургаските общини ще търсят по-сериозно
финансиране за своите социални проекти
четвъртък, 04 юли 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

По инициатива на Бургас и кмета Димитър Николов, всички общини от Бургаска област подписаха
Меморандум за сътрудничество при развитието на социалните услуги. Това се случва в годината, когато
у нас започва да действа нов Закон за социалните услуги.
"Както съобщи зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, новата Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъде заредена с два пъти повече средства, голяма част
от които за социални дейности. Общините от Бургаска област сме първите, които се обединяват и съм
сигурен, че в условията на новия закон това ще ни даде предимство при одобряването на бъдещите ни
проекти. Общинските бюджети не са големи. Имаме сериозен шанс в партньорство помежду си да
привлечем допълнително финансиране за социални дейности. Чака ни много работа, но вярвам, че ще
се справим", каза днес кметът Димитър Николов. Освен него, Меморандума подписаха кметовете Илиян
Янчев - Малко Търново, Георги Лапчев - Царево, Димитър Германов - Приморско, Иван Жабов - Средец,
Васил Едрев - Айтос, Катя Стоянова - вр.и.д.кмет на Созопол, както и представители на останалите
общини в областта.
"С възможностите на новия закон голямата Община със своя капацитет ще може да помага на помалките общини в една област, за да няма бели петна върху картата на социалните услуги", добави
Зорница Русинова, която днес е и лектор във форума "Социални услуги. Междуинституционално
партньорство - предизвикателства и добри практики". Той събра в Бургас ръководители на Агенция за
социално подпомагане, кметове и зам.-кметове на общини, директорите на дирекции "Социално
подпомагане", представители на доставчици и екипите на социални услуги от цялата страна. Събитието
се организира по предложение и покана на Община Бургас, съвместно с Областна управа - Бургас,
Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и Национален алианс
за социална отговорност.
Днес ръководителят на Национален алианс за социална отговорност Георги Георгиев връчи по повод 10
години от създаването на сдружението юбилейни награди за ползотворно партньорство. Три от тях
бяха за кмета Димитър Николов, заместника му д-р Лорис Мануелян и Мая Казанджиева - директор
"Здравеопазване и социални дейности" в Община Бургас.
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Сред гостите на церемонията за подписване на меморандума беше Деница Вълкова, председател па
Апелативен съд - Бургас. Тя се състоя в Областна управа, а неин символичен домакин беше
зам.-областният управител Владимир Крумов.
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