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„Мечта” за искане за изплащане на полагащи им се възнаграждения и писмен 

отговор от кмета на община Белене; 

- Писмо-подписка от живеещите на ул. „Петко Д. Петков” за ремонт на улицата 

и писмен отговор от кмета на община Белене 

 


