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„ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ - ФАКТОР ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ”

В края на изминалата година община
Лясковец направи отчет на своята работа
по отношение изпълнението на проектите.
Проведе се публично представяне на проекти, реализирани от общинската администрация през 2009 г. Целта на публичното
представяне бе да се запознаят партньорите, гражданският сектор и широката общественост с изпълнените проекти, както и с тези в процес на разработка.
През 2009 г. в община Лясковец са изпълнени 17 проекта, като от тях е получено
финансиране в размер на 7 620 000 лева, което е един път и половина от годишния бюджет на общината. Това са средства от Европейския фонд за регионално развитие,

Европейския социален фонд,
програма „Красива България”, Програма за развитие на
селските райони, програма
ИСПА и други национални програми.
Равносметката показва,
че през последната година община Лясковец е била много
активна при разработване на
нови проекти, като общо по
Оперативните програми е кандидатствала с над 25 такива.
Най-мащабният от тях, реализиран на територията на общината е на стойност 3 989
000 лева и е финансиран по
Оперативна програма „Регионално развитие”. По проекта е
извършена рехабилитация на 12 км от общинската пътна мрежа, като изцяло са ремонтирани пътните отсечки Честово - с. Козаревец и Лясковец - манастир „Св. св.
Петър и Павел”.
Звеното за разработване на проекти отчете успешно приключването на два проекта с финансиране от Европейския социален
фонд, като единият е за предоставяне на
услугата „Социален асистент” и „Домашен
помощник”, а другият, който приключи в
края на месец септември, е за развитие на
извънкласни форми в училищата на територията на община Лясковец. Общото усвоено финансиране по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” за 2009 г.

е на стойност 87 хиляди лева, а община Лясковец вече подписа и нов договор за
безвъзмездна помощ на стойност 140 хиляди лева за развитие на социално предприятие. В процес на реализация са още два проекта - за създаване на Местна инициативна
група „Лясковец - Стражица” с финансиране от Програма за развитие на селските райони и проект за подобряване на административното обслужване, финансиран с 550
000 лева от Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство.
С финансиране по програма „Красива
България” е извършен ремонт на детската
градина в село Джулюница, а със 291 000 лева от Социално-инвестиционния фонд е извършен ремонт на детска ясла „Мир” в град
Лясковец. 2009 година бе годината, в която
сериозно финансиране получиха и църковните храмове на територията на общината.
Със средства в размер на 550 000 лева, осигурени от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет бе направен ремонт на две
църкви в гр. Лясковец и една в с. Джулюница.
Въпреки многото трудности при управление и финансиране на проектите, общината продължава подготовката на нови проекти, за да може следващата година да
бъде още по-успешна. Тежката ситуация за
общинския бюджет през следващата година
показва, че Оперативните програми остават основен източник за финансиране на общинската инфраструткура и рзвитие на но-

ви услуги в социалната и образователната
сфера.
На срещата бяха представени и седем
проекта, които в момента се разработват от
общинската администрация и които предстои да бъдат депозирани пред финансиращите органи до края на месец януари 2010 г.
Два проекта са в образователната сфера и
са по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Подготвят се и два проекта за нови социални услуги, които продължават услугите „Социален асистент” и
„Домашен помощник”. Пред финализиране
са два проекта за подобряване на условията за спорт, които включват ремонт на спортната площадка към стадион „Юнак” в Лясковец и изграждане на мултифункционално
спортно игрище в село Джулюница. Не на последно място, общината подготвя и мащабен проект за цялостно обновяване на градската среда, чрез възстановяване на централните паркови зони, благоустрояване на
обществени пространства, обособяване на
пешеходни зони и зони за отдих, както и рехабилитация на три централни улици в град
Лясковец. Общата стойност на разработваните в момента проекти е 5,5 милиона лева.
Д-р Гецова завърши представянето с думите, че проектите на община Лясковец са
фактор за европейско развитие, защото
чрез тях се подобряват условията на живот
в общината, създават се нови възможности
за населението, и по този начин всеки жител
на общината се чувства равностоен член на
Европейското семейство.

ДВОЕН ПРАЗНИК ОТБЕЛЯЗАХА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ЛЯСКОВЕЦ ДАРЕНИЕ ОТ 15 ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ ЗАРАДВА НУЖДАЕЩИ СЕ

През декември месец хората с увреждания, специфични потребности и нужди от
цял свят отбелязват своя празник. В Лясковец празникът беше двоен, защото освен
международния ден на хората в неравностойно положение, Общинската организация
чества и 20-годишния юбилей от създаването си. Тя съществува още от свикването
през 1989 год. на Първия конгрес за учредяване на Национална организация на инвалидите в България (днес Съюз на инвалидите в България, СИБ). В него тогава участват и представители от Лясковец.
Лясковската организация първоначално
е била Дружество на инвалидите с около 20
члена и самостоятелен клуб. Създадена е
заедно с търновската и горнооряховската и трите са първите в региона. Председатели на лясковската организация през годините са били Лили Николова, Тодорка Кърпачева, Димитър Драганов.
След 2002 г. Дружеството прераства в
Общинска организация със собствена визия и обществен авторитет. В момента организацията наброява над 270 члена, като само в Лясковец са 190. В Дружествата членуват около 13% симпатизанти, които са лица
без увреждания. Целта на привличането им
е да помагат на членовете за тяхната по-

добра социализация и интеграция.
От осем години председател на лясковската организация на хората с увреждания
е Стефан Кочемидов. По повод юбилея Кочемидов сподели: „Днес можем с чисто
сърце да кажем, че посрещаме празника
достойно. Обществеността в Лясковец вече
20 години знае за нас, познава нашата болка и нужда, съпричастна е с нашата потребност от човечност и толерантност.
През тези 20 години организацията в Лясковец е спазвала и продължава да развива
целите и задачите, които си е поставила. Насоките, в които сме работили през последните години са подпомагащи и благотворителни акции, безплатни административноинформационни и консултантски услуги, партньорства с организации и най-вече с община Лясковец, свързани с работата по изпълнение на различни местни и регионални
програми и инициативи.
На своя двоен празник не можем да не
изкажем благодарността си към кмета д-р
Гецова и екипа й, за това, че винаги са се отзовавали на нашите молби и потребности.
Благодарни сме и на хората от бизнеса. С
подкрепата на общинската власт, институциите и бизнеса, ние разбрахме, че все още
има човещина и милосърдие.”

Горнооряховската евангелистка църква направи дарение на хора в неравностойно положение от лясковска община. Благотворителният жест дойде точно за новогодишните празници и от
него се възползваха членове на лясковската общинска
организация на хората с
увреждания. Дарението на
евангелистите беше без възмездна помощ от общо
15 инвалидни колички - 10
рингови и 5 акумулаторни.
Това са така наречените рождествени подаръци, които изпраща швейцарската организация „Меерверт”, с която
пастор Христо Благинов е осъществил
контакти отдавна. Тези пратки не са
първите - евангелистите вече 10 години
помагат на бедни и болни хора от региона.
Пастор Благинов и кмета на община
Лясковец д-р Гецова се срещнаха с нуждаещите се граждани в Центъра за младежки и социални дейности в Лясковец и
там им бе предоставена възможност да си
изберат най-удобната за тях количка. По-

късно общината се погрижи количките да
бъдат транспортирани до домовете на ползвателите.
И пастора, и кмета изразиха своята радост от това, че могат в навечерието на
светлите празници, макар и с малък благотворителен жест, да засвидетелстват
на хората в неравностойно положение
своята съпричастност към проблемите
им.

В лясковската детска градина „Славейче” бе открита официално благотворителна
кулинарна изложба малко преди новогодишните празници. Тя бе подредена в сградата на детското заведение. Кулинарните
ястия приготвиха учителите и помощният

персонал на детската градина.
Замисълът бе блюдата
да бъдат изпълнени със
специалитети от местната
традиционна българска
кухня. Важното бе да се
съберат и подредят в изложба колкото е възможно
повече вкусни гозби, защото всички тях авторите на
кулинарната експозиция
дариха на социално слаби
хора от Лясковец.
В същия ден храната беше изпратена в общинската трапезария за бедни и
самотно живеещи граждани. Служителите от Домашния социален патронаж я разпределиха за ползвателите на социалната услуга.
Така благотворителният жест в навечерието на празниците зарадва 30 наши съграждани, нуждаещи се от подкрепа и човешко
разбиране.

ЧЕТИРИМЕСЕЦА ДЕЙСТВАОБЩЕСТВЕНАТРАПЕЗАРИЯВЛЯСКОВЕЦ ВКУСНИЯСТИЯЗАБЕДНИТЕПОДРЕДИЕКИПАНАЦДГ„СЛАВЕЙЧЕ”
За трета поредна година в нашия град
врати отваря обществена трапезария за
бедни. Тя ще обслужва нуждаещите се от
подкрепа хора в продължение на четири месеца. Първият топъл обяд гражданите получиха в първия ден на декември и такъв продължава да се раздава в трапезарията всеки делничен ден до края на месец март.
Функционирането на тази социалната
услуга “Обществена трапезария за лица и
семейства в социален риск” стана възможно в резултат на спечелен проект на общината пред МТСП, финансиран от фонд „Социално подпомагане”. На откриването присъстваха и представители от областния
съвет на БЧК и млади червенокръстци от
младежката организация в Лясковец.
Обществената трапезария има за цел
да облекчи живота на хората в неравностойно положение. Продължителността на
проекта е до 31 март 2010 г., а територията
на обхвата му е гр. Лясковец. Трапезарията
осигурява храна за лица и семейства в социален риск, като приготвянето и разпределението й се извършва от работещите в кухнята на Домашния социален патронаж. Па-

ртньори по проекта са Областния съвет на
БЧК - В. Търново и Сдружение „Граждани
за обществена инициатива Св. св. Петър и
Павел” гр. Лясковец. Общата стойност на
проекта е 7 061 лв. Сумата от 5 201 лв. се
осигурява от фонд ”Социално подпомагане” към МТСП. Сумата от 4 731 лв. е за хранене на 30 лица за 83 дни по 1,90 лв. за храноден. 470 лв са режийни разходи, осигурени също от фонда и те са за вода, почистващи препарати и канцаларски материали.
Средствата, осигурени от община Лясковец са в размер на 1 860 лв. - те са за електричество и за възнаграждение на наето лице по граждански договор като кухненски
работник. Посудата за разсипване на храната е осигурена безвъзмездно от Областния съвет на БЧК, както и хранителни продукти.
Проектът се управлява от специален
екип, в който са включени представители
на отдел “Социална закрила” - Лясковец и
от служителите на патронажа в Лясковец.
Същият е изработил и Правилник за дейността на трапезарията, чрез който са определени и бенифициентите на услугата.
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207 КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ СЪТВОРИХА ДЕЦАТА НА ЛЯСКОВЕЦ
За втора поредна година децата на община Лясковец изработиха картички, които
общинското ръководство изпрати с поздрав-послание до президента на РБългария, до министър-председателя, до народни представители, министри, кметове, директори на институции, приятели и колеги
от различни общини в България. С това община Лясковец инициира идеята да се даде
възможност на децата да разгърнат своя талант и творческа фантазия. В инициативата
се включиха над 200 участника - малчуганите от целодневните детски градини и ученици от училищата на територията на общината. Представените творби са истински шедьоври, изработени са с много любов и фантазия, като различните деца са използвали
разнообразни техники при колажите си, показали са умение за композиция и знание за
цвят. Най-много на брой бяха картичките на
учениците от СОУ „М. Райкович” - 45, а детските градини - „Радост” и „Пчелица” бяха с
най-много участници - по 23-ма.

Общинското ръководство подреди найдобрите постижения в залата на общината
и покани техните автори, за да оповести при
кого отива картичката на всеки един от тях.
Към Президента на Р България тръгна картичката на Стефания Атанасова, а тази на
Оля Огнянова бе изпратена на председателя на Народното събрание Цецка Цачева,
министър-председателя Бойко Борисов беше зарадван с творението на Мартин Тодоров - и трите деца, класирали се на първите
места са възпитаници на ЦДГ „Радост”, което според оценяващите е доказателство, че
за втора година най-добре се справят хлапетата от това детско заведение. Журито бе
категорично в оценката си, че децата от детските градини като цяло изработват покрасиви картички от учениците. Освен тези
три призови места, журито даде висока
оценка на още 26 картички. Авторите им, общо 29 деца, гостуваха на кмета д-р Гецова и
тя съобщи при кого отиват произведенията
им. Освен това децата, измайсторили най-

КОЛЕДНИЯ КАРНАВАЛ СЕ ПРЕВРЪЩА В ТРАДИЦИЯ

Ден преди коледните
празници се състоя детски
карнавал, организиран от
община Лясковец. В него
участваха ученици от лясковските училища и малчугани от детските градини. Веселото карнавално
шоу беше на сцената на читалище „Напредък-1870”.
Инициативата се провежда за трета поредна година и събужда голям интерес у децата на Лясковец. Организаторите, зарадвани от активността на
децата и желанието им за
изява, си пожелаха карнавалният празник да се превърне в нестихваща традиция и скоро да празнуват юбилей.
В маскения бал имаше много веселие и
щастливи усмихнати деца. На сцената се качиха най-разнообразни герои - животни - от
дребни мишлета до гигантски слончета и царят-лъв, както и приказни и телевизионни герои - червени шапчици, добри феи и принцеси, пирати, каубои и средновековни рицари, арабски шейхове, известни герои като
Пипи, Батман, Спайдърмен, Пинокио, Зоро
и т. н.
Състезанието премина в два тура - след
представянето, всеки герой показа и своите
артистични умения. Освен оригиналните
костюми, журито оценяваше и сценичните
заложби на представилите се участници. Те
изпълняваха коледни стихчета или песнички, наричаха пожелания, или с думи представяха героя, в който са се превъплътили.

Както всяка година карнавалът имаше конкурсен
харак тер. В малк ата
възрастова група се включиха палавниците от детските градини. С найинтересни карнавални
предложения се представиха хлапетата от ЦДГ
„Славейче” и журито заслужено присъди и трите
призови награди да отидат при тях. На първите
места се класираха Десислава Стоева, Белослава Маринова и Лора Гугучкова. В голямата възрастова група журито бе особено затруднено. Всички
участници бяха много оригинални в своите изпълнения. Затова оценяващите присъдиха по две
първи, две втори и две трети места. Найдостойно в съревнованието се представиха
Аня Пейчева в ролята на Пипи и Михаил
Първанов в ролята на клоун - и двамата от
СОУ „М. Райкович”. Подгласници им станаха деца от НУ „Ц. Гинчев” - маскираната като
гарван Пламена Георгиева и Габриел Йосифов като истински Пинокио. Трето място получиха Даниел Тодоров като арабски шейх
и Иван Станев като Батман.
Общината бе предвидила награди за
първо, второ и трето място, а за неуспелите
да заемат призовите позиции, имаше много
поощрителни награди.
Несъмнено карнавалното шоу на децата от нашата община се превърна в традиция за радост на организаторите и за още
по-голяма наслада за малките палавници.

В ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ” ОТКРИХА СПЕЦИАЛЕН КАБИНЕТ

На 15 януари в ЦДГ "Славейче" гр.
Лясковец с водосвет и пожелания за
успех бе разкрит новоизградения ресурсен кабинет за обучение на деца
със специални образователни потребности. Той е модерно оборудван с помощта на образователното министерство и с доброволния труд на екипа на
детското заведение. Досега такъв кабинет в региона никога не е имало. Единствено общините Свищов и Павликени могат да се похвалят с такива - всички останали деца от областта със специални образователни потребности са
работили в Ресурсния център във В.
Търново. В продължение на три години дете
от ЦДГ „Славейче” е било обгрижвано от центъра в старата столица. Сега то, заедно с
още пет деца продължава да работи с ресурсните учители, но вече в детската градина, която посещава.
На откриването родителите на хлапетата със специални потребности посрещнаха
най-сърдечно тази хуманна инициатива и изразиха благодарност, както към ръководството на ресурсния център, така и към директорката на ЦДГ „Славейче”. За тях и за
децата им, всичко става по-лесно, посигурно и удобно, това споделиха те.
На откриването присъстваха директорката на Ресурсния център Донка Дончева,
ресурсният специализиран педагог, логопедът и психологът, които ще работят с
шестте деца в Лясковец. Те поднесоха и
първите си подаръци за децата и дообогатиха цветния интериор на новия кабинет.
За лясковска община кабинетът е еди-

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

уникалните коледни честитки, получиха награда за труда си - лакомства.
Някои от палавниците дори получиха и
отговор с благодарности от получателите.
Така например, в специално писмо министърът на енергетиката Трайчо Трайков
изказа своето възхищение от таланта на Теодор Гърмидолов от НУ „Ц. Гинчев”, като му
благодари за хубавата рисунка, с която го е
поздравил за празниците.
В писмото си до малкия Теодор той написа: ”Скъпи Теодоре, благодаря ти за прекрасната картичка, с която ме поздравяваш.
Очевидно е, че имаш талант на художник,
който непременно трябва да развиеш. Бъди
много здрав през Новата 2010 година! Желая здраве и късмет на теб и на семейството ти, на преподавателите и на децата от
твоето училище ”Цани Гинчев”, на кмета и
на председателя на общинския съвет, както
и на всички хора от красивия град Лясковец.
От сърце ти желая Весела Нова година и
сбъдване на всичките ти смели мечти!”

Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.1-01/2007
ДОГОВОР № BG161PO001/1.1-01/2007/048

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие
Инвестираме във Вашето бъдеще

Община Лясковец избра изпълнител на строително-ремонтните работи по проект
„Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец - 1899” в село Козаревец”
Приключи открития конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет „Строително - ремонтни работи по проект “Обновяване и модернизация на читалище “Земеделец - 1899” в село Козаревец”, финансиран по договор за
безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/048 по Оперативна програма “Регионално развитие”. Обществената поръчка бе обявена от Община Лясковец.
Поръчката е в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013г.”, в подкрепа на развитието на културната инфраструктура на територията на общината. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет.
По данни на регистъра на продадените конкурсни документи, документация за участие в процедурата за възлагане на
малка обществена поръчка са закупили 36 фирми от Велико Търново, Горна Оряховица, Габрово, Пловдив, Пазарджик, София, Търговище и др. В определения срок оферти за участие бяха подадени от 10 фирми - кандидати за изпълнител на малката обществена поръчка.
След извършена комплeксна оценка на подадените оферти, съгласно критериите за оценка и показателите, посочени в
документацията за участие в процедурата, на първо място е класирана офертата на кандидата „Косева Груп” ЕООД Велико
Търново с 90.02 точки, предложил икономически най-изгодна оферта, със срок за изпълнение на строително-ремонтните работи 5 месеца и обща стойност на СМР - 379 441.10 лв. Със Заповед №1687/03.12.2009 г. на Кмета на Община Лясковец е обявено решението на възложителя, с което за изпълнител на малката обществена поръчка е определена фирма „Косева
Груп” ЕООД.
Договорът за изпълнение на малката обществена поръчка бе сключен в първите дни на 2010 година, след което започна
и изпълнението на строително-монтажните работи за обновяване и модернизация на читалище „Земеделец - 1899” в село Козаревец.
Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец - 1899” в село
Козаревец”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Отговорност за съдържанието на
публикацията носи Община Лясковец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

БАБИНДЕН В КОЗАРЕВЕЦ
В лясковска община най-изявените артисти несъмнено са козаревчани. За пореден път, в Деня на родилната помощ - Бабинден, те показаха познаване на обредните традиции и голямо актьорско майсторство. На 21 януари още рано сутринта започнаха приготовления за празника. Първо
бе разчупена топлата пита, от която похапнаха всички присъстващи жители на селото за здраве на децата и бабите.
Акушерката на селото и жени от пенсионерския клуб, облечени в карнавални костюми, съпроводени от жива музика, в празнично шествие понесоха „новороденото бебе” по улиците на селото. Шествието обиколи къщите на всички млади семейства,

сдобили се през изминалата година с рожба. На мегдана, въпреки студеното време,
се изви кръшно хоро, след което в пенсионерския клуб се извършиха поредицата от
ритуални действия, характерни за празника. Селската акушерка запретна ръкави, изми ръце и окъпа бебето. Пенка Парашкевова е акушер на Козаревец в продължение
на 40 години и през ръцете й са минали стотици козаревски отрочета. Тя е и пръв
съветник на младите майки в отглеждането
на децата. За неуморния си дългогодишен
труд и топли грижи, жените от селския клуб
„Здравец” я обсипаха с дарове, сърдечни
думи на благодарност и празнични пожелания.

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ЛЯСКОВЕЦ ПОСЕТИ ТИСАФЮРЕД
нствения. Директорката Елка Йорданова,
доволна от бързо свършената работа и
успешния старт на начинанието, сподели
пред своите гости, че към ресурсния кабинет в Лясковец вече проявяват интерес и родители на деца от горнооряховско. Скоро и
дете от Долна Оряховица ще започне занимания с учителите в този кабинет, а може да
остане и за постоянно, именно в тази детска
градина.
По график работата с психолога и логопеда е в първия ден от седмицата, а във
вторник и четвъртък са срещите на малчуганите със специализирания педагог.
Екипът и директорката ще се радват много, ако в бъдеще кабинета на тяхната детска
градина помогне на повече деца. Оказва се,
че още в ранна възраст доста дечица имат
нужда от такива образователни потребности, но родителите или не могат финансово
да се справят с проблема, или не знаят към
кого да се обърнат.

Делегация от община Лясковец, водена
от кмета д-р Ивелина Гецова беше на посещение в унгарския град Тисафюред. Поводът за гостуването бе покана от страна на
кметицата Ерика Пинтер за официалните
тържества, посветени на празника на града.
Така д-р Гецова върна жеста на унгарците,
които й гостуваха през лятото за петровските празници. Тогава на тържествената сесия на Общински съвет-Лясковец двете кметици подписаха споразумение в присъствието на общински съветници и гости. Двустранна декларация за обгр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
мен бе подпиe-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
сана и на праз-

ника на тисафюрчани и по този начин двата
града официално се побратимиха. Това обаче не е първото посещение от българска
страна. През месец октомври 2009 година
се проведе учебно пътуване в Унгария, в което представители на МИГ ЛясковецСтражица бяха гости на две МИГ по поречието на река Средна Тиса и Задива. Българите работят с три партньорски групи по
съвместни проекти по ЛИДЕР и вече защитават своите идеи за финансиране. Освен
нашата делегация, на празника в Тисафюред са присъствали и представители от побратимени с унгарците два града от Чехия и
Сърбия. Не е тайна, че чехите също са проявили особен интерес към нашия град и са
предложили да участват в дейностите по
проекта ни, свързан със създаването на
Местната инициативна група.
По време на срещата д-р Гецова и Ерика
Пинтер са обсъдили и съвместната подготовка за провеждането на фестивал на народното творчество. През идващото лято самодейните състави на унгарските ни приятели ще пристигнат в нашия град и ще
осъществят културен обмен с нашите творчески колективи. Освен това лясковските деца ще посрещнат свои връстници от унгарския Тисафюред, ще обменят опит в сферата на спорта, изкуството и културата.

