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Уважаеми колеги,
В края на една година, която се превърна в изпитание не само за всеки от нас и за нашата
организация, но и за цялото човечество, бих искал да Ви пожелая здраве, сили и
енергия. Надявам се трудностите да не успеят да ни пречупят и да останем верни на
призванието си.
Времето ни дава и мъдри уроци. Трудностите ни научиха да ценим здравето и грижата,
да уважаваме труда и усилията на хората, които с готовност помагат, да вярваме, че
всеки може да разчита на подкрепата на обществото, на местната власт и на
партньорите. Нека и за напред тези важни уроци ръководят мислите и делата ни.

Скъпи приятели от Република Хърватска,
В тази новогодишна нощ всички ние ще бъдем заедно с вас в мислите и
благопожеланията си. Изразявам своите и на всички мои колеги най-искрени
съболезнования към семействата и близките на жертвите на природната стихия. Вярвам
в силата на нашите балкански корени, в умението на властите да се справят с бедствието
и да подкрепят всеки нуждаещ се.
В моменти като този, духът на солидарност на нашата организация – Мрежата на
асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа НАЛАС - е насочена към всеки от
Вас. Никой от нашите членове няма да остане сам в бедствието.
В качеството си на председател на НАЛАС изразявам нашата готовност да съдействаме
с всичко, което е по силите ни, за да подкрепим местните власти в пострадалите райони
за по-бързото възстановяване на нормалния ритъм на живот, за осигуряване на дом и
топлина за всеки.
Като кмет, човек и професионалист, аз заявявам своята ангажираност и готовност да се
включа лично в предложената от нашата държава експертна помощ за оценка на щетите
от земетресението. Ще го направя със същата убеденост и отдаденост, с каквато го
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правих, заедно с моите съграждани, когато българските общини Харманли и Велико
Търново бяха засегнати от природни бедствия.

Уважаеми колеги,
Пожелавам на всички Вас спокойни и изпълнени с надежди Новогодишни празници!
Нека гледаме към Новата 2021 г. с очакването за стабилност, мир и разбирателство.
Нека в празничната нощ всеки от нас приюти в сърцето си надеждите на едно хърватско
семейство от пострадалите райони.

Емануил Манолов
Председател на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна
Европа НАЛАС
Кмет на община Павликени, Република България
Член на Националното сдружение на общините в Република България
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