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Уважаеми партньори, 
 
Подписването на меморандума между трите града – партньори Омуртаг, 
Пазарджик и Мюнхен ни отне известно време. Причината за това бе 
задължителното произнасяне на отдела за здраве и околна среда по точка 5 от 
меморандума. 
 
Във връзка с нея (т.5) не можем да се ангажираме, и по- конкретно не можем да 
поемем ангажимент за осигуряването на съответен информационен пункт или 
филм, поради което от наша страна тази точка (5) трябваше да бъде 
зачеркната в текста. 
 
Тук е мястото да Ви благодарим за Вашите усилия, свързани с работата по  
проекта, както и за Вашето гостоприемство по време на престоя ни при Вас. 
Посещението ни при Вас беше много обогатяващо и интересно за нас, 
благодарение на обмена с Вас ние научаваме много. 
 
Подписваме меморандума с удоволствие и Ви благодарим за усърдната 
работа. В писмо си искаме да обърнем внимание на това, че съдържащите се в 
него договорени срокове не могат да бъдат спазени нито  от Пазарджик и 
Омуртаг, нито от Мюнхен, защото подписването на меморандума се отложи за 
периода след началото на нова 2014 година. След отпуската си през месец  
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март госпожа Дивалд ще работи в сътрудничество с НПО (неправителствените 
организации) по въпроса как да бъде осъществен информационният обмен. 
 
 
След дълги преговори в Мюнхен се очаква информационният център – 
„Миграция и заетост” да се разшири. В дадения случай с консултантско или 
информационно кафене и един лесно достъпен пункт за емигранти от новите 
държави членки на ЕС- тоест също и за българките и българите, които ще 
бъдат под оперативното ръководство на господин Тетик. Относно този въпрос 
госпожа Дивалд ще Ви държи в течение. 
 
 
Много се радваме, че в Омуртаг имаме лице за директeн контакт – господин 
Якуб Хасан, защото чрез директния диалог често се спестява време и по-лесно 
могат да бъдат избегнати евентуални недоразумения.Винаги ни е много 
приятно и полезно да работим с господин Хасан. Много бихме се радвали и ако 
община Пазарджик също ни посочи лице за директен контакт. 
 
 
За комуникация с всички лица за контакт по проекта винаги сме на 
разположение по телефона или чрез електронна поща. За съжаление 
изискванията за работа с информационните технологии и за защита на личните 
данни на град Мюнхен не допускат друга интернет-базирана форма на връзка. 
На нашите сътрудници не е позволено да работят от вкъщи, това се отнася 
също и за служебната кореспонденция по електронна поща. 
 
 
Радваме се, че във Вашите общини (Омуртаг и Пазарджик) много от 
участниците в проекта владеят немски език, и силно се надяваме да можем да 
се споразумеем данните по информационния обмен да се разменят на немски 
език, тъй като повечето от нашите сътрудници в НПО (неправителствените 
организации) почти не  говорят английски език. Тъй като ние не  можем да 
прочетем меморандума на български език, изпращаме Ви 2 подписани 
екземпляра на английски език. 
 
 
Още веднъж благодарим на всички Ви за вложената енергия и за пряката Ви 
подкрепа за нашия проект за обмен, и специално на господин Илко Йорданов, 
който направи възможна директната връзка между участниците в проекта и 
чрез своя професионализъм допринесе много за осъществяването на проекта 
за обмен именно в този му вид. Изразяваме нашата благодарност, разбира се, 
и към всички други участници в проекта.  
 
 
 
С най-добри пожелания, 
Габриеле Понат 
Ръководител на отдел 
Подпис /не се чете/ 
 
 


