
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 23 

от 09.10.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 226 

 
ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за установяване на побратимени 

връзки и сътрудничество между гр.Серпухов, Руска федерация и  

град Враца, Република България 

 
 

О Б Щ И Н С К И Я Т    С Ъ В Е Т  

Р Е Ш И : 
 

1.Одобрява подписаното Споразумение за сътрудничество между град 

Враца, представляван от Кмета на града и град Серпухов, Руска федерация, 

представляван от Кмета на град Серпухов, постигнато 

със “Споразумение за установяване на побратимени връзки и 

сътрудничество между гр. Серпухов, Руска федерация и град Враца, Република 

България в търговската, икономическата, научно-техническата и хуманитарно-

културната сфера” от 21.09.2008 година. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Враца да осъществи дейностите по 

договорените ангажименти за Община Враца в Споразумението за 

установяване на побратимени връзки и сътрудничество между гр. Серпухов, 

Руска федерация и град Враца, Република България от 21.09.2008 година. 

 

 

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

           /Й. Стоянова/ 

 

 

 

 

 



 

Споразумение 

 

 

За установяване на побратимени връзки и сътрудничество между град 

Серпухов (Руска Федерация) и град Враца (Република България) в търговската, 

икономическата, научно-техническата и хуманитарно културната сфера. 

 

Град Серпухов (Руска Федерация) представляван от  на кмета на града Жданов 

Павел Владимирович и град Враца (Република България) представляван от 

кмета на Община Враца – инж. Тотю Младенов Младенов, по нататък наричани 

„страни”,  

 

ръководейки се от принципите на взаимно уважение и желанието да се 

укрепват и развиват приятелските връзки между двата народа, преките 

контакти между субектите на стопанската дейност, дългосрочно 

икономическите, научно-техническите  и културните връзки,  се договориха да 

осъществяват сътрудничество в рамките на законодателството на Република 

България и Руската Федерация в съответствие с договореностите по това 

Споразумение на основа на равноправност и взаимна заинтересованост.  

 

1. Основни сфери на сътрудничество 

 

Страните съзнават, че сътрудничеството между народите съдейства за 

взаимното разбирателство, създава основи за установяване на взаимно изгодни 

връзки между градовете и регионите, а също така служи за всестранно 

сближаване на хората от различни страни и обмена на опит в решаването на 

социални, икономически и екологически проблеми.  

 

Страните ще насочват своите усилия за активен обмен на информация и 

сътрудничество в следните области:  

- развитие на градовете, регионално планиране и опазване на околната 

среда.  

-  съдействие за развитието на икономиката, управлението, транспорта, 

комуникациите, науката, техниката, здравеопазването, образованието, 

културата, създаването на нови работни места; 

- създаване на условия за социална защитна на населението; 
- подготовка и реализация на мероприятия за повишаване на 

ефективността на общинските финансови системи; 

- обмяна на опит за усъвършенстване на структурата и функцията на 

органите на управление на градовете гр. Серпухов и гр.Враца. 

 

 

 

2. Връзка между представителите на народите  



 

Страните ще съдействат за разширяването на преките контакти между 

представителите на градовете и обществените организации.  

Страните ще поддържат осъществяването и развитието на партньорски 

отношения между районите на двата града.  

 

3. Сътрудничество в областта на икономиката  

 

Страните с цел по-пълно използване на перспективите, предоставени от 

научно-техническия прогрес и от техните икономически особености ще 

съдействат за разширяването и задълбочаването на дългосрочното 

сътрудничество в областта на промишленото производство, търговията, 

телекомуникациите, транспорта, селското стопанство и туризма. 

 

Страните ще съдействат на сътрудничество в областта на икономиката, в 

това число и между фирмите, намиращи се както в гр. Серпухов така и във 

гр. Враца посредством:  

- обмен на икономическа информация; 

- съдействие в участието на предприятията от двата града в панаири, 

изложби и конгреси;  

- съдействие за разполагане на промишлени и търговски предприятия и 

предприятия от сферата на услугите в двата града  

- обмена на информация и подпомагане по въпросите за 

икономическото управление; 

- осигуряване на благоприятни условия за взаимни инвестиции. 

-  

Страните в рамките на своите възможности ще съдействат в установяване на 

контакти в сферата на финансовата и банковата дейност.  

 

Страните приветстват по-нататъшното развитие и насърчаване на 

сътрудничеството на икономическите обединения на индустриалните, 

търговските и занаятчийските палати, а също така и създаването на общи 

търговски палати в Серпухов и Враца.  

 

Страните съзнават, че туризма и спорта допринасят много за всестранното 

развитие и задълбочаване на двустранните връзки.  Страните ще съдействат в 

рамките на своите възможности по-нататъшното развитие на туризма и 

обмяната на опит на специалисти в тази област, а също така и за обмен на 

спортни делегации.  

 

4. Сътрудничество в областта на управлението  

 

Страните ще сътрудничат в областта на градското управление и развитие, ще 

осъществяват обмен на опит и информация, в това число изучаване 

законодателството на двете страни.  



При това страните ще отдават особено значение на обмен на информация в 

следните области:   

- градско развитие и планиране; 

- градска инфраструктура и транспорт; 

- Опазване на околната среда (подобряване на качеството на водата, 

строителството на пречиствателните съоръжения, почистване на 

почвата, намаляване на замърсяването на въздуха); 

- благоустройство на териториите;  
- Строителство (реконструкции и модернизация на пътното 

строителство); 

- Защита в случай на катастрофи, пожари и извънредни ситуации  

 

Целта при това е да се осъществи обмен на опит и поддръжка чрез 

установяване на контакти между специалистите на Сепухов и Враца. 

 

5. Сътрудничество в областта на културата и образованието  

 

Двата града ще съдействат чрез обмен на делегации в областта на културата и 

изкуството, което ще се явява решаващо за взаимното духовно обогатяване и 

сближаване на народите.   

 

Страните ще засилят сътрудничеството си в областта на културата, 

посредством провеждане на театрални и музикални представления, запознаване 

с националните обичаи и традиции. Предвижда се също и провеждане на Дни 

на културата, кино фестивали, художествени и други изложби.  

 

Страните ще си оказват помощ в организацията на научни семинари, 

конференции, работни срещи, а също така ще поощряват обмена на ученици и 

студенти, специалисти, научно-техническа информация, документация и 

литература при осъществяване на съвместни изследвания и разработки.  

 

6. Сътрудничество в областта на здравеопазването  

 

Страните ще си сътрудничат в областта на здравеопазването, ще оказват 

съдействие за получаване на консултативна помощ на населението на двете 

страни. 

Страните ще съдействат за провеждане на съвместни форуми и делови срещи 

на специалистите по проблемите на здравеопазването. 

 

7. Общи положения  

 

Двете страни ще съдействат при разработката на перспективни проекти, които в 

съответствие със Споразумението ще допринесат за развитието на отношенията 

между изпълнителните власти на градовете.   

Обменът и сътрудничеството ще се извършва при следните условия: 



 

- изпращащата страна поема за своя сметка транспортните разходи 

- приемащата страна приема за своя смета разходите по пребиваване 
 

В Допълнение на  това   при определени условия за изпълнение на отделни 

проекти могат да бъдат съгласувани други договорености, меморандуми и 

протоколи.  

 

 

8 Заключителни клаузи  

 

Изменения и допълнения към споразумението се правят в писмена форма по 

взаимно съгласие на страните и се оформят с отделни протоколи, които се 

явяват неразделна част от Споразумението. 

 

Настоящето Споразумение влиза в сила от датата на подписването му със срок 

на действие от 5 години. Действието на Споразумението автоматично се 

продължава за следващите 5 години, ако нито една от страните шест месеца 

преди изтичане на срока не заяви в писмена форма на другата страна за 

намерението да прекрати действието му. 

 

Прекратяването на дейността на настоящето Споразумение няма да влияе за 

осъществяването на програми и проекти започнати в периода на неговото 

действие и незавършени към момента на неговото прекратяване.  

 

Спорове, възникнали при трактовките и прилагането на споразумението се 

разрешават чрез преговори между страните. 

 

Изготвено в ....... (дата на изготвяне) в два екземпляра, всеки на руски и 

български език, при което двата текста имат еднаква сила на действие.  
 

За г. Серпухов       за Враца 

(Руска Федерация)       (Република България) 

П.В. Жданов       Тотю Младенов 

 

 
 


