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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ

№ 23
от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 26 април 2018 година
По първа точка от дневния ред: Отчет за дейността на
служителите от Районно управление град Балчик към ОД на МВР
град Добрич, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ № 334: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, Общински съвет – Балчик приема Отчет на дейността на
служителите от РУ на МВР град Балчик към ОД на МВР град Добрич,
за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински съветници
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По втора точка от дневния ред: Отчет пред обществеността и
органите за местно самоуправление и местна администрация от
Районно управление - Албена към ОД на МВР град Добрич, за
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ № 335: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Балчик приема Отчет пред обществеността и
органите за местно самоуправление и местна администрация от
Районно Управление – Албена към ОД на МВР град Добрич, за
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19 общински съветници
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По трета точка от дневния ред: Осигуряване на гориво за
общинските автомобили, предоставени за ползване от община
Балчик на Районно управление Балчик за 2018 г.
Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ № 336: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в
съответствие с чл. 34 от Наредбата определяща реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество:
1. Общински съвет Балчик определя месечен лимит за
2018 година на автомобилите, собственост на Община Балчик и
предоставени за ползване на РУ на МВР-Балчик, както следва:
за бензинови - 150 литра бензин А 95Н.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи
действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19 общински
съветници
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По четвърта точка от дневния ред: Осигуряване на гориво за
общинските автомобили, предоставени за ползване от община
Балчик на Районна служба пожарна безопасност и защита на
населението град Балчик и участък ПБЗН Кранево за 2018 г.
Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ № 337: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в
съответствие с чл. 34 от Наредбата определяща реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет
Балчик определя годишен лимит за 2018 година на автомобилите
собственост на Община Балчик, в размер на 600 л. бензин на Районна
Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението град Балчик
и УПБЗН Кранево
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи
действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19 общински
съветници
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По пета точка от дневния ред: Предоставяне на поземлени
имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши
собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на
правото на възстановяване на собствеността върху земеделски
земи.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 338: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА; § 27, ал.2, т.2 и т.3 от Преходни и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от
2010 г.), чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане
с вх. № 63-194-1/21.03.2018год. от Началника на “Общинска служба
по земеделие Балчик” и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет
– Балчик:
І. Предоставя на “Общинска служба по земеделие
Балчик” проектен поземлен имот с идентификатор 02508.10.644,
произлизащ от поземлен имот с идентификатор 02508.10.609 по
кадастралната карта на гр.Балчик, община Балчик, одобрена със
Заповед №300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на
АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на
трайно ползване – друг вид земеделска земя, VІ категория с проектна
площ от 3,000 дка. / три декара /, за обезщетяване на наследниците
на Иван Киров Иванов, съгласно проект с възложител Румяна
Александрова Игнатова. Имот 02508.10.609 е актуван с Акт за
общинска собственост 4147/2011 год.
ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички
правни и фактически действия по реализиране на настоящото
решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19 общински
съветници
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По шеста точка от дневния ред: Отдаване под наем част от имотпублична общинска собственост, представляващ част от ПИ №
39459.501.379 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне
на 1 бр. поставяем обект за извършване на търговска дейност.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 339: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14,
ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с
решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение
№ 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол №
37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:
1. Да бъде отдаден под наем част от имот-публична
общинска собственост, представляващ част от ПИ № 39459.501.379
по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на 1 бр.
поставяем обект за извършване на търговска дейност, с площ от
12,00 м2, за срок от 1 год. /една година/, чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за публичен търг с явно
наддаване, в залата присъствали – 19 общински съветници
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за срок от 1 година, в
залата присъствали – 19 общински съветници
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при
провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг,
в размер на 1200,00 лв. /хиляда и двеста
лева/, без ДДС.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за начална годишна
наемна цена 100,00 лева на кв.м., в залата присъствали – 19 общински
съветници
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

3. Кандидатите за участие следва да:
3.1. са регистрирани по ТЗ.
По десета точка от дневния ред: Отдаване под наем част от
4. След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят следва имот-публична общинска собственост, представляващ част от
да:
ПИ № 02508.7.137 по кадастралната карта на гр. Балчик, /част
4.1. използва горепосоченият част от имот, съгласно описаното предназначение; от тротоар/, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен
4.2. да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на елемент.
поставяем обект за извършване на търговска дейност.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически РЕШЕНИЕ № 343: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;
действия по изпълнение на решението.
чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик,
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялото предложение с направени изменения, в залата присъствали – 19 приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп.
общински съветници
с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2
Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:
По седма точка от дневния ред: Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост,
1. Да бъде отдаден под наем част от имот - публична
представляващ част от ПИ № 39459.502.311 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.137 по
2 бр. поставяеми обекти за извършване на търговска дейност.
кадастралната карта на гр. Балчик, /част от тротоар/, за поставяне на
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 1,00 м2 за срок от 3
РЕШЕНИЕ № 340: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от год. /три години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане
Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс
съвет Балчик реши:
в размер на 48,75 лв. /четиридесет и осем лева и седемдесет и пет
1. Да бъде отдаден под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VII, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда
част от ПИ № 39459.502.311 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на 2 бр. поставяеми и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на
обекти за извършване на търговска дейност, с площи както следва:
Община Балчик.
1.1. -15,00 кв.м.
3. Кандидатите за участие следва да:
1.2. -17,00 кв.м.
3.1. са регистрирани по ТЗ.
за срок от 1 год. /една година/, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за публичен търг с явно наддаване, в залата присъствали – 19 за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи
общински съветници
действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на рекламно „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
информационен елемент.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за срок от 1 година, в залата присъствали – 19 общински
5. Упълномощава кмета на Община Балчик да
съветници
извърши всички последващи правни и фактически действия по
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3
изпълнение на решението.
2. Утвърждава начални годишни наемни цена при провеждане на процедура за отдаване под ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински
наем чрез публичен търг в размер на:
съветници
по т.1.1. - 1500,00 лв. /хиляда и петстотин лева/, без ДДС;
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
по т.1.2.- 1700,00 лв. /хиляда и седемстотин лева/, без ДДС;
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за начална годишна наемна цена 100,00 лева на кв.м., в залата По единадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем част
присъствали – 19 общински съветници
от имот-публична общинска собственост, представляващ част
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
от ПИ № 39459.503.75 по кадастралната карта на с. Кранево, за
3. Кандидатите за участие следва да:
поставяне на 2 бр. рекламно - информационни елементи
3.1. са регистрирани по ТЗ.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 344: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.
4. След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:
14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик,
4.1. използва горепосоченият част от имот, съгласно описаното предназначение;
приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп.
4.2. да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по
поставяем обект за извършване на търговска дейност.
Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:
5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и
1. Да бъде отдаден под наем част от имот - публична
фактически действия по изпълнение на решението.
общинска собственост, представляващ част от ПИ № 39459.503.75 по
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялото предложение с направени изменения, в залата присъствали – 19 кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на 2 бр. рекламно общински съветници
информационни елементи, всеки с площ от 2,00 м2 за срок от 3 год. /
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2
три години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост,
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане
представляващ част от ПИ № 39459.503.75 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на 6 на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс
бр. поставяеми обекти за извършване на търговска дейност.
в размер на 97,75 лв. /деветдесет и седем лева и седемдесет и пет
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
стотинки/, без ДДС за всеки рекламно- информационен елемент, съгл.
РЕШЕНИЕ № 341: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от Раздел VII, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на
НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с преместваеми обекти на територията на Община Балчик.
Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински
3. Кандидатите за участие следва да:
съвет Балчик реши:
3.1. са регистрирани по ТЗ.
1. Да бъде отдаден под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част
4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор
от ПИ № 39459.503.75 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на 6 бр. поставяеми обекти за за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи
извършване на търговска дейност, с площи както следва:
действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на РИЕ.
1.1.
- 40,00 м2;
5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши
1.2.
- 40,00 м2;
всички последващи правни и фактически действия по изпълнение
1.3.
- 21,00 м2;
на решението.
1.4.
- 19,00 м2;
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински
1.5.
- 62,00 м2;
съветници
1.6.
- 7,00 м2;
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
за срок от 1 год. /една година/, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за публичен търг с явно наддаване, в залата присъствали – 19 По дванадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение
общински съветници
за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Водопровод и
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ел.захранване от сондаж в ПИ 39459.4.154 преминаващи през ПИ
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за срок от 1 година, в залата присъствали – 19 общински 39459.4.155, ПИ 39459.4.53 до семеен хотел в ПИ 39459.503.241 по
съветници
кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик”.
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Утвърждава начални годишни наемни цена при провеждане на процедура за отдаване под РЕШЕНИЕ № 345: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА,
наем чрез публичен търг в размер на:
съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на територията,
по т.1.1. - 4 000,00 лв. /четири хиляди лева/, без ДДС;
Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУПпо т. 1.2. - 4 000,00 лв. /четири хиляди лева/, без ДДС;
Парцеларен план за „Водопровод и ел.захранване от сондаж в ПИ
по т. 1.3. - 2 100,00 лв. /две хиляди и сто лева/, без ДДС;
39459.4.154 преминаващи през ПИ 39459.4.155, ПИ 39459.4.53 до
по т. 1.4. - 1 900,00 лв./хиляда и деветстотин лева/, без ДДС;
семеен хотел в ПИ 39459.503.241 по кадастралната карта на с.
по т.1.5, - 6 200,00 лв. /шест хиляди и двеста лева./, без ДДС;
Кранево, община Балчик“ - съгласно одобрено задание.
по т. 1.6. – 700,00 лв. /седемстотин лева/, без ДДС.
ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението за начална годишна наемна цена 100,00 лева на кв.м., в залата община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един
присъствали – 19 общински съветници
местен вестник.
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински
3. Кандидатите за участие следва да:
съветници
3.1. са регистрирани по ТЗ.
„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5
4. След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:
4.1. използва горепосоченият част от имот, съгласно описаното предназначение;
По тринадесета точка от дневния ред: Завишаване на бюджета
4.2. да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на
на общинска администрация в местна дейност 122 „Общинска
поставяем обект за извършване на търговска дейност.
администрация”, за ремонт на два броя помещения.
5. Упълномощава
кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 346: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялото предложение с направени изменения, в залата присъствали – 19 съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и
общински съветници
реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2
и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска
По девета точка от дневния ред: Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, администрация в местна дейност 122 “Общинска администрация”, §§
представляващ част от ПИ № 39459.502.404 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на 10 30 “Текущ ремонт” да бъде завишен с 15 786 лева, за ремонт на 2
пункт за тотализатор.
броя помещения използвани от МИГ.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за
РЕШЕНИЕ № 342: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от 2018 г.
НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с 3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия
Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински за изпълнение на решението.
съвет Балчик реши:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински
1. Да бъде отдаден под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от съветници
ПИ № 39459.502.404 по кадастралната карта на с. Кранево, за поставяне на пункт за тотализатор, с площ „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
от 14,00 м2, за срок от 3 год. /три години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем По четиринадесета точка от дневния ред: Завишаване на бюджета
чрез публично оповестен конкурс в размер на 271,32 лв. /двеста седемдесет и един лева и тридесет и две на общинска администрация в дейност 619 „Други дейности по
стотинки/, без ДДС, съгл. т.З, Зона 2 от Тарифата за определяне на базисните наемни цени на общински жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”,
помещение и терени на територията на Община Балчик.
за направа фундаменти и доставка с монтаж на 3 броя билборд.
3. Кандидатите за участие следва да:
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
3.1. са регистрирани по ТЗ.
РЕШЕНИЕ № 347: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в
4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:
съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и
4.1. използва горепосоченият част от имот, съгласно описаното предназначение;
реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години
4.2.да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на пункт и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет
за тотализатор.
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на
5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни фактически Общинска администрация в местна дейност 619 “Други дейности
действия по изпълнение на решението.
по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”,
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински съветници
§§ 52 03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

