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ОСЪДИХА ВАКАРЕЛСКОТО ЧИТАЛИЩЕ

НЕВЧЕСАНИ МИСЛИ

От дълго време хората се интересуват защо не излиза
информационния бюлетин. Ние все им отговаряхме, че не са досатъчно
И това доживях! Да осъдят читалище. Самата
активни, не поставят въпросите , които ги вълнуват, липсват новините
мисъл плаши. Плаши защото читалищата и
на деня, случващи се в селото и представляващи интерес за за
църковните общини са първите институции
възникнали в робските години преди още да я има
вакарелци. Докато на 26. 02. 2010г. като гръм от ясно небе дойде
държавата. Плаши, защото дейците на читалището
новината, че кооперация “Харамлиец” е осъдила читалището за
и самодейците, в по-голямата си част млади и
дължим наем в размер 4800 лв. 1843 лв. разноски по делата и близо
образовани хора отделят от времето си и съвсем
1800 лв. лихви от 02.07.2007г. до 13. 04. 2010г. Осъдителното решение е
безвъзмездно се включват в читалищната дейност.
постановено от Софийският апелативен съд след отмяна на решението
Плаши, защото да си представим, че се закрият
на Софийскит окръжен съд и е потвърдено от Върховният касационен
читалищата, то в селата и малките градове няма да
съд. След многократни разговори и писмена кореспонденция с
се чува за някакъв колтурен живот. Да си
Община Ихтиман и Кооперация “Харамлиец” се установи, че
представим, а това е и напълно реално, че
читалището следва да заплати сумите от гласуваната му с общинския
читалището във Вакарел се затвори. Кажете ми
тогава ще има ли някакъв обществен и културен
бюджет за 2010г общинска субсидия за дейност. Читалището изплати с
живот в селото. Празниците- Коледа, Нова година,
банков превод на 13.04.2010г. на кооерация “Харамлиец” сумата от
Трети
март, Съборът Пресвета – дали някой ще ги
6643 лв. за наем и съдебни разноски. Това е повече от една трета от
организира? Ще ли ги има детските състави, където
бюджета ни за дейност. А трябва да осигурим отопление, осветление,
децата да се събират? Мислете!!! А! И като казах
ток, минимума от материали. Трябва да се плаща интернет, за да имат
мислете се сетих още нещо. Във всички села в
хората свободен достъп и най вече да се осигури необходимото
Ихтиманска община, в Елинпелинска община, в
финансиране за да не прекъснат работа заниманията на съставите на
Костенска и Самоковска общини, а и в цяла
читалището. Липсва възможност за участие на нашите самодейци в
България, в дори и десетки пъти по-малки от
празници и фестивали, както и участието ни насъбора на народното
Вакарел са изградени в годините, когато това бе
възможно читалищни домове и културни сгради,
творчество в Копривщица. Ще участвуваме само на места, до които се
които и до днес красят площадите. Когато през 80
придвижваме с влак, тъй като получаваме транспортна отстъпка. Още
те години попитах един дългогодишен читалищен
от сега сме длъжни да уведомим населението, че читалището не може
деец защо това е така, той ми отговори « Знаеш ли?
да поеме никакви финансови разходи за организацията на празника на
Влязох веднъж при Председателя на изпълкома на
селото – Съборът Пресвета и ще представим само собствена
съвета и му казах, че е време да правим културен
не се намерят
спомоществуватели.
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каза: «А,
бе, то добре,
неразбиране от страна на Кооперация “Харамлиец” и предприемане на
ама ще требе чакъл, песък...» И цимент ще требе
действия за изплащане и на останалата сума от 1800 лв. ще се наложат
извиках аз, и излязох от стаята. То ако, ДЗС-то не
и други финансови ограничителни мерки, които в никъкъв случай
беше направило сградата на общината, и тя да е под
наем...» Това е то Вакарелска му работа. И, като
няма да засегнат дейността на съставите.
казах работа та се сетих още нещо. В периода,
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Колко са
кооперацията и как през годините
се заличаваха член кооператорите?
Кои
са
членовете
на
Управителния и Контролния съвет
на кооперацията?
- Колко души работят в
кооперацията и каква продукция
се произвежда ?
- Как се използва старата
производствена база и в какво
състояние са машините на цех
метален и химически?
- По какъв начин се осигуряваше
през годините транспортното
обслужване на кооперацията и
къде са транспортните средства.

произвосдствена база – трети етаж,
част от първи етаж и мазе?
- Как се продават идеални части от
кооперативна сграда и за чия сметка?
- Пазят ли се строителните книжа на
новата
производствена
сграда,
документите за финасирането и
актовете
за
приемане
на
строителството?
- По кой закон в едно юридическо лице,
макар и кооперация се съвместяват
длъжностите Пред- седател, Главен
счедоводител, Касиер и Материално
отговорно лице за материали и
продукция?

когато консумацията на алкохол бе забранена до 18
ч. бяхме със Спиридон Спиридонов по читалищни
дела в Ихтиман. На площада видяхме един циганин
от чистотата – Киро, стар познат на Спиридонов.
Поздравихме се и той се притюхка, че сме дошли в
неподходящ момент, та не можем да се почерпим
по една ракийка. « Защо- каза му Спиридонов –
Ние във Вакарел си пием когато си искаме» . « А! –
учуди се Киро, почеса по челото, заклати глава и
рече. – Абе, Испиридоне, оти ме лажеш? Нали ние
ви командваме?» Е, това е! Команват! Хайде
общината – власт им е дадена – право им е! Ама
кооперацията? Дошла една кръшна ихтиманка.
Взела акъла на нашите вакарелци и като се е
развъртяла. Тя Председател, тя е Главен
счетоводител, тя е касиер. Т.е. кум и сват и на
булката брат. Всичко е нейно. Тя командва.
Ихтиманска му работа. Но не е тя виновна. Отколе
е казано « Не е луд този, който яде баницата, а този,
който му я дава.»
Станислав Владимиров

ПРЕДИСТОРИЯ, ПРЕВЪРНАЛА СЕ В ОДИСЕЯ

Проблемът със сградата на вакарелското
читалище стой още от годините на
основаването и укрепването му. Още в началото
на дейността се взема решение за учредяването
на фонд за построяване на читалищен дом, като
в него ежегодно се отчисляват по 10% от
бютжета. През 1922г. при посещение на
писателя Цанко Церковски във вакарел
обществеността го запознава с желанието за
строеж на читалищна сграда. Писателят и
активен земеделски деец се ангажира с
безплатното изготвяне на проект за сградата.
Проектът е изготвен и подарен на общината.
Юнските събития от 1923г. и годините след тях
правят реализацията на проекта невъзможна.
През 1931г. започва строителството на
училището. Вакарелската община не може да
осигури необходимите средства и се обръща за
помощ към кооперацията и читалището. На
общо събрание на читалището е решено да се
дарят 60 000 лв за строежа с условието към
училищната сграда да се построи салон за
нуждите на читалището – впрочем този салон и
до днес е единствената зала за обществени
мероприятия и до днес. Други близо 60 000лв.
са оформени като заем, който нее върнат и до
1948г. за него са се водили дела.
Междувременно през всичките тези години
.
читалището
се помещава по наем в непригодни
частни помещения – кръчми и кафенета. В края
на 40 и началото на 50 те години в кръчмата на
Петър Милев, а от 60 те в кръчмата на Илия
Методиев, съгласно постановлението за
ползване на помещения за нежилищни цели от
обществени
организации.
През
1986г.
постановлението бе отменено и читалището
започна да плаща наем по 30лв. месечно. През
1988г.
започна
построяването
на
многофункционална сграда за младежки и
културни дейности, но след промените
строителството бе замразено, а кметството
затрупа изкопите, в които бяха монтирани
петите за основите. През 1993г. собственичката
на сграда я обяви за продажби и в един момент
читалището остана на улицата. Тогавашният
кмет Спас Александров с аргументите, че
сградата е финасирана от държавата чрез
дирекция местна промишленост и битови
услуги, с цел първия етаж да се ползва за
целите на битов комбинат и е строена с
безвъзмездния труд на населението чрез
самооблагане., и съгласието на бившия
председател
Никола
Андреев,
настани
читалището в три помещения, ползвани от
бившето
ДПУ-стъкларско,
плеташко
и
шивашко ателие, Коперацията никога до
вливането си в РПК и ЗМИ никога не е
ползвала тези помещения. През 2008г.
читалището се нанесе в предоставената през
2003г.сграда на старото училище след тежък
частичен основен ремонт, който все още не е
завършен.

ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЧИТАЛИЩЕТО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН
ДО ГОСПОДИН ВЛАДИМИР ТАНКИШЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО ГОСПОЖА МАРГАРИТА ПЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАНКИШЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА
От 1984 г. съм член на Настоятелството , а от 1989 г. съм Председател на
Читалище „Заря, от 28.12.2009 г. на Народно читалище „Заря 1902г” с. Вакарел.
През цялото това време доколкото са били човешките ми възможности съм отдавал на
читалищната дейност, насочена към формиране на истински родолюбци във Вакарел.
До 1993г. читалището беше настанено в сградата на една селска кръчма. След 1989г.
ние се борехме с проблема наем и развиване на читалищната дейност. През август
1993г. хазяйката обяви сградата за продажба, и само благодарение на действията на
истинския вакарелски кмет Спас Александров бяхме настанени в освободените от
фабриката за хавлиени кърпи в Панагюрище помещения в сградата на битовия
комбинат. С участието на работници изпратени от кметството, бременната в осмия
месец колежка Зафирова, членовете на Настоятелството Спиридон Спиридонов и свщ.
Христо Стоименов читалището бе настанено в трите стаички на първия етаж. Въпреки
несгодите, постоянните течове и др. ние се стремяхме да развиваме дейност в полза на
вакарелското население. С минимални прекъсвания функционираше танцов състав,
театрална група, женска певческа група. Трудностите които преживяхме създадоха
сред нас обстановка на приятелство и доверие, което е най-голямото достижение. През
2003г. положихме началото на формация „Вакарелче”. За репетиции използвахме
училищния стол, а след като бяхме изгонени се наложи да ремонтираме порутената
стая до читалищния салон, заслуга най-вече на Маноела Зафирова. Успоредно с това
водехме борбата за свой собствен дом, като най-накрая ни бе предоставена
порутената съборетина от старото училище. Не спряха и нашите усилия за развитие
на читалищното дело. Затвърдиха се успехите на формацията за народни песни и
танци, осмислихме новото място на читалището в съвременното информационно
общество. Не можем да отречем мястото на община Ихтиман в ремонтирането и
оборудването на читалището, но смятам че с нашия труд сме си го извоювали и
защитили в годините. Само и единствено на труда на децата и екипа на читалището ни
бе отпусната щатна бройка на координатор информационно и библиотечно
обслужване. В читалищната сграда обслужващ персонал не е влизал, но въпреки
всичко е топло чисто и уютно. Няма по-голяма награда за нас от благодарността на
хората, че сме осигурили това, което в големи общини и читалища не е постигнато –
свободен достъп до интернет на пет компютъра и технически услуги като ксерокс,
предпечат и оформяне на документи.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАНКИШЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА
През всичките тези години аз и настоятелството сме работели безвъзмездно, а
служителите в читалището с възнаграждение, граничещо с мизерното. Но сме
работели в името на хората, като сме се радвали най- искрено и на май-малката помощ,
като сме се стремели да я заслужим и оправдаем до настоящия момент. Всички знаете
че от три години сме подложени на съдебни преследвания за дължим наем от 2000г. в
размер на 6800лв. и най-накрая сме осъдени. Не съжалявам и не мога да оспорвам
съдебното решение, но съм учуден от позицията на община Ихтиман – липса на ясно
изразена позиция и подкрепа в тежкия момент. Оказа се, че трябва сами да заплатим
наема, което ще отнеме почти една трета от общинската субсидия за дейност на
читалището.
Колкото и да се стремя не мога приема този факт. Известно е, че живея на
една железничарска заплата, което не ми дава възможност финансово да подпомогна
читалището. Във Вакарел липсват и богати хора, които да сторят същото. В
безпомощността ми остава да предприема само един морален акт. През 2008г. по
случай деня на народните будители бях награден с почетния знак на Община Ихтиман
за развитие на читалищното дело, приех този знак, като заслужено признание на
всички които работят в читалището. За да мога да гледам в очите децата в читалището,
да съм спокоен със съвестта си и пред дейците на читалищното дело във Вакарел, то
приемете обратно почетния знак и грамотата. Не приемайте този акт насочен към Вас,
но го считайте за позиция пред Общинския съвет и администрацията за липсата на
морална и материална подкрепа в тежък момент, защото както казва героят на Иван
Вазов в повестта „Чичовци” – „…,право, човека за едната чест живей!...” и още…” Но
няма согласието, а без согласието, като няма него, всичко пропада.
С уважение,
Станислав Владимиров
Председател на Народно Читалище
“Заря 1902г.” с. Вакарел
30.03.2010 год

РЕШЕНИЕ № 93 ОТ 23. 02. 2009 Г. НА СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД
Софийският апелативен съд, гражданска колегия, трети състав, в откритото
заседание на 30 януари през две хиляди и деветата година в
състав:Председател: НЕЛИ КУЦКОВА Членове: СВЕТЛА БОЖКОВА и
ИВАНКА АНГЕЛОВАпри участието на секретаря Стефка Кошутова като
разгледа докладваното от съдията Куцкова гр. дело N 1942 по описа за 2008 г.
и за да се произнесе, взе предвид следното:Производството е образувано по
въззивна жалба, подадена от ТПК „Х.” – с. В. по реда на чл.196 и сл. от ГПК
/отм./ срещу решението на СОС, ТК, 5 състав, постановено на 27.03.2008 г. по
гр. дело № 774/2007 г., с което са отхвърлени исковете на кооперацията,
предявени срещу ОБЩИНА И. и ЧИТАЛИЩЕ „З.” – с. В. за заплащане на
обезщетение за ползване на част от недвижим имот, собственост на
кооперацията. Иска се отмяна на решението и уважаване на исковата
претенция.Ответниците по въззивната жалба ОБЩИНА И. и ЧИТАЛИЩЕ „З.”
чрез своя процесуален представител оспорват жалбата. В писмената защита на
адв. С. се излагат подробни съображения относно недоказаността на
фактическото ползване на процесните помещения, както и за липсата на
елементи на неоснователно обогатяване.САС, след като обсъди събраните по
делото доказателства и като взе предвид оплакванията на жалбоподателя,
намира следното:Въззивната жалба е допустима. Подадена е при спазване на
срока по чл. 197 от ГПК /отм./, от активно легитимирана страна – ищец по
делото, срещу валиден и допустим съдебен акт. По същество жалбата е
частично основателна, поради следните съображения:Видно от исковата молба
и допуснатата поправка на техническа грешка в началната дата на исковия
период, кооперацията претендира обезщетение за ползване на 100 кв. м от
собствената й площ за общо 48 месеца: от 01.07.2002 г. до 01.07.2007 г., като за
2004 г. не претендира обезщетение, тъй като за тази година читалището е
заплащало наем по 100 лева месечно.Видно от приложените към исковата
молба решение на Върховния съд, ІІІ ГО, постановено по гр. дело № 856/1992
г. и нот. акт № 8, том ІV, рег. № 3583 от 2006 г. на нотариус с район на
действие град И., Трудово-производителна кооперация „З.” е собственик на
масивна триетажна сграда – „Б. к.”, находяща се в с.В., със застроена площ от
296 кв. м.Пред окръжния съд е представен договор за наем, сключен на
01.01.2004 г. между наемодателя ППЗК „Х.” и наемателя читалище „З.”. В този
договор е посочено, че на читалището се дават под наем 5 стаи и входно антре,
находящи се на първия етаж в западното крило на сградата, собственост на
кооперацията. Наетата площ е 100 кв.м, а договореният месечен наем – 100
лева. Договорът е сключен за срок от 1 година – до 31.12.2004 г., като е
предвидено, че промени в договора могат да се правят само в писмен вид и със
съгласието на страните по него. За неуредените в договора въпроси,
включително и за случаите, когато срокът е изтекъл, договорът не е подновен,
но наемателят не е освободил имота, страните са се съгласили, че ще се
прилага чл.228 от ЗЗД.Пред окръжния съд са представени две писма от
финансов ревизор от Националния съюз на ТПК – от 20.08.2001 г., адресирано
до председателя на читалище „З.” и от 22.05.2007 г., адресирано както до
председателя на читалището, така и до кмета на община И.. В тях е посочено,
че от 13.07.1993 г. читалището ползва 100 кв.м, собственост на кооперацията и
не заплаща наем за ползването. Според ревизора, за периода от 1993 г. до
30.05.2007 г. се дължи наем в размер на 11 854 лева.ОС е допуснал и приел
съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещо лице инженер-икономист,
който дава заключение, че за периода от 01.07.2003 г. до 01.07.2007 г., без 2004
г. пазарната цена на наема за ползването е в размер на 2 440,48 лева. Това
заключение е оспорено от кооперацията ищец, допусната е съдебноикономическа експертиза, но поради невнасяне на депозит, същата е заличена..
Пред настоящата инстанция е допусната съдебно-икономическа експертиза от
вещо лице счетоводител. От заключението на вещото лице С., което не е
оспорено от страните, се установява следното: за периода от 01.07.2002 г. до
01.07.2007 г., като се изключат 12-те месеца на 2004 г., пазарният наем за
конкретните помещения би възлизал на 6 201,60 лева. Ако се отчете
инфлацията за процесния период, пазарният размер на наема би възлизал на
5 930, 17 лева. Вещото лице е изготвило заключението си след оглед на
помещенията. От показанията на свидетелката Е. К., разпитана пред въззивната
инстанция, които съдът кредитира напълно предвид на непосредствените си
впечатления от тяхната достоверност се установява следното: Първоначалната
уговорка между бившия председател но кооперацията и кмета била,
читалището временно да се помещава в сградата на кооперацията. Това била
устна уговорка, постигната през 1993 г. и от месец юли 1993 г. до 18.09.2008 г.
читалището ползвало 4 стаи, едно антре и 90 кв.м земя пред сградата. От
страна на кооперацията многократно било предлагано да сключат договор за
наем – от 1994 г., но освен за 2004 г. договор не бил сключван.
С оглед на горните доказателства, въззивният съд намира за установено от
фактическа страна, че от 1993 г. до септември 2008 г. читалище „З.” е ползвало
процесните помещения. Тяхната площ е определена на 100 кв.м и в цитирания
договор за наем, сключен през 2004 г., поради което съдът приема, че размерът
на ползваната площ е установен

.С оглед на събраните пред двете инстанции доказателства, въззивният съд
намира, че е установено, че ответното читалище „З.” е ползвало процесните
помещения не само за исковия период, а и за по-дълъг такъв. През този период
читалището се е обогатило с размера на наема, който би следвало да плаща, а
кооперацията се е обеднила със сумите, които би получила, ако отдаваше
помещенията под наем. Налице е хипотезата на чл. 59, ал.1 от ЗЗД, поради което
искът за неоснователно обогатяване се явява доказан по основание.По
отношение на размера на обедняването, съдът намира следното:Съдът не
възприема заключението на вещото лице инж. С., тъй като същият не се е
съобразил с допуснатата от първоинстанционния съд поправка на исковата
молба и е дал заключение за размера на обезщетението за 36 месеца, а не за 48,
както се претендира. Съдът, намира обаче, че в случая дължимото обезщетение
не следва да се изчислява и съобразно заключението на вещото лице С.. Същото
е компетентно изготвено, но с оглед на изричната разпоредба на чл.59 от ЗЗД, че
се дължи обезщетение до размера на обедняването, съдът намира, че този размер
следва да се изчисли с оглед на наема, който кооперацията би получила от
читалището или от друг наемател. В случая е доказано, че договореният наем за
2004 г. е в размер на 100 лева месечно. Кооперацията ищец не е доказала, че е
могла да отдаде процесните помещения за по-висок наем. Поради това съдът
приема, че нейното обедняване е в размер на наема, който би получила от
читалището и който е в размер на 4 800 лева за процесния период.С исковата
молба се претендира солидарното осъждане на двамата ответници. Съгласно чл.
121 от ЗЗД, солидарност възниква или в определението от закона случаи, или ако
е изрично уговорена. При неоснователното обогатяване няма предвидена
солидарна отговорност по закон /за разлика например от солидарната
отговорност при непозволено увреждане – чл. 53 от ЗЗД/. Общината и
читалището са самостоятелни юридически личности. Обстоятелството, че
дейността на читалището се финансира от общинския бюджет, не може да
обоснове солидарност при неоснователно обогатяване.Окръжният съд, с оглед
на събраните пред него доказателства, обосновано е приел, че искът не е
доказан. След събиране на доказателствата пред настоящата инстанция могат да
се обосноват изводи, различни от тези, до които е достигнал окръжният съд. Тъй
като обаче тези доказателства не са били своевременно представени пред
окръжния съд, а събирането им едва пред въззивната инстанция води до
частичната отмяна на първоинстанционното решение, на кооперацията
жалбоподател следва да бъде наложена санкцията по чл. 65 ал.1 от ГПК /отм./ в
размер на 100 лева.
С оглед на горните съображения, въззивният съд намира, че обжалваното
решение следва да бъде отменено в частта, с която искът на ТПК „Х.” е бил
отхвърлен срещу читалище „З.” за сумата 4 800 лева и този иск да бъде уважен,
ведно със законната лихва, начислявана от датата на завеждане на делото –
02.07.2007 г. до окончателното изплащане на сумата. В останалата му част
решението на окръжния съд следва да бъде оставено в сила.
Воден от горното, САС
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решението на СОС, ТК, 5 състав, постановено на
27.03.2008 г. по гр. дело № 774/2007 г. В ЧАСТТА, с която искът на ТПК
„Х.”, предявен срещу Читалище „З.” е отхвърлен за разликата от 4 800 до
10 080 лева И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОСЪЖДА ЧИТАЛИЩЕ „З.” – с. В., С. област, представлявано от
С. Д. В. да заплати на ТПК „Х.” – с. В., представлявана от председателя на
Управителния съвет З. И. Р. сумата 4 800 /четири хиляди и осемстотин/
лева, представляваща обезщетение за ползване на недвижим имот за
периода от 01.07.2002 г. до 31.12.2003 г. и от 01.01.2005 г. до 01.07.2007 г., на
осн. чл. 59 от ЗЗД, ведно със законната лихва, начислявана от 02.07.2007 г.
до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА ЧИТАЛИЩЕ „З.” – с. В., С. област, представлявано от
С. Д. В. да заплати на ТПК „Х.” – с. В., представлявана от председателя на
Управителния съвет З. И. Р. направените по делото разноски, изчислени по
компенсация, възлизащи на 1 093 /хиляда и деветдесет и три/ лева.
ОСТАВЯ В СИЛА решението на СОС в останалата му обжалвана
част.
ОСЪЖДА ТПК „Х.” – с. В., представлявана от председателя на
Управителния съвет З. И. Р. да заплати по сметка на САС 100 /сто/ лева
допълнителна държавна такса на осн. чл. 65, ал.1 от ГПК /отм./
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВКС на РБ
в едномесечен срок от връчването му, при спазване на изискванията на чл.280 и
чл.284 от ГПК.
Председател:
Членове: 1.
2.
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ТОВА Е БОГАТСТВОТО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ 1902г.”, В КОЕТО ИНВЕСТИРАМЕ,
С КОЕТО СЕ ОБОГАТЯВАМЕ И СЕ

Материали за броя и текстове на малки обяви за публикуване на страниците на бюлетина се приемат до двадесето число на месеца в
информациония център при читалище „Заря”. За съдържанието на авторските материали редакционния екип не носи отговорност. Не се
побликуват материали съдържащи лични данни по смисъла на закона и такива подбуждащи към всякакъв вид дискриминация, към насилие
или рушащи общоприети морални ценности. Оригиналите на авторските материали не се връщат.
Оформление и печат от екип на информационния център при читалище „Заря 1902г.” със съдействиета на кметство Вакарел под
редакцията на Станислав Владимиров.

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО.
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