
 

Спогодба 
относно сключване на партньорство 

между град Франкфурт на Одер, област 

Бранденбург, Германия 

и 

Град Враца, област Враца, република България  
 

Гражданите на градовете Франкфурт на Одер и Враца проявиха нужното желание и 

интерес чрез техните локални парламенти на общинско ниво/локални секции въз основа 

взетото становище за съвместно международно сътрудничество. 

Градовете постигнаха консенс във връзка със сключването на договор, за да се 

осъществи директен контакт и да се подновят връзките с обществеността с цел да бъде 

развито чувството за съпричастност на гражданите един към друг в стремежа за постигане 

на общи цели и тяхната реализация в дългосрочна перспектива за техните 

взаимоотношения. 

Международната спогодба предвижда като основен приоритет подобряване на 

културния и икономически просперитет чрез обмяна на опит между Враца и Франкфурт на 

Одер. Тези отношения между градовете-партньори са целенасочени в полза за общ 

икономически растеж и възможности на отделните, целеви групи,  като например: 

граждани, студенти, млади хора за международна изява и обмяна на опит относно 

разширяване на техния кръгозор.  

В полза за двата града-партньори са взети следните решения:  

1. Подпомагане на градовете в сферата на образователната система както и 

основаване на институти за развитие на личността в професионален план и участие 

на младото поколение. 

2. Съвместна работа на градовете-партньори относно важни културни и обществени 

изяви. 

3. Предоставяне на консултантски услуги за организации и институции във връзка с 

развитие на тяхната съвместна работа.  

4. Периодичен обмен на информация относно актуалните планове и законови 

уредби/норми и стратегии във Франкфурт на Одер и Враца, развитие и организация 

на важни събития между градовете- партньори. По този повод се задължават двете 

страни да публикуват резултати от съвместната работа в отделните медии.  

 

Спогодбата е изготвена в две копия на немски и български език. Договорът влиза в 

сила неговото подписване и важи за неопределен период от време в бъдещето. 

 

Град Франкфурт на Одер    Град Враца 

 

 

Петер Фрич       Малина Николова 

Изпълнително лице на общината   ВрИД Председател на 

Общински съвет – Враца 

 

Мартин Пацелт     Светла Кръстева 

Кмет на град Франкфурт на Одер   ВрИД Кмет на град Враца 

 

 

Враца, 01.11. 2009 


