
Óïðàâëÿâàì ÷åñòíî,
ïðîçðà÷íî è ïî÷òåíî!

ÓÓââààææààååììèè ààððääèèííööèè,,
В духа на установената вече традиция, за
пореден път заставам пред вас за да отче-
та това, което аз и моят екип успяхме да
реализираме или по една или друга при-
чина не успяхме да изпълним, да чуя
вашите предложения, оценки, забележки
и мнения. Независимо от това кой е кмет
и коя е управляваща партия, отговорно-
стите  на органа на местното самоупра-
вление остават едни и същи: осъществя-
ване на местно самоуправление - админи-
стративно, правно и информационно
обслужване на граждани и юридически
лица; териториално и селищно устрой-
ство; финансово-стопанска дейност и
управление на собствеността и други
делегирани от държавата функции в областта на образование-
то, културата, здравеопазването и социалните дейности.
Общинската администрация осъществява административ-
но-правното обслужване на физически и юридически лица,
извършва адресни  регистрации на граждани, води реги-
стрите по гражданско състояние в община Ардино и отгова-
ря за поддържане на актуална информация в тях, осъще-
ствява контрол за достоверността и легитимацията на доку-
ментите по гражданско състояние, съставени в чужбина и
тяхното използване в Република България при съставяне на
актове по гражданско състояние. Съставя и внася пред
Общински съвет за одобрение бюджета на общината и рабо-
ти за неговото изпълнение. Осъществява дейностите по
администриране на местните данъци и такси чрез приемане,
проверка и обработка на различни видове декларации по
ЗМДТ, касово и безкасово събиране на отделните видове
данъци и такси. Осъществява политиката в областта на сел-
ското стопанство, търговията, транспортното обслужване на
населението, управлението и стопанисването на общинска-
та собственост, защитата на потребителите, туризма. Осигу-
рява условия за водене на качествен учебно-възпитателен
процес и постигане максимални резултати в учебните и дет-
ски заведения, чрез изграждане на оптимална училищна
мрежа при съществуващите географски и демографски
условия, като се води от разбирането, че главна ценност в
образователната система е ученикът.
Изготвя краткосрочни и дългосрочни програми за строител-
ство, съставя поименни списъци и обяснителни записки към
тях, изготвя преписки за издаване на актове за общинска соб-
ственост на имоти собственост на общината, както и актуали-
зацията в зависимост от настъпилите промени в статута им.
Разработва проекти - финансирани от източници извън дър-
жавния бюджет, работи за привличане на нови инвестиции
в общинската икономика и за интегриране на усилията на

всички звена и на всички нива за нейно-
то стабилизиране и по-нататъшно разви-
тие. Проучва, разработва и координира
анализите и проучванията, подготвя
стратегии и програми за устойчивото
развитие на общината.

Уважаеми съграждани,
Общинският бюджет е основният закон
по който общината провежда своята
политика, а аз като кмет на общината
изпълнявам своята Програма за управле-
ние на община Ардино през мандат
2015-2019 г.
С решение № 46/29.01.2016 г. на Общин-
ски съвет - Ардино беше приет бюджетът
на община Ардино за 2016 г. в размер на
7 331 296 лв., от които за държавни дей-

ности - 4 174 162 лв. и за местни дейности - 3157 134 лв.
В процеса на изпълнение на бюджета след множеството
служебни актуализации от страна на Министерство на
финансите, бюджетът на община Ардино бе актуализиран и
към края на м.ноември достига 8 796 572 лв.
Общата субсидия за финансиране на делегираните от дър-
жавата дейности, общата изравнителна субсидия за финан-
сиране на местните дейности, целевата субсидия за капита-
лови разходи и целевите трансфери от ЦБ се усвояват
периодично, съгласно приетия със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г. график.
Общото изпълнение на местните приходи в община Ардино
към 30.11.2016 г. е в следните размери: 
Имуществени данъци в т.ч. патентен данък, данък недви-
жими имоти, данък върху превозни средства, данък - даре-
ния и безвъзмездно предоставяне, туристически данък,
други данъци - изпълнение за 2016 г. -  413 029 лв. (111.33 %)
Неданъчни приходи от:
1. собственост (наеми на имущество, наеми на земя, от
дивиденти, от концесии, лихви по текущи банкови сметки) -
изпълнение за 2016 г. - 197 512 лв. (141,08 %)
2. общински такси (за ползване на детски градини и на дома-
шен социален патронаж, пазари, тържища, за добив на
кариерни материали, за битови отпадъци, за технически и за
административни услуги, такса за притежаване на куче, други
общински такси) - изпълнение за 2016 г. - 424 032 лв. (86,18 %)
3. От продажби на общ. имущество - изпълнение за 2016 г. -
592 439 лв. (134,65 %)
4. От глоби, санкции и други неданъчни приходи - изпълне-
ние за 2016 г. - 25 984 лв. (173,23 %)
5. От внесен ДДС - изпълнение за 2016 г. - 58 509 лв. (146,27 %)
Неразплатените разходи на общинската администрация към
момента са в размер на 645 000 лева, от които в просрочие
са 248 000 лева.

Îáùèíñêèÿò êìåò Ðåñìè Ìóðàä:



2 Àðäèíñêè ãëàñ, ÍÎÅÌÂÐÈ-ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2016Ðàâíîñìåòêà

През годината на община Ардино е извършен един финан-
сов одит от страна на Сметна палата за заверка на годишния
финансов отчет за 2016 г. Същият е заверен без резерви. 
До 30 ноември 2016 г. в отдел „Местни данъци и такси“ са
приети и обработени над 630 декларации по чл.14 (имотни
декларации), 103 патентни декларации, 1487 декларации по
чл.54 от ЗМДТ(за МПС) и над 800 други декларации по
ЗМДТ. Издадени са над 430 удостоверения за данъчна оцен-
ка на имоти, над 280 удостоверения за декларирани дани
или липса на задължения, направени са проверки на над
1930  лица по искане на дирекция „Социално подпомагане”,
на над 380 лица и фирми по искане на НАП, Съда и съдеб-
ните изпълнители и на над 1200 лица по искане на отдели на
общината при извършване на административни услуги.
Проверени и издадени са над 250 други удостоверeния по
искане на други органи и физически лица.
Изпълнението на плана към 30.11.2016 г. е 765 000 лв. при
годишен план 756 000 лв. т.е. годишният план е изпълнен
един месец предсрочно.
Оценката за работата на отдела от лица, живеещи и работе-
щи в други райони на страната е, че обслужването на клиен-
тите е много по-бързо, точно и качествено, коректно и
вежливо. Намален е в значителна степен субективния фак-
тор при обслужването на данъчнозадължените лица на
гишетата на отдела. Вече над 95 % от декларациите за пре-
возните средства се обработват автоматизирано чрез авто-
матична връзка между КАТ и отдела. Затова и събираемост-
та на местните данъци и такси също е увеличено.
Задължения по ЗМДТ вече могат да се плащат освен при
гишетата на отдела и с ПОС терминал за заплащане чрез
банкови карти, чрез офисите на  фирма „Изипей“ - София,
чрез станциите на „Български пощи“ и чрез клоновете на
банка „ДСК“.
Дейностите, свързани със стопанисване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество се осъществяват от слу-
жителите в отдел „Стопанска и икономическа полити-
ка”. През годината са сключени 568 договора за отдаване
под наем на земеделски земи, от които за ниви - 292 догово-
ра и за пасища и ливади 276 договора. Приходите от тях са
в размер на 91 440 лв.
Приходите от отдадените под наем общински жилища са 34 029 лв.
Общата сума на продажбите по ЗОС възлиза на  499 921 лв. с ДДС.
Предоставените услуги на граждани, свързани с ползване на
общински жилищни и нежилищни помещения, общински
терени, добиване на дърва за огрев, дървен строителен мате-
риал и суха паднала дървесина, извършване на търговска,
транспортна и производствена дейност са над 1100.
Организира дейностите по сметосъбиране и сметоизвозва-
не, почистване на обществени места, паркови зони, зелени
площи и междублокови пространства, както и поддържане
на цветни площи, като тази услуга покрива почти на 100%
населените места в общината.
Водещи правила в дейността на общинската администрация,
подчиняващи се на трите основни принципа - отговорност,
публичност и прозрачност са: работа за благото на хората,
създаване на условия за по-добър живот, осигуряване на
предпоставки за добър инвестиционен климат в общината.
Административното обслужване на институции, физиче-
ски и юридически лица се извършва на принципа на т.н.
“едно гише”. Правилното й функциониране води до пови-
шаване на качеството на  извършваните услуги и до повиша-
ване ефективността на работата на служителите, което
допринася за укрепване на доверието на гражданите към
общинската администрация, като орган на местната власт и
за премахване на съмненията за корупция и некоректно
поведение от страна на служителите. 

Като важен успех в работата на администрацията отчитам
т.н. „цифровизация” на  регистрите на населението за цяла-
та община. Посредством програмен продукт служителите,
кметовете на кметства и кметските наместници автоматич-
но правят справки в съответните регистри, което значител-
но улеснява тяхната работа при извършването на услуги.
През годината от служителите в отдел „ГРАО” са предоставени
общо 7 844 административни услуги, а постъпленията в общин-
ския бюджет от събраните такси и цени на услуги е 66 375 лв.
В Национална база данни „Население” общия брой на обрабо-
тените актуализационни съобщения за докладвания период е
14 077 или средно на месец се обработват около 1 173 бр.
През м. октомври и ноември бяха проведени двата тура на
изборите за Президент и Вицепрезидент на България и
национален референдум, като за организационно и техниче-
ско обезпечаване и безпроблемното им протичане в община
Ардино активна роля имаха всички служители на админи-
страцията. 
Липсата на жалби и сигнали за лошо качество на обслужва-
нето или отказ за бслужване, приемаме за добър атестат за
работата на администрацията.

Уважаеми ардинци,
Първостепенна задача на общинското ръководство е създа-
ване на условия за водене на качествен учебно-възпитате-
лен процес и постигане на максимални резултати в учебни-
те и детски заведения.
През настоящата учебна 2016/2017 г. в община Ардино
функционират 6 общински училища - 4 основни и 2 средни
училища. Във връзка с влизане на новия Закона за предучи-
лищното и училищното образование се обособиха три само-
стоятелни детски градини, както следва: ДГ „Брезичка“ -
Ардино, с една изнесена филиална група в с. Горно Прахо-
во; ДГ „Слънце“ - Ардино и ДГ „Мир“ - с. Бял извор, с изне-
сени филиални групи в селата Боровица, Жълтуша и Пади-
на. Общинският детски компленс функционира под наиме-
нованието Център за подкрепа за личностно развитие на
деца (ЦПЛР). В тях се обучават 617 ученици и 243 деца, раз-
пределени в 45 паралелки, 21 групи и 21 групи в ЦПЛР. Със
статут на „Защитени училища“ са две училища - ОУ „А. С.
Макаренко” - с. Боровица и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ -
с. Горно Прахово, а в списъка на „Средищните училища“ са
включени СУ „Васил Левски“ - Ардино, СУ „Христо Смир-
ненски“ - с. Бял извор, ОУ „А. С. Макаренко“ - с. Боровица
и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Горно Прахово.
Във всички учебни заведения  организация на обучението е
в едносменен режим, а организацията на учебния ден е
целодневна. 
Полагат се максимални усилия за прибиране и задържане на
подлежащите на задължително обучение до 16-годишна
възраст. 
Във всички учебни и детски заведения има функциониращи
здравни кабинети, като пет медицински лица по утвърден
график обслужват всички детски заведения и училища. 
Създадена е добра организация по отношение на транспорт-
ното обслужване на учениците и учителите. 
Дейността на ученическото столово хранене се изразява в
осигуряване на хранителни продукти за столовете в детски-
те градини и училища, като за целта се провежда търг за
осигуряване на хранителни продукти. 
Със заповед на Кмета на общината общинските училища се
определят като второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити  и се делегират права и задължения на директорите
на училищата - правото да извършват компенсирани проме-
ни по плана на приходите и разходите, да се разпореждат
със средствата на училището, да определят индивидуалните
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възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на
учениците в групи и паралелки, както и самостоятелно да
определят числеността на персонала.
В изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария
за 2016 г. работна група определен със заповед на кмета на
общината, в която участваха и директорите на общинските
училища и детски градини, създаде организация по изготвя-
нето и утвърждаването на формулите, съгласно които се раз-
пределиха средства в размер на 2 017 588 лв. за финансира-
не на делегираните от държавата дейности по функция
„Образование“. 
Основни проблеми, които съпътстват образователния про-
цес в общината през последните години са: намаляването на
броя на учениците, поради съществуващите демографски и
социални проблеми; пълняемост на паралелките и групите;
функционирането основно на слети паралелки; невъзмож-
ност за отделяне на 5-6-годишните деца в самостоятелни
подготвителни групи в селата.
Културният живот в общината се организира по календа-
рен план, който ежегодно се приема от Общински съвет -
Ардино, с участието на читалища, учебни заведения и Цен-
тър за подкрепа за личностно развитие.
Традиционни културни прояви са: празници на Ардино;
селищни празници на селата Млечино, Чубрика, Горно Пра-
хово, Башево, Боровица, Сухово, Падина, Жълтуша и други;
литературни срещи и четения.
Общинската администрация, съвместно с културни и други
институции организира честването на националните праз-
ници, бележити дати и годишнини.
Многобройни са инициативите и проявите - местни, нацио-
нални и международни, в които взеха участие читалищни и
училищни самодейни групи, колективи и школи.
Общинска културната политика, която провеждаме в тясно
сътрудничество с побратимени общини и землячески
общности, е богата, пъстра и успешна.
На територията на общината спортната и туристическата
дейност се организира от клубовете по тенис на маса, футбол,
волейбол, борба,  туристическо дружество „Белите брези”и
др. Функционира и спортен клуб по бойни изкуства „Да дао”.
Общинската субсидия за спортна дейност за 2016 година е
35 000 лв.
От провежданите ученически спортни игри - волейбол,
хандбал, баскетбол футбол, шахмат, тенис на маса, лека
атлетика, ученическите ни отбори се класират на призови
места по видовете спортове. 
Ардино е с традиции в тениса на маса. В дневния ред на
клубното ръководство неотменно остават двете основни
цели: развитие и масовизиране на тениса на маса и постига-
не на високи успехи по примера на предишните поколения.
Когато спортът стане част от всекидневието на младите и
успехите не закъсняват. За това свидетелстват следните пох-
вални примери от изявите на ардинските тенисисти:
l Момичетата до 12 години на СКТМ „Юнак” спечелиха
шампионската купа и златните медали на държавно първен-
ство по тенис на маса.
lМомчетата също се представиха на ниво и се класираха на
трето място в страната.
През м.август в Ардино се проведе XIII международен тур-
нир по тенис на маса в памет на Дургут Адемов - Джофи, с
участници от България и съседни страни. В атмосфера на
празничност протече и ІІ-ият международен футболен тур-
нир за ветерани в Ардино, с участието на четири отбора.
Приятелската и спортменска надпревара бе в памет на дъл-
гогодишния спортен деятел Байрам Хамзов. 
Основен приоритет в дейността на общината е и социално-
то обслужване на населението. На територията на община

Ардино се предлагат социални услуги чрез проект и дейно-
сти, като: „И аз имам семейство“, проект „Подобряване на
достъпа до основни социални и здравни услуги в община
Ардино за постигане на независимост и социална интегра-
ция за възрастните хора с увреждания“, „Домашен помощ-
ник“, „Личен асистент“, „Предоставяне на интегрирани
социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и
активно социално включване в община Ардино“.
Социалната политика, която прилагаме, развиваме и утвър-
ждаваме е в хармония с нуждите и потребностите на насе-
лението от всички възрастови групи.
От стартирането на дейността си до момента Центърът за
обществена подкрепа (ЦОП) разширява обхвата и спектъра
на услугите, които предоставя и успя да се изгради като
ключова услуга за подкрепа на децата и семействата в
община Ардино. ЦОП - Ардино се припознава в региона
като помагаща организация, промяна има в обществените
нагласи към приемането на консултирането като подкрепа.  
ЦОП функционира като свързваща социална структура
между институциите и местната власт и създава  предпо-
ставки за  интегриране, допълване и обогатяване на дейно-
стите за деца и семейства в риск. Работи с деца и семейства,
насочени от отдел „Закрила на детето”, училища, детски
градини, Детска педагогическа стая, МКБППМН, болница и
по заявка на родител. 
Основната цел на делегираните държавни дейности „Защи-
тено жилище за хора с умствена изостаналост” и „Дне-
вен център за възрастни хора с увреждания” за предоста-
вяне на социални услуги в общността е гарантиране на рав-
ноправното положение на хората с увреждания, преодолява-
не на социалната изолация и осигуряване на постоянни и
качествени грижи за достоен живот.
По проект „Осигуряване на топъл обяд на лица от уязвими
групи в община Ардино”, за времето от 01.09.2016 до
30.04.2017 г. са включени общо 150 представители на целе-
вата група. 
В съответствие с изискванията на законовата уредба като
местна дейност функционира Клуб на пенсионера. За
целта е предоставена подходяща база в центъра на града,
като издръжката и щата е за сметка на бюджета на община-
та. Клубът предоставя възможност и условия за хората от
третата възраст и на хората с увреждания да общуват, да
организират културни и туристически дейности, да осъще-
ствяват социални контакти и възможности за активен живот. 
Една значителна част от неразчетените финансови средства
в социалните услуги - транспорт, ремонт, издръжка, се
поемат от бюджета на общината. Ще бъдат потърсени в тази
насока възможностите за привличане на финансови сред-
ства чрез публично-частно партньорство и възлагане изпъл-
нението на социалните услуги на външни доставчици.
Друго основно задължение на общинската администрация е
свързана с поддържането на добрия и приветлив вид на
населените места на територията на общината. То се изра-
зява в организиране на сметосъбирането и тяхното извозва-
не до областното депо, организация по почистване на обще-
ствени места, паркови зони, зелени площи и междублокови
пространства, както и поддържане на цветни площи.
Извършват се и контролни дейности, които произтичат от нор-
мативни документи на местно ниво, като напр. Наредба №1 
на Общински съвет и Наредба за управление на отпадъците 
в Община Ардино и други, произтичащи от законодателство-
то в сферата на опазване на околната среда.
Организацията на работата е ежедневна, като освен основните
ангажименти, произтичащи от задълженията на служителите в
отдела, се изпълняват и много строителни обекти, като една
част са текущи ремонти на тротоари, поддръжка и ремонт на
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общински жилища, на покриви на общински сгради.
Относно постъпващите молби, жалби и писма от граждани
и други институции се стремим да разгледаме, изпълним и
да отговорим в определения срок.

Уважаеми съграждани, 
тъй като основно реализираните проекти са видимата част
от дейността на общината, искам да Ви запозная с подготве-
ните и внесените за одобрение, одобрените и реализирани-
те и/или реализиращи се проекти през отчетния период.
През текущата година на територията на общината бяха реа-
лизирани много проекти от местно значение. Особено вни-
мание привличат инфраструктурните проекти, с реализа-
цията на които се обнови и подобри не само облика на град
Ардино, но и на селата. С всички извършени строителни
дейности през годината община Ардино все повече започна
да придобива европейски вид.
Изпълнени бяха проекти относно увеличаване на енергий-
ната ефективност на сгради в Ардино - СОУ „Васил Лев-
ски”, МБАЛ, сградата на Община Ардино и два жилищни
блока.
С наличната механизация са извършени работи по поддръж-
ка на общинската пътна мрежа, подравняване на основата
на пътя, баластриране на местни пътища и др.
Изпълненото проектиране и строителство по капиталовите раз-
ходи през 2016 г. в община Ардино е на стойност 1 340 100 лв.
През отчетния период усилията на Общината бяха насочени
основно към подобряване на техническата и социална
инфраструктура, за което се  подготвиха и внесоха редица
проекти по различни национални програми и програми,
финансирани от Европейския съюз, както следва:
През 2016 г. се реализираха следните проекти:
1. „Повишаване на енергийната ефективност и използване
на възобновяема енергия в общински сгради и локални
отоплителни системи на МБАЛ и СОУ „Васил Левски” в
гр. Ардино“.
2. „Намаляване на емисиите парникови газове чрез внедря-
ване на мерки за енергийната ефективност в администра-
тивна сграда на община Ардино”.
3. „И аз имам семейство”. 
4. „Изработване на общ устройствен план за територията на
община Ардино”.
5. „Изграждане на мост на р. „Коджадере” в с. Хромица, път
към с. Ябълковец” 
6. „Осигуряване на топъл обяд в гр. Ардино. 
Одобрени проекти, в процес на реализация:
1. „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни
услуги в община Ардино за постигане на независимост и
социална интеграция за възрастни и хора с увреждания”. 
2. „За младите хора на община Ардино - нашето настояще и
бъдеще“.
3. „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устой-
чиво ранно детско развитие и активно социално включване
в община Ардино“. 
4. „Осигуряване на топъл обяд на лица от уязвими групи в
община Ардино“.
5. „Аварийно възстановяване на подпорна стена - долен скат
от път в с. Китница - Горна махала“.
Внесени проекти, които очакват одобрение:
1. „Образователна интеграция на учениците в общинските
училища чрез насърчаване на културното многообразие и
приобщаване чрез българския език“.
2. „Подкрепа за предучилищната подготовка и възпитание
на децата от етническите малцинства на територията на
община Ардино“.
3. „Предоставяне на социални и образователни услуги на

възрастни и деца с увреждания и техните семейства и ико-
номически неактивни лица“.
4. „Ремонт на сградата на кметство с. Ленище“.
5. „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Падина“.
6. „Повишаване на екологичната култура, опазване на окол-
ната среда и създаване на условия за отдих на населението
на с. Ахрянско“ 
7. „Детски кът“ - с. Боровица. 
8. „Подобряване на екологичното състояние и поддържане
на чистотата на междублоково пространство в с. Млечино“
9. „Повишаване на екологичната култура, опазване на окол-
ната среда и създаване на условия за игра на подрастващите
в с. Падина“
10. „Ардино и Димотика - свързани чрез минало и бъдеще“.
11. „Развитие на мрежа за подкрепа на възрастни хора за
активно остаряване“ 
12. „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водос-
набдителни системи и съоръжения в територията на общи-
на Ардино“.
13. „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на
нови и съществуващи общински пътища, и съоръженията и
принадлежностите към тях“
14. „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на
нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и
принадлеждостите към тях в гр. Ардино“.
15. „Реконструкция и ремонт на народно читалище „Родоп-
ска искра“ - гр. Ардино.
16. „Обновяване на условията за ефективно функциониране
на народно читалище „Климент Охридски“ - с. Боровица“. 
17. „Подобряване на условията за ефективно функционира-
не на народно читалище „Родопска искра“ - с. Жълтуша“.
18. „Подобряване на условията за ефективно функционира-
не на народно читалище „Прогрес“ - с. Ябълковец“. 
19. „Повишаване на енергийната ефективност в общински
сгради и локални отоплителни системи на ДГ „Брезичка“ -
Ардино“.

Уважаеми съграждани,
Местното самоуправление е правото и реалната възможност
за населението  на общината да участва в управлението чрез
избраните органи на местната власт Общински съвет, кмет
на община и кметове на кметства.
Считам, че през отчетения период между кмета на общината
и Общинския съвет имаше много добро взаимодействие. На
заседания на Общински съвет са обсъждани и приемани
решения, свързани с приемане, актуализиране и изпълнение
на бюджета на общината, актуализиране на местни данъци и
такси, кандидатстване с инвестиционни проекти по Опера-
тивни програми на Европейския съюз, управлението на
общинската собственост, водоснабдяване и благоустрояване
на населените места, поддържане на общинска пътна мрежа,
отдаване на общински земи под наем, приемане на ПУП,
утвърждаване на училищна мрежа, финансово подпомагане
на социално слаби лица, приемане на планове и програми. 
Искам да изкажа моята искрена благодарност към общин-
ските съветници за тяхната подкрепа. 
Искам да изкажа моята благодарност към всички вас затова,
че ми вярвате и ме подкрепяте в усилията ми да управлявам
честно, прозрачно и почтено община Ардино. Аз най-отго-
ворно ви обещавам, че неотклонно ще продължавам да
направя всичко зависещо от мен и с ръководената от мен
администрация ще оправдая високото ви доверие.
Благодаря ви от сърце.

Бъдете здрави, радостни и успешни! 
Весели празници!

(Със значителни съкращения)


