Делчево ќе се збратимува со Горажде, БИХ
Среда, 05 Септември 2018 08:57

На 13 Седница на Советот на Општина Делчево, делчевските советници едногласно го
прифатија предлогот од градоначалникот Горан Трајковски за збратимување со
Општина Горажде од БИХ. Иницијативата за збратимувањето со босанската општина е
заедничка на двата градоначалници и произлегува од неколкуте заеднички средби и
неодамнешната посета на Горажде од страна на делегација на општина Делчево.

- Целта е ние како општина да ја продлабочиме соработката со град Горажде, да
градиме мостови и пријателства, освен културна, да создадеме иницијативи и за
економска и секаков друг вид соработка. Во оваа прилика би сакал да ве запознаам со
спецификите на Градот Горажде кој се наоѓа во БИХ. Градот има 25 илјади жители и
овде нема невработени, или невработеноста е од само околу 5%, и малото место
Горажде во Босна и Херцеговина е пример за тоа како економијата може да се постави
на здрави нозе. Горажде е, веројатно, единственото место, каде што луѓе доаѓаат да
живеат, а не си заминуваат. За време на војната во БиХ, оваа општина претрпела
огромни штети, но денес таа претставува економско чудо, истакна Трајковски.
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Тој додаде дека Горажде кое се наоѓа на реката Дрина, денеска е најпожелно место за
живот во Босна и Херцеговина и луѓе од целата земја се доселуваат тука и започнуваат
нов живот.

-Од она што го видовме од нашата посета во Горажде и средбите кои ги имавме, ценам
дека збратимувањето со оваа Општина за нас ќе претставува чест и, секако, можност да
споделуваме искуства, па и да смогнеме сили да ја примениме нивната успешна
формула, рече Трајковски.

Инаку, Општина Делчево е збратимена со уште седум општини: Јагодина од Србија,
Симитли од Бугарија, Борнова-Измир од Турција, Вишгород од Украина, Жирардов од
Полска и Валини Ди Монте од Романија, Фелцожолца од Унгарија. Општина Делчево
има блиска соработка на културно и образовно поле и со други општини од регионот.
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