
                         7 април - 13 април 2016 г.  4В ОБЩИНАТА
Препис-извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л

№ 8
от заседание на Общински съвет – Балчик,

проведено на 7 март 2016 година
По първа точка от дневния ред: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост през 2016 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 76: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост 
актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 
2016 г., приета с решение № 42 от 28.01.2016 г., като допълва: 
   Раздел Г - Безвъзмездно предоставяне на имущество:
            - Незастроен терен с площ от 500 м2, представляващ част от УПИ ІІІ - За болничен комплекс, кв.318 по ПУП на гр. 
Балчик, част от ПИ № 02508.82.2 по кадастралната карта на гр. Балчик. 
Присъстващи в залата - 18 общински съветници, гласували

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”      
По втора точка от дневния ред: Предоставяне на терен в град Балчик за изграждане на филиал за спешна медицинска 
помощ.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 77: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост; 
чл.60  ал.2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с писмо вх. № 09-00-155/21.07.2015 г. от Областен управител на 
Област Добрич:
             1. Общински съвет - Балчик дава своето съгласие за безвъзмездно прехвърляне (дарение) в полза на Министерство 
на здравеопазването за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ в гр. Балчик, обособена част от имот - общинска 
собственост, съгласно АОС № 217/22.02.1999 г., а именно: терен с площ от 500 м2, представляващ част от УПИ ІІІ-За 
болничен комплекс, кв.318 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.82.2 по кадастралната карта на гр. Балчик,  целия с площ от 
10 880 м2. 
             2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по 
безвъзмездно прехвърляне на имота по т.1 на Министерство на здравеопазването.  
Присъстващи в залата - 18 общински съветници, гласували

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”          
По трета точка от дневния ред: Издаване на запис на заповед от община Балчик в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по договор № 
953/20.10.2015 г. по сключено споразумение за партньорство РД-02-30-30/27.04.2015 г. между Община Балчик и 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 78: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 10 и т. 23, и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и споразумение 
РД-02-30-30/27.04.2015 г. и Заповед № РД-02-36-275/02.06.2015 г. на Заместник-министъра на МРРБ  за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, за изпълнение на проект „ГР. БАЛЧИК - „АК БАИР”, АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА 
УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”, чрез предоставена безвъзмездна финансова помощ от Европейската комисия средства от 
фонд „Солидарност” за преодоляване на щети от бедствията от 19 юни 2014г. 
РЕШИ:
1.  Упълномощава  Кмета  на  общината Николай Добрев Ангелов да  подпише  Запис  на заповед, без протест и 
без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Координиращ орган на фонд „Солидарност” - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”,  в размер на 
94 329,05 лв. (деветдесет и четири хиляди триста двадесет и девет лева и 05 стотинки) с включено ДДС за обезпечаване 
на 100% от заявения размер на авансово плащане по споразумение РД-02-30-30/27.04.2015 г. и Заповед № РД-02-36-
275/02.06.2015 г. на Заместник-министъра на МРРБ  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за изпълнение 
на проект „ГР. БАЛЧИК - „АК БАИР”, АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”, чрез предоставена 
безвъзмездна финансова помощ от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” за преодоляване на щети от 
бедствията от 19 юни 2014г. 
2. Възлага на кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане 
споразумение РД-02-30-30/27.04.2015 г. и Заповед № РД-02-36-275/02.06.2015 г. на Заместник-министъра на МРРБ за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за изпълнение на проект „ГР. БАЛЧИК - „АК БАИР”, АВАРИЙНО 
УКРЕПВАНЕ НА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”, чрез предоставена безвъзмездна финансова помощ от Европейската 
комисия средства от фонд „Солидарност” за преодоляване на щети от бедствията от 19 юни 2014 г. 
Присъстващи в залата - 18 общински съветници, гласували

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”          

По четвърта точка от дневния ред: Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор 
подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ” ЕАД
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 79: На основание  чл. 21 т.10, т. 6 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, 
изменя т. 1 от Решение 757 по Протокол № 48 от 13.02.2015 година  за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ” за изпълнение 
на одобрения по ПТС „2007-2013г.” проект и сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ №34544от 26.04.2013 г., 
за проект „Черноморски велосипед-диверсифициране на туристическите услуги в транс граничния регион Констанца-
Балчик, чрез велосипеди-BSB” в частта:
•       Вид на дълга - дългосрочен поет с договор за общински заем;
•       Условия за погасяване:
-  Срок на погасяване - до 25.09.2016 г. с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 
предсрочно погасяване.
 •     Максимален лихвен процент- шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,328 %.
Присъстващи в залата - 18 общински съветници, гласували

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”          
По пета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния - България 
2014-2020 г., Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион”, Специфична цел  4.1 „Да се увеличи 
капацитетът за сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното 
сътрудничество”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 80: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на 
Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 4, „Квалифициран и 
приобщаващ регион”, Специфична цел  4.1 „Да се увеличи капацитетът за сътрудничество и ефективност на публичните 
институции в контекста на трансграничното сътрудничество”  Общински съвет - Балчик,
РЕШИ:
1.      Дава съгласие:
-  Община Балчик да кандидатства в качеството си на партньор по проектно предложение за привличане на финансови 
средства по поканата за набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 
г. с проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване  на тяхната 
квалификация и образование” (“Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education”) по Програма 
INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион”, Специфична 
цел  4.1 „Да се насърчи интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната 
сила”.
- Да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община Балчик като процент от крайния бюджет 
за общината;
- Кмета на Община Балчик да сключи Споразумение за партньорство с Общините Тузла, Агигея и Кумпана, Румъния във 
връзка с кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение;
2. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и 
отчитането на проекта;
- Предварителните разходи, направени за подготовка на проектната документация, които са допустим разход да бъдат 
възстановени от програмата при одобрение на проектното предложение;
3. Гарантира, че Община Балчик разполага с финансови възможности за изпълнение на проекта;
4. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014-2020, Приоритет 4.  
Развитие на човешките ресурси и социално сближаване  -  образование и обучение, здравеопазване, пазар на труда, 
социални услуги и интеграция на уязвими групи, Мярка 4.7.  „Усъвършенстване на  политиката в областта на заетостта 
и качеството на работна сила и актуализиране на мерките за намаляване на безработицата до икономически приемливи  
нива, включително за увеличаване заетостта извън активния туристически сезон, сред жените и лицата без образование 
и професионална квалификация” и Мярка 4.9. Прилагане и развитие на принципа на партньорството и междусекторното 
сътрудничество в социалната политика.
Присъстващи в залата - 18 общински съветници, гласували

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”          
По шеста точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния - 
България 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Ефикасен регион”, Специфична цел  5.1 „Да се увеличи капацитетът за 
сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 81: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на 
Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Ефикасен регион”, 
Специфична цел  5.1 „Да се увеличи капацитетът за сътрудничество и ефективност на публичните институции в 
контекста на трансграничното сътрудничество” , Общински съвет - Балчик
РЕШИ:
1. Дава съгласие:
-  Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение за привличане на 
финансови средства по поканата за набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния - България 
2014-2020 г. с проект „Мрежа на Черноморските общини в трансграничния регион” по Програма INTERREG V-A 
Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Ефикасен регион”, Специфична цел  5.1 Да се увеличи капацитетът 
за сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество;
- Да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община Балчик като процент от крайния бюджет 
за общината;
- Одобрява и дава съгласие кмета на Община Балчик да сключи Споразумение за партньорство с Община Ефория, 
Румъния във връзка с кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение;
2. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и 
отчитането на проекта;
- Предварителните разходи, направени за подготовка на проектната документация, които са допустим разход да бъдат 
възстановени от програмата при одобрение на проектното предложение;
3. Гарантира, че Община Балчик разполага с финансови възможности за изпълнение на проекта;
4. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014-2020, Приоритет 5. 
Развитие на институционалния и административния капацитет: подобряване на местното самоуправление и качеството 
на услугите, които общината предоставя; ефективна работа в партньорство, по проекти и по оперативните програми, 
Мярка 5.1.  Подобряване на функционирането на общинската администрация с оглед повишаване ефективността на 
местното самоуправление и качеството на предоставяните услуги за населението и бизнеса в общината и Мярка 5.3. 
Партньорство с органите на държавно управление и ефективно регионално сътрудничество със съседните общини в 
области от взаимен интерес (алтернативни видове туризъм, агробизнес, подготовка на кадри и др.)
Присъстващи в залата - 18 общински съветници, гласували

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”          

Препис-извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л

№ 9
от заседание на Общински съвет – Балчик,

проведено на 31 март 2016 година

По първа точка от дневния ред: Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., в частта и за 
местни дейности на община Балчик. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 82: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява тригодишна 

бюджетна прогноза за периода 2017 г. – 2019 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен 
макет на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2017 година в размер на  13 065 895лв. и разходи 
по групи от единната бюджетна класификация в общ размер на  11 922 290 лева.

    2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2018 година в размер на  13 165 895 лв. и разходи 
в местни дейности в размер на 11 998 190 лева.   

    3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2019 година в размер на  12 965 895 лв. и разходи 
в размер на 11 809 540 лева.  

           4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2016 година на кметство Оброчище в местна дейност 

„Целодневни детски градини” 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 83: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията 

и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на кметство Оброчище в местна дейност „Целодневни детски 

градини“ да бъде завишен с 53 077 лева.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По трета точка от дневния ред: Утвърждаване на начална тръжна наемна цена на декар земеделска земя 

от общинския поземлен фонд при отдаване под наем, след провеждане на публично оповестени търгове.  
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 84: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, общински съвет – Балчик, реши:
1. Изменя свое Решение 549/27.03.2014 год. по Протокол № 38 от проведено редовно заседание, за утвърждаване 

на наемна тръжна цена на земеделска земя от общинския поземлен фонд:
1.1. Променя се текстът на т. 2, както следва: Утвърждава начална тръжна наемна цена на декар земеделска земя 

от общинския поземлен фонд,  в размер на 55 лв. (петдесет и пет лева) на декар.
1.2. Променя се текстът на т. 3, както следва: За стопанската 2016/2017 год. да не се удължава срока по вече 

сключени наемни договори. Земеделските земи /с изключение на пасищата и мерите/ от общинския поземлен фонд да бъдат 
отдадени под наем след провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на 
настоящото решение. 

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували
21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд под наем 
по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 85: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Общински съвет – Балчик реши:
І. Дава съгласие да се предоставят за 2016/2017 стопанска година:
1. За индивидуално ползване пасищата и мерите от общинския поземлен фонд, както следва:

ЕКАТТЕ номер по 
КВС номер по КК населено 

място
начин на 
трайно 

ползване
категория площ в 

дка
пазарна оценка 

в лева на дка

02508 29 02508.508.229 Балчик Пасище,мера 3 55,22 6,84
02508 38 02508.508.238 Балчик Пасище,мера 3 15,56 6,6
02508 195 02508.91.28 Балчик Пасище,мера 9 12,75 6,24
02508 288 02508.10.288 Балчик Пасище,мера 9 17,94 6
04515 21 04515.11.24 Бобовец Пасище,мера 3 10,02 6,72
31245 673 31245.118.69 Змеево Пасище,мера 3 17,22 6,72
31245 118011 31245.118.11 Змеево Пасище,мера 3 15,33 6,72
36453 69 36453.31.5 Карвуна Пасище,мера 3 47,71 6,78
36453 72 36453.30.2 Карвуна Пасище,мера 3 10,73 6,66
39459 103 39459.15.78 Кранево Пасище,мера 6 25,45 6,54
44882 77 44882.22.77 Ляхово Пасище,мера 6 44,83 6,6
44882 67 44882.21.67 Ляхово Пасище,мера 7 11,92 6,36
44882 78 44882.20.35 Ляхово Пасище,мера 6 23,03 6,6
44882 79 44882.20.37 Ляхово Пасище,мера 6 17,69 6,48
53120 15 53120.29.109 Оброчище Пасище,мера 7 21,72 6,48
53120 106 53120.49.19 Оброчище Пасище,мера 7 15,68 6,36
53120 123 53120.20.343 Оброчище Пасище,мера 10 43,47 6,36
53120 145 53120.19.131 Оброчище Пасище,мера 5 19,54 6,48
53120 177 53120.20.345 Оброчище Пасище,мера 7 35,85 6,48
53120 310 53120.45.22 Оброчище Пасище,мера 7 52,79 6,6
53120 24014 53120.24.14 Оброчище Пасище,мера 5 14,13 6,48
62788 2 62788.13.100 Рогачево Пасище,мера 9 35,71 6,36
62788 2 62788.28.11 Рогачево Пасище,мера 9 16,95 6,24
62788 1007 62788.1.7 Рогачево Пасище,мера 4 12,97 6,66
78639 38 78639.15.163 Църква Пасище,мера 7 22,19 6,48
78639 59 78639.23.59 Църква Пасище,мера 7 26,97 6,48

 2. За общо ползване пасищата и мерите от общинския поземлен фонд в землищата на: село Соколово, село Дропла, село 
Кремена и село Храброво, както следва:

ЕКАТТЕ номер по КК населено място начин на трайно 
ползване категория площ в дка

39623 39623.13.2 Кремена Пасище,мера 4 359,983
39623 39623.30.4 Кремена Пасище,мера 3 47,512
39623 39623.31.4 Кремена Пасище,мера 3 110,294
67951 67951.48.29 Соколово Пасище,мера 3 27,96
67951 67951.55.50 Соколово Пасище,мера 3 12,28
67951 67951.55.47 Соколово Пасище,мера 3 4,64
67951 67951.47.19 Соколово Пасище,мера 3 27,73
67951 67951.47.17 Соколово Пасище,мера 3 3,7
67951 67951.47.23 Соколово Пасище,мера 3 21,12
67951 67951.59.46 Соколово Пасище,мера 3 37,82
67951 67951.38,217 Соколово Пасище,мера 3 929,75
23769 23769.48.27 Дропла Пасище,мера 4 30,162
23769 23769.28.2 Дропла Пасище,мера 3 220,483
23769 23769.34.2 Дропла Пасище,мера 3 125,213
23769 23769.34.3 Дропла Пасище,мера 9 31,797
23769 23769.37.4 Дропла Пасище,мера 4 56,114
23769 23769.39.2 Дропла Пасище,мера 4 79,059
23769 23769.40.2 Дропла Пасище,мера 4 238,521
23769 23769.51.19 Дропла Пасище,мера 3 43,894
23769 23769.27.5 Дропла Пасище,мера 9 31,25
23769 23769.57.2 Дропла Пасище,мера 3 82,507
23769 23769.63.30 Дропла Пасище,мера 3 48,27
23769 23769.64.1 Дропла Пасище,мера 3 54,552
77390 ид. част от 

77390.24.12 Храброво Пасище,мера 3 576
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на 

настоящото решение.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
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 86: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; § 27, ал.2, 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. № 63-194-5/10.03.2016год. от Началника на “Общинска служба по земеделие Балчик”, Общински съвет – Балчик:
І.  Предоставя на “Общинска служба земеделие - Балчик” проектен поземлен имот с идентификатор 48982.325.20, произлизащ от 
поземлен имот с идентификатор 48982.325.2 по кадастралната карта на с.Царичино, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-
104/11.12.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване 
– нива, с проектна площ от 9,779 дка. /девет декара и седемстотин седемдесет и девет квадратни метра /, за обезщетяване на 
наследниците на Джемил Османов Ахмедов. Имот 48982.325.2  е актуван с Акт за общинска собственост 3456/2009 год.
ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.  
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Продължава на стр. 5


