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Започна ремонтът на сградата на 

„домашен социален патронаж” 

Кметът на Община Главиница 
откри поредния Медицински пункт 
в общината - в село Дичево 

След дълга съдебна сага, 
стартира основният ремонт 
на сградата на „Домашен 
социален патронаж” /ДСП/ в 
град Главиница, информира 
общинският кмет Неждет 
Джевдет. 

Стойността на инвестиция-
та е в размер на 650 хил. лв. 

Създаване на по-добри 
условия в кухнята на ДСП, 
в която се приготвя храна 
на потребителите, включе-
ни в "Трапезария" и "Топъл 

обяд", които са около 300 
души е основната цел на 
проекта и още - повишаване 
капацитета на местата и мо-
дернизиране на условията за 
провеждане на различни по 
вид тържества.

Основните строително-
монтажни дейности, които 
ще се реализират включват 
подмяна на покривното по-
критие на сградата и изграж-
дане на окачен таван с вгра-
дено енергийноефективно 

осветление, с възможност 
за зониране на осветлени-
ето в залите; монтиране 
на отоплителна система за 
залите, с възможност за са-
мостоятелно контролиране 
на температурата в отдел-
ните помещения; саниране 
на сградата; централизирана 
климатизация и вентилация 
на помещенията; подмяна на 
съществуващата дограма; 
разширяване на капацитета, 
като се изгради допълнител-

на зала с площ около 240 кв. 
и създаване на възможност, 
залите да се ползват както 
самостоятелно, така и обеди-
нени като една голяма зала; 
изграждане на вътрешни 
санитарни възли; преустрой-
ство на административните 
помещения; подмяна на ел. 
инсталацията; монтаж на 
ново покритие по стените на 
залите; полагане на подово 
покритие, ремонт на кухнен-
ските помещения и други.

Община Главиница стартира 

проект насочен към най-

маргинализираните общности

Дадено е началото на из-
пълнението на договор по 
проект "Социално приобща-
ване на уязвимите, етнически-
те и маргинализираните групи 
в община Главиница, чрез 
социално-трудова и здравна 
интеграция", информират от 
Общинската администрация. 
Проектът е финансиран по 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ 
2014-2020 г., чрез Водено от 

общностите местно развитие, 
по процедура чрез подбор на 
проекти на МИГ „Главиница-
Ситово Крайдунавска Добру-
джа“ - „Социално-трудова и 
здравна интеграция”.

Продължителността на про-
екта е 9 месеца и е на обща 
стойност 95 197,30 лв.

Основна цел е повишаване 
качеството на живот, социал-
ното включване и намаляване 

на стр. 3

По инициатива на г-н 
Неждет Джевдет - кмет 
на Община Главиница, г-н 
Ведат Ахмед - кмет на 
село Дичево и д-р Свет-

лан Христов бе открит 
Медицински пункт в село 
Дичево. Той се намира в 
помещенията на старата 
Здравна служба, която не 

е използвана повече от 15 
години.

Здравният пункт ще бъде 
обслужван от д-р Светлан 
Христов и фелдшер Ерма 

Хаджиева.
„Решихме да работим 

в посока осигуряване на 
равен достъп на жители-

на стр. 2
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Община Главиница, Област Силистра

О Б Я В А
Община Главиница обявява публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) 
стопански години на следните имоти - частна общин-
ска собственост от общинския поземлен фонд с начин 
на трайно ползване “Овощна градина” - бракувани за 
отглеждане на едногодишни и/или многогодишни полски 
култури, с начални годишни наемни цени и депозити 
за участие, както следва:

За втората, третата и петата стопанска година 
от подписването на договора, наемателят ще бъде 
освободен от годишна наемна вноска, а добитият 
дървен материал от бракуваните трайни насаждения 
ще остане за наемателя.

Публичният търг ще се проведе на 01.10.2021 г.
/петък/ в 11:00 ч. в Заседателната зала на IV етаж 

в административната сграда на Община Главиница, 
ул. “Витоша“ № 44.

Тръжна документация се получава всеки работен ден 
от Информационния център на Община Главиница в 
срок до16:00 часа на 30.09.2021 г., след представяне на 
документ за платена цена. Цената не се възстановява 
и следва да се внесе на касата на Община Главиница 
или по банков път по сметка на Община Главиница, а 
именно IBAN BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB 
BG SF, код вид плащане - 447000, при „Централна ко-
оперативна банка“ - Клон гр. Главиница. 

Подаването на заявленията за участие в търга се из-
вършва всеки работен ден в Информационния център на 
Община Главиница, в срок до16:00 часа на 30.09.2021 г.

Повторен търг при необходимост ще се проведе на 
08.10.2021 г. /петък/ от 11:00 часа на същото място 
и при същите условия.

Справки на тел.: 086-36-21-28

№ 
по 
ред 

Землище № на имот Местност Площ 
(дка) 

Начална 
годишна
наемна 

цена 
(лв.) 

Депозит 
(лв.) 

1 Суходол 70336.1.3 Кемалкьой 
Сърт 1 50,118 3258 325,80 

2 Зафирово 30377.10.22 Амзова Курия 50,022 3252 325,20 

Кметът на Община Главиница 
откри поредния Медицински пункт 
в общината - в село Дичево 

те на община Главиница 
до здравни услуги - каза 
в приветствието си при 
откриването общинският 
кмет г-н Неждет Джевдет. 
- Съвсем логично стигнах-
ме и до решението, в опре-
делени дни от седмицата 
да осигурим безплатни 
прегледи на тези жители, 

които не са здравно осигу-
рени. Здравните работни-
ци са изключително важни 
за нашия живот и за това 
трябва да се отнасяме с 
необходимото уважение и 
респект към тях и тяхна-
та дейност. Надявам се, 
в новия Здравен кабинет, 
жителите на село Дичево 
и съседните населени мес-
та, да получат навременно 

медицинско обслужване, 
което да подобри здравния 
им статус.”

„По-голямата част от 
населението на с. Диче-
во е възрастно, младите 
хора са в чужбина - спо-
дели за читателите на 
в. „Устрем” кметът на 
селото Ведат Ахмед. - И 
ако досега нуждаещите 
се от медицинска помощ 
пътуваха до гр. Главини-
ца или до гр. Тутракан, 
то новата придобивка е 
изцяло в тяхна подкрепа 
и улеснение, особено във 
време на пандемия, какво-
то е сега. Радвам се, че в 
Дичево няма регистрирани 

болни от COVID-19. Искам 
да поздравя медицинския 
екип, че се съгласиха да об-
служват и нашето село, а 
също и на кмета на община 
Главиница Неждет Джев-
дет, понеже инициативата 
беше негова, подкрепена 
от мен, на общинското ръ-
ководство и на работници-
те осъществили ремонта. 
Хората са много доволни 
- да има Медицински пункт 
в Дичево бе наша мечта - 

ето, вече е осъществена”.
Ремонтните дейности 

са реализирани от работ-
ници на Община Главиница, 
Общинско предприятие 
„ОИКД“ - гр. Главиница и 
на Кметство Дичево, ко-
ито обновиха и освежиха 
материално-техническа-
та база, за да създадат 
необходимите условия за 
работа на специалистите.

„Във време на пандемия 
става ясно, че човешкият 
живот е безценен, а наш 
приоритет е да осигурим 
за населението достъп 
до здравните услуги - ка-
тегоричен е общинският 
кмет Неждет Джевдет. - 

Преди с. Дичево, открихме 
Здравни пунктове в селата 
Сокол и Зафирово. Ремон-
тите са осъществени със 
средства от Общината.

Предстои да се обновят 
Здравните служби в се-
лата Черногор и Стефан 
Караджа включително и 
стоматологичните каби-
нети. А на следващ етап, 
догодина - в селата в се-
верната част на община-
та, до р. Дунав”.

от стр. 1

С Грамоти за успешно представяне в областта на 
изобразителното изкуство бяха наградени децата 
от Школата по изобразително изкуство при НЧ „Св.
Св.Кирил и Методий - 1942 г.”, с.Коларово и тяхната 
ръководителка Лорета Станева за участието им в 16-я 
конкурс „Звeзди обсипатъ сводътъ небесенъ”.

Това са Елиф Юксел, Иляйда Ердан, Севги Севгин, 
Сердар Севгин, Реван Бахтияр, Нелин Нурай, Хаял Ор-
хан, Сечил Турхан, Севил Турхан, Нелин Наил, Мелиса 
Фатме, Жаклин Бейнур, Мирел Юксел, Гюрай Юксел, 
Семих Нурай, Радослава Теодорова, Николай Теодоров, 
Мелих Мюджелит.

ОИЦ-Силистра посети двете Местни 

инициативни групи в областта

Работни срещи проведе екипът 
на Областен информационен 
център - Силистра с експертите от 
двете Местни инициативни групи, 
които функционират на терито-
рията на област Силистра - МИГ 
„Тутракан - Сливо поле“ и МИГ 
„Главиница - Ситово Крайдунавска 
Добруджа“. По време на разгово-
рите бе проследен напредъкът по 
изпълнението на Стратегиите за 
местно развитие с акцент върху 
сключените договори и предизви-
кателствата пред бенефициентите. 
МИГ „Тутракан - Сливо поле“ е обя-
вила 14 процедури по 3 програми: 
Програма за развитие на селските 
райони, Иновации и конкурен-
тоспособност и Околна среда. От 

постъпилите 43 проектни предло-
жения, са одобрени 28, като до мо-
мента има сключени 8 договора на 
8 бенефициенти. Общата стойност 
на финансираните проекти е 1 943 
133,28 лв., от които 1 799 946,40 
лв. е безвъзмездната финансова 
помощ. МИГ „Главиница - Ситово 
Крайдунавска Добруджа“ има 13 
обявени процедури по Програма 
за развитие на селските райони, 
Развитие на човешките ресурси 
и Наука и образование за инте-
лигентен растеж. От получените 
43 проекта, са одобрени 32, а 12 
бенефициенти са сключили 19 
договора на обща стойност 1 957 
550,75 лв. Безвъзмездната част 
възлиза на 1 791 161,85 лв.
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Община Главиница, Област Силистра

О Б Я В А
Община Главиница обявява публичен търг с явно 

наддаване за продажба на имоти - частна общинска 
собственост с начални тръжни цени и депозити за 
участие, както следва:

Урегулиран поземлен имот III (трети), отреден за 
имот кад. № 106 (сто и шест) в кв. 16 (шестнаде-
сети) по плана за регулация на с. Калугерене, с площ 
956 (деветстотин петдесет и шест) кв. м, АЧОС № 
4555/ 21.06.2021 г., с начална тръжна цена без ДДС в 
размер на 2 223,40 лв. (две хиляди двеста двадесет 
и три лева и 40 ст.) и депозит за участие в размер 
на 222,40 лв. (двеста двадесет и два лева и 40 ст.);

2. Урегулиран поземлен имот XV (петнадесети), в 
кв. 16 (шестнадесети) по плана за регулация на с. 
Калугерене, с площ 947 (деветстотин четиридесет 
и седем) кв. м, АЧОС № 197/03.01.2002 г., с начална 
тръжна цена без ДДС в размер на 2 202,00 лв. (две 
хиляди двеста и два лева) и депозит за участие в 
размер на 220,10 лв. (двеста двадесет лева и 10 ст.);

3. Урегулиран поземлен имот IX (девети), отреден 
за имот кад. № 180 (сто и осемдесет) в кв. 21 (два-
десет и един) по плана за регулация на с. Стефан 
Караджа, с площ 1 031 (хиляда тридесет и един) кв. 
м, АЧОС № 1493/18.05.2005 г., с начална тръжна цена 
без ДДС в размер на 4 191,00 лв. (четири хиляди сто 
деветдесет и един лева) и депозит за участие в 
размер на 419, 10 лв. (четиристотин деветнадесет 
лева и 10 ст.);

4. Урегулиран поземлен имот V (пети), отреден за 
имоти кад. № 144 (сто четиридесет и четири), 161 
(сто шестдесет и едно), 162 (сто шестдесет и две) 
и 163 (сто шестдесет и три) в кв. 13 (тринадесети) 
по плана за регулация на с. Ножарево, с площ 839/2415 
(осемстотин тридесет и девет кв. м. от две хиляди 
четиристотин и петнадесет) идеални части, АЧОС 
№ 4555/ 21.06.2021 г., с начална тръжна цена без ДДС 
в размер на 2 118,00 лв. (две хиляди сто осемнадесет 
лева) и депозит за участие в размер на 211,80 лв. 
(двеста единадесет лева и 80 ст.);

5. Урегулиран поземлен имот XV (петнадесети), 
отреден за имот кад. № 182 (сто осемдесет и два) 
в кв. 12 (дванадесети) по плана за регулация на с. 
Подлес, с площ 1 040 (хиляда и четиридесет) кв. м, 
АЧОС № 109/ 08.11.2001 г., с начална тръжна цена без 
ДДС в размер на 2 430,80 лв. (две хиляди четиристо-
тин тридесет лева и 80 ст.) и депозит за участие 
в размер на 243,10 лв. (двеста четиридесет и три 
лева и 80 ст.);

Публичният търг ще се проведе на 24.09.2021 г. 
(петък) в 11:00 ч. в Заседателната зала на IV етаж 
в административната сграда на Община Главиница, 
ул. “Витоша“ № 44.

Тръжна документация се получава всеки работен 
ден от Информационния център на Община Главиница 
в срок до16:00 часа на 23.09.2021 г., след представя-
не на документ за платена цена в размер на 10 лв. 
без ДДС. Цената не се възстановява и следва да се 
внесе на касата на Община Главиница или по банков 
път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: 
BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код 
вид плащане - 447000, при „Централна кооперативна 
банка“ - Клон гр. Главиница. 

Подаването на заявленията за участие в търга 
се извършва всеки работен ден в Информационния 
център на Община Главиница, в срок до16:00 часа 
на 23.09.2021 г.

Повторен търг при необходимост да се проведе на 
01.10.2021 г. /петък/ от 11:00 часа на същото място 
и при същите условия. Определям срок за внасяне на 
депозита за участие и закупуване на тръжна доку-
ментация, оглед на обекта и подаване на заявления 
за участие до 16:00 часа на 30.09.2021 г.

Справки на тел.: 086-36-21-28

Община Главиница, Област Силистра

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Главиница съобщава на всички заинте-

ресовани лица, че в срок до 30 септември 2021 г. 
приема заявления за сключване на договори за наем 
на земеделски земи - частна общинска собственост 
без търг или конкурс:

1. за срок от 1 (една) стопанска година на мало-
мерни имоти (до 10 дка);

2. за срок до 10 (десет) стопански години на имоти, 
които не са използвани две или повече стопански 
години, или са заети с трайни насаждения;

Списъците на имотите за отдаване под наем 
са публикувани на сайта на община Главиница и са 
поставени на таблото в сградата на общинската 
администрация и всички кметства.

Подаването на заявления по образец се извършва 
всеки работен ден в Информационния център на 
Община Главиница.

Справки на тел.: 086-36-21-28

Поздравления за близначките-отличнички
Мервин и Мелвин Мурад 

са отличниците на сту-
дентския Випуск`2021 на 
Филиал Силистра към Ру-
сенски университет „Ангел 
Кънчев”. Те са завършили 
специалност „Педагогика 
на обучението по български 
и чужд (английски) език. 
Близначките са родом от 
с.Дичево и са възпитанич-
ки на ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, с. Сокол и на СУ 
„Васил Левски“, гр. Глави-
ница. Неведнъж са участ-
вали със свои разработки 
в научните студентски 
четения, организирани от 
висшето учебно заведение. 
Тази година докладите им 
са били за проведената от 
тях педагогическа практи-
ка за преподаване онлайн 
в училищата в гр. Дулово.

Във връзка с успешното 
им завършване, Мервин и 
Мелвин бяха поканени в 
Общинската администра-
ция от Кмета на Община 
Главиница Неждет Джев-
дет. На срещата той ги 
поздрави за отличното им 

постижение и им връчи 
Поздравителни адреси и 
подаръци.

„Изключително съм горд, 
че имам честта и удо-
волствието да Ви поздравя 
по случай Вашето успешно 
завършване с отличен успех 
от „Випуск-2021“ на Фили-
ал Силистра към Русенски 
университет „Ангел Кън-
чев”. Дерзайте към нови 
върхове, бъдете все така 
вдъхновени и сърцати. Това 
са мигове на гордост, ко-
гато уверено поглеждате 
напред в бъдещето, никога 
не забравяйте за родното 
си село Дичево и Община 
Главиница. Пожелавам Ви 
много здраве, лично щас-
тие и удовлетворение от 
постигнатото!“ - каза г-н 
Джевдет в поздравлението 
си към двете момичета.

Мервин и Мелвин Мурад 
ще бъдат назначени на 
работа, за да преподават 
английски език на децата 
от детските градини в 
община Главиница.

Информационни срещи на МИГ 
„Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“

Във връзка с изпълнението на 
Стратегията на Местна инициатив-
на група „Главиница - Ситово Край-
дунавска Добруджа“, за прилагане 
на подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии 
за водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селски-
те райони за периода 2014-2020 г. 
в първия ден на м.септември бяха 
проведени две информационни 
срещи - в град Главиница и в село 

Зебил.
В срещите участваха служители 

от Общинска администрация и 
потенциални бенефициенти по 
Стратегията, които искат да полу-
чат нови знания и актуална инфор-
мация за периодите и условията на 

прием, както и конкретни указания 
за подготовка на проектните пред-
ложения.

В хода на организираната сре-
ща участниците се запознаха и с 
изпълнението на Стратегията на 
МИГ в община Главиница.

Община Главиница стартира проект насочен 

към най-маргинализираните общности

на бедността и интеграция 
на най-маргинализираните 
общности с фокус ромите 
в община Главиница чрез 
прилагането на интегриран 
подход, като се предвижда 
работа с един ползвател в 
няколко направления едно-
временно - трудова заетост, 

насочване към социални и 
здравни услуги, образование 
и увеличаване на броя на 
успешно интегрираните в об-
разователната система деца 
и ученици на ползвателите от 
маргинализирани общности, 
включително роми.

Дейностите по проекта 
включват подбор на лицата 
от целевата група, чрез иден-

тифициране и активиране и 
мотивирането им за активно 
поведение на пазара на тру-
да; организиране и провеж-
дане на обучение по ключова 
компетентност 4 „Дигитална 
компетентност” на 25 лица от 
маргинализираните групи и 
общности, което ще им даде 
възможност за бъдеща реа-
лизация на пазара на труда 

и в помощ на децата си в он-
лайн обученията; включване 
в заетост за 6 месеца на 15 
безработни и неактивни лица 
в подкрепа на социалните 
услуги на позиция "работник 
сезонен“; повишаване инфор-
мираността относно социал-
ните и здравните права на 
целевата група и насърчава-
не на семейното планиране и 
отговорно родителство. 

Предвидено е провеждане-
то на две еднодневни кампа-
нии в гр. Главиница - една за 
разясняване на социалните 
и здравните им права и друга 
на тема семейно планиране и 
начини за избягване на заб-
ременяване (контрацептивни 
методи).

Като част от дейностите 
по проекта, на 16 август в 
гр. Главиница бе проведено 
психологическо обучение-
тренинг. Двама мотивирани 
млади психолози от две съ-
седни общини - Гюлсевер 
Асанова от гр. Главиница и 
Рашид Абтула от Ситово, 
бяха лекторите по време на 
обучението.
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„Природно, културно и селскостопанско наследство 
на община Главиница“ е мотото на първия по рода си 
конкурс, организиран пo случай предстоящия празник на 
града - Димитровден, и имa зa цeл дa пpeдocтaви въз-
мoжнocт нa вceки дa пoпyляpизиpa населеното си място, 
кaтo cпoдeли cвoитe фотографии на пpиpoдни, кyлтypни, 
селскостопански и/или иcтopичecни обекти с нас.

Всички Ваши снимки ще бъдат публикувани в специал-
но създадения албум на Фейсбук страницата - Община 
Главиница - Municipality of Glavinitsa, а три от снимките, 
които ще съберат най-много харесвания, ще бъдат пе-
челившите в конкурса. Най-добрите снимки ще бъдат 
изложени в Общинската администрация и публикувани 
във в. „Устрем” и в. "Тутракански глас".

Награди:  
I-во място - смартфон;  
II-ро място - таблет;  
III-то място - 100 лв. 

Вceки жeлaeщ мoжe дa ce включи в кoнкypca c до 5 бpoя 
cнимки. Очакваме Вашите кадри на електронна поща - 
g.asanova@glavinitsa.bg.

Снимките тpябвa дa ca пpидpyжeни c кpaткo зaглaвиe, 
имена и възраст на автора, както и къде са заснети.

Краен срок за изпращане е 15.09.2021 г.
Очакваме Вашите кадри!

С уважение и признателност 
към най-възрастните хора 

в община Главиница

Най-възрастния мъж на 
село Падина, община Гла-
виница - г-н Мехмед Юмер 
Мехмед, отпразнува своя 

87-ми рожден ден. 
Дядо Мехмед е роден в 

Заград, като през 1948 г. 
са се преселили да живеят 

в село Падина. Има три 
момчета, шест внуци и де-
вет правнуци. Отгледал е и 
детето на вуйчо си, което е 

останало сираче. Споделя 
своя разновиден и богат 
житейски и професионален 
път. Работил е дълги години 
като сапьор в Падинската 
гора и кариера, а после като 
полски пазач. След това раз-
вил музикална кариера като 
свирел на кларнет по сватби 
и мероприятия. Работил и в 
местното ТКЗС, като пазач, 
откъдето се е пенсионирал. 

Дядо Мехмед е енерги-
чен и гостоприемен, живее 
заедно със малкия си син 
и снаха, които се грижат за 
него и съпругата му. 

Г-жа Иванка Сярова - зам.-
кмет по „Социални дейности 
и образование“ в Община 
Главиница, заедно със г-жа 
Гюлсевер Асанова - спец. по 
„Култура и здравеопазване“ 
и г-н Кенан Ибрям - кмет на 
село Падина, посетиха и 
уважиха празника на рож-
деника, като му поднесоха 
кошница с цветя, торта и 
поздравителен адрес от Об-
щина Главиница.

На г-н Мехмед пожелаваме 
много здраве, достойни и 
спокойни старини!

Поредно отличие за Школата по 
изобразително изкуство в с. Зафирово

Осемгодишната Петя Свето-
славова Станева от Школата по 
изобразително изкуство при НЧ 
„Христо Ботев - 1901 г.”, с. За-
фирово с ръководител Лорета 
Станева, участва в конкурса за 
детска рисунка на тема „Детство 
мое” в гр. Перник, чийто орга-
низатор е „САМИ-М” ЕООД, гр. 
Перник - информира секретарят 
на читалището Марияна Лазарова.

Компетентно жури в състав: 
Антон Костадинов - собственик на 
„САМИ-М” ЕООД, Калин Сърменов 
- Директор на Държавен Сатиричен 
театър гр. София и Людмил Весе-
линов - Доктор по Изкуствознание 
и изобразително изкуство оцени 
изпратените творби на децата и 
класира на III-то място творбата 
на Петя Светославова Станева от с. 
Зафирово, за което тя получи гра-
мота и парична награда от 100 лв.

Ръководството на читалището 
благодари на ръководителката и 
нейните възпитаници за постиг-
натите резултати до сега.

Наградата за най-малък участник в конкурса за детска рисунка 
„Танцът на цветята” е присъдена на 5-годишната Радослава Теодорова 
от Школата по изобразително и приложно изкуство към НЧ „Св.Св. 
Кирил и Методий”, с.Коларово с ръководител Лорета Станева.

Конкурсът е организиран от Образователен център ЗИТА, гр.София.

Награди за самодейците от с. Стефан Караджа
На 28 и 29 август в тетевенското 

село Черни Вит се проведе II-ят 
Национален фолклорен събор на 
народното творчество "От Тимок 
до Вита".

„Връщаме се с два медала и 
много емоции от този събор” - ин-
формираха от НЧ "Просвета - 1940 
г.", с. Стефан Караджа, които са 
сред участниците в тазгодишното 
издание на събора.

Второ място и сребърен медал 
за Женска певческа група "Кара-
джовки" и трето място и бронзов 
медал за Детски танцов състав 
"Караджовчета" - това са крайните 
оценки на журито.

„Гордеем се с Вас самодейци! 
Благодарим Ви за всеотдайния 
труд! Желаем Ви още много бъ-
дещи творчески успехи! Бъдете 
здрави!” - са пожеланията на 
Читалищното ръководство.


