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„Винаги се стреми към пълна хармония на мисли, думи и действия. Винаги се стреми към изчистване на мислите си и всичко оста-
нало ще бъде добре“.

Махатма Ганди

Мисъл на броя

ПРЕГЛЕДИ
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
28 март  (сряда), 13:00 часа - Шабла

На 2 и 3 април 2018 година 
(понеделник и вторник) „Ел-
техресурс” АД, съвместно с 
oбщина Шабла, организират 
кампания за събиране на изля-
зло от употреба електрическо 
и електронно оборудване във 
всички населени места на об-
щината. 

Гражданите и фирмите могат 
да се освободят от неработещи-
те си електроуреди (печки, хла-
дилници, перални, телевизори, 
компютри и др.) с предварител-

на заявка за извозване, подаде-
на до 2 април 2018 година, на 
безплатен национален телефон 
0800 14 100 и на номер 0885 77 
00 41, както и на електронен ад-
рес order@makmetal.eu.

На всички граждани, пре-
дали неработещи електроуре-
ди, ще се предоставят ваучери 
за отстъпки при пазаруване 
във верига магазини „Техно-
полис“, а фирмите ще получат 
документи, съгласно Закона за 
управление на отпадъците.

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

ДА ПОДКРЕПИМ КАМПАНИЯТА  
„ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ“

Областният управител Красимир Кирилов се обръща с апел към 
всички жители на област Добрич да подкрепят третото издание на 

националната кампания „Великден за всеки“ –  
Дари празник на баба и дядо.

За поредна година се набират както хранителни продукти, така и па-
рични средства, които ще бъдат разпределени във ваучери от по 20 
лв. всеки и раздадени седмица преди Великден на най-уязвите хора 
– нашите майки и бащи.
Тези, които решат да дарят средства, могат да направят това по бан-
кова сметка в УниКредит Булбанк, където има разкрита такава за це-
лите на кампанията с титуляр Български Червен кръст:

IBAN: BG53UNCR70001522802795
Банков код: UNCRBGSF

или
със SMS 1255 на стойност 1 лв., 
освободен от ДДС, както и чрез

On-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК -  
www.redcross.bg.

В рамките на първите две издания на кампанията са били събра-
ни тонове храни и близо 1 млн. лв., с които са подпомогнати над 
60 хиляди пенсионери, припомнят от институцията Омбусдман 
на Републиката. Оттам уточняват още, че ваучерите ще бъдат 

разпределени по предварително уточнени поименни списъци, 
предоставени от НОИ и с тях ще бъдат подкрепени онези пен-

сионери, които няма да получат надбавка от правителството. 
Храната, заедно със социалния патронаж по места, ще бъде 

раздадена на нуждаещите се хора и семейства.

Нa 29 и 30 март 2018 г от 
10:00 до 16:00 ч. в изложбената 
зала  на СУ „Асен Златоров“-гр. 
Шабла ще се организира бла-

готворителен Великденски ба-
зар. 

Заповядайте да се включите 
към нашата кауза.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР

Общинска администрация 
Шабла уведомява, че на 27 март 
2018 г. /вторник/ от 09.00 ч. до 
14.00 ч. ще се проведат стрелби 
в района на зенитен полигон 

“Шабла”.
Забранява се влизането и 

движението на плавателни съ-
дове северно от естакадата и 
южно от къмпинг “Добруджа”.

СЪОБЩЕНИЕНа 21 март 2018 година, об-
щина Шабла получи противо-
пожарен автомобил-дарение от 
немската организация „Интер-
хелп“ с председател Улрих Бее-
ман. Автомобилът, марка МAN 
е пропътувал 2 200 км. и 6 дър-
жави докато пристигне в Шабла. 

Получени са още лампи, спе-
циална екипировка за влизане и 
гасене на пожари, работно об-
лекло, противогази със защит-
ни очила, дооборудване.

Дарението е направено в зна-
ка на добрите взаимоотношения 
с международната организация 
„Interhelp”. В 15-те години на 
сътрудничество в Общината са 
направени много дарения, сред 
които са автомобил за нуждите 

на домашен социален патро-
наж, линейка, обзавеждане за 

ЦСРИ, пенсионерските клубове 
в гр.Шабла и село Горичане, уре-
ди за детската площадка в село 
Ваклино и др.

Ден, след като пристигна-
ха в Шабла, пожарникарите от 
Хамелн (Германия) гостуваха 
на учениците от ОУ „Св.Кл.Ох-
ридски“ село Дуранкулак. Там 
скъпите гости бяха посрещна-
ти по стар български обичай с 
хляб и сол, в автентични носии, 
с нашенски танци и сувенири от 
едно малко българско училище. 

На събитието присътваха 
още председателя на Общин-
ския съвет 

д-р Йорданка Стоева, на-
чалникът на РС ПБЗН-Шабла 
Стефан Петков и Кристиана Ен-
чева-мл.инспектор в местната 
противопожарна служба.

В училището пожарникарите 
имаха възможността да разгле-
дат рисунките на участниците в 
областния конкурс „С очите си 
видях бедата“.

По късно през деня онгебор-
ците бяха приета от кмета на 
община Шабла Мариян Жечев. 
Те връчиха на кмета на Общи-
ната документите на автомоби-
ла.

Изгрев

ДАРЕНИЕ ОТ „ИНТЕРХЕЛП“ ПРИСТИГНА В ОБЩИНАТА

Новият противопожарен автомобил

За спомен със скъпите гости

На 22-ри март 2018 г. чле-
новете на Комитета за Наблю-
дение одобриха 85 проекта по 
третата покана по Програма 
Interreg V-A Румъния – Бълга-
рия 2014-2020 г., в рамките на 
десетото заседание, което се 
състоя във Велико Търново, 
България. 

По третата покана за при-
ем на проекти по Програма 
Interreg V-A Румъния – Бълга-
рия 2014-2020 г., община Шабла 
подаде 3 проектни предложе-
ния, от които и трите са одо-
брени. А ето и кратка инфор-
мация за тях:

Проект „Интегрирано 
управление на риска и ефек-
тивни реакции на органите 
за гражданска безопасност“. 
Партньори по проекта са: об-
щина Овидиу, община Шабла 
и Фондация „Идеин развитие“. 
Той предвижда закупуване на 
снегопочистваща техника, обо-
рудвана с пясъкоразпръскващо 
устройство, V-образно гребло, 
роторен снегорин и помпа, в 
случай на наводнение /за отво-
дняване/, лодка за извънредни 
ситуации, както и закупуване 
на оборудване за екипа на до-

броволното формирование. 
Също така се предвижда по-
ставяне на оповестителна сиг-
нализация при извънредни си-
туации, обучения на екипа на 
доброволното формирование. 
Одобрената безвъзмездна фи-
нансова помощ по проекта е на 
стойност 988 827,12 евро.

Проект „Възстановяване 
на уникалното общо култур-
но наследство и насърчаване 
на съвместния туристически 
продукт „Хаманджия – първа 
цивилизация на Стара Евро-

па“. Партньорите по проекта 
са: община Шабла и община 
Черна вода. Той предвижда: 
разработване на археологи-
ческия комплекс в село Ду-
ранкулак като съвременна 
туристическа дестинация и 
популяризиране на културата 
Хаманджия. Основните дей-
ности, които са заложени по 
проекта: разширяване на пар-
кинга, изграждане на билетен 
център, укрепване на пеше-
ходна алея; разширение на по-
сетителския център; укрепва-

не на средновековната стена; 
изграждане на ново покритие 
на храма на Кибела; разши-
ряване на пешеходната алея 
на острова; изграждане на 3 
погледни площадки – места за 
почивка и наблюдение на пти-
ци и околността; широк набор 
от маркетингови дейности. 
Одобрената безвъзмездна фи-
нансова помощ по проекта е 
на стойност 1 494 037,82 евро.

Проект „Общи ресурси и 
инициативи, посветени на 
околната среда“. Партньори 
по проекта са: община Банеа-
са, община Аджиджа, община 
Шабла и община Берковица. 
Той предвижда: оформяне на 
туристически екомаршрути, 
изработване и поставяне на 
пейки, кошчета за отпадъци и 
поставки за табели и др.. Одо-
брената безвъзмездна финансо-
ва помощ по проекта е на стой-
ност 506 313,73 евро.

Очакваме в най-скоро време 
подписване на договорите за 
отпускане на безвъзмездна фи-
нансова помощ по одобрените 
проекти по Програма Interreg 
V-A Румъния – България 2014-
2020 г.

ОБЩИНА ШАБЛА С 3 ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА 
INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.

Селищна могила „Големия остров“ село Дуранкулак
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ПРОДАВАМ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ – 75 лв. трупчета, 80 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 85 лв.трупчета и 90 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 25 март 2018 година 

се навършиха
23 години от смъртта на

ДИмИТЪр мИлчЕв 
мИлчЕв

За един живот живян достойно,
за едно сърце голямо и прекрасно,

за един образ скъп, мил и 
непрежалим 

забрава няма!

От семейството

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
дограма PVC И AL, ковано желязо

огради, порти, портали, интериорни и 
входни (блиндирани) врати

Шабла, ул.“Кубрат“ №1
Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 85 лв. за кубик

ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 90 лв. за кубик   цепеници –  

95 лв. за кубик
Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла

Ул. „Чипровска“ №10
Телефон за контакт: 0888/ 850 925

ДАВАМ АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ В ШАБЛА
Телефон: 0888 708 602

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!
Телефон за контакт: 0887/70-75-41

ОБЯвА
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
ТЕЛЕФОН: 0888 42 79 11

Изкупуваме  земеделска земя в общИнИте
Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево.

Консултация и подготовка на документи. 
Телефон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

КУПУВАМ КЪщА В ШАбЛА 
до 40 000 лв., според къщата.

Телефон: 0988864297, Здравков

ПОКАНА
УС на Кооперация „Изток” гр. Шабла свиква РЕДОВНО ОБЩО 

ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на всички 
свои членове, което ще се проведе на 31.03.2018година от  

8,30 часа в залата на кооперацията при следния
ДНЕВЕН РЕД
1.Утвърждаване решения на УС за приемане и освобождаване 
на членове на кооперацията.
2.Отчет на УС за годишната дейност на кооперацията през 
2017година. Основни насоки за развитие през 2018 година.
3.Годишен финансов отчет.
4.Отчет на КС за 2017 година.
5.Освобождаване от отговорност на председателя на коопера-
цията и членовете на УС и КС за мандат 2014-2018 година.
6.Избор на ръководни органи на кооперацията за мандат 2018-
2022 година 
/Председател,Управителeн и Контролен съвети  и избор на 
пълномощници за общото събрание на ОСЗК „Добруджа“ гр. 
Добрич./
При липса на кворум  общото събрание ще се проведе един час  

по - късно на същите ден и място.                                                                                      

ЗА ДА ПРОДАДЕТЕ ЗЕМЯТА
си на посочена от вас пазарна цена:

Телефон: 0878 263 071

НАЕМАМ ЗЕМЯ
в община Шабла, с договор. Рента – 90 лв./дка

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

Продавам прасе – 130 кг.
За контакти:  0885 423 583, 0886 042 937

СЪОБЩЕНИЕ
УС на ЗК „Приморец“ с. Тюленово свиква годишно отчетно 

изборно събрание на 6 април 2018 година  
от 8:30 часа следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член кооператори.
2. Отчет за дейността на УС и КС за 2017 година.
3. Приемане на финансовия отчет за 2017 година.
4. Освобождаване на УС и Председателя от отговорност за 
мандата.
5. Избор на УС и КС и Председател.
6. Текущи въпроси.

При липса на кворум, събранието ще се проведе съгласно 
Закона за кооперациите.

УС на ЗК „Приморец“ 
с. Тюленово 

ПрИЗИв ЗА ДАрЕНИЕ
С настоящия призив се обръщаме към всички 

християни, които желаят да дарят средства 
за изграждането на храм „Св.вмчк Георги 

Победоносец” с.Тюленово.
БАНКОВА СМЕТКА:

BIC-STSABGSF
I BAN-BG74STSA93000024564008

Банка ДСК клон Шабла
Храм „Св.вмчк Георги Победоносец”

От Настоятелството

САЛОН ЗА КРАСОТА ГР. ШАБЛА
предлага на Вашето внимание козметични услуги, терапии, 
почистване на вежди, епилация, микродермабразио и др.

Плаващо работно време със записване на 
0897 488 384

Купувам и продавам къща 
в гр.Шабла 

ТЕл: 0885 11 70 51

Организацията на Жени 
ГЕРБ в Шабла зарадва въз-
растни хора в крайморския 
град в навечерието на големия 
християнски празник Благо-
вещение. Със съдействието на 
екипа на Домашен социален 
патронаж (ДСП) 
бе приготвен 
празничен обяд 
за всички 98 по-
требители на со-
циалната услуга. 

С лични сред-
ства, предоставе-
ни от народния 
представител и 
областен ръко-
водител на Жени 
ГЕРБ Даниела 
Димитрова, бяха 
закупени риба и 
пресни зеленчу-
ци. С тях екипът 
на Домашния 
социален патронаж приготви 
безплатен празничен обяд за 
всички потребители, който им 
бе разнесен в навечерието на 
празника, който в народните 
традиции се счита за „половин 
Великден”. 

Домашният социален па-
тронаж предоставя социални 
услуги на територията на об-
щина Шабла. Всеки работен 
ден доставя храна до дома на 
нуждаещите се хора. Предла-
га топла и здравословна хра-
на, съобразена с изисквания-
та на рационалното хранене. 
Оказва помощ в общуването 

и поддържането на социални 
контакти, подпомагане и раз-
ширяване възможностите на 
потребителите на социални 
услуги да водят самостоятелен 
начин на живот.Тези услуги 
могат да ползват лица в пенси-

онна възраст, инвалиди с над 
71% нетрудоспособност, деца с 
увреждания. 

Колективът и потребителите 
на ДСП изказаха най-сърдечни 
благодарности към народния 
представител от ГЕРБ Даниела 
Димитрова и й пожелаха здраве 
и благоденствие.

По повод празника Благо-
вещение структурите на Жени 
ГЕРБ в област Добрич реали-
зират различни прояви под на-
слов „Помогни в нужда”. Те се 
осъществяват по инициатива 
на народния представител Да-
ниела Димитрова.

ПРАЗНИЧЕН ОБЯД ЗА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДСП

Комисия по бюджет, финанси и данъчна 
политика

1.Докладна записка  относно приемане на 
средносрочна бюджетна прогноза за местни 
дейности в община Шабла за периода 2019-
2021 година.

Комисия по  управление на общинската 
собственост, икономическа и инвестиционна 
политика и земеделие.

2.Докладна записка относно предоставяне 
и актуализиране на ползването на общински-
те мери, пасища и ливади;  

3.Докладна записка относно учредяване 
на възмездно право на ползване върху имот 
частна общинска собственост;

4.Информация относно стопанисване на 
общинския жилищен фонд за периода март 
2017 г. – март 2018 г.;

5.Докладна записка относно продажба на 
имот – частна общинска собственост;

6.Докладна записка относно продажба на 
имот – частна общинска собственост;

7.Докладна записка относно прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба частта на 
общината;

8.Докладна записка относно продажба 
на земя – частна общинска собственост на 
собственика на законно построена върху нея 
сграда;

9.Докладна записка относно  продажба 
на земя – частна общинска собственост на 
собственика на законно построена върху нея 
сграда.

 Комисия по устройство на територията, 
благоустрояване, законност, обществен ред и 
екология

10.Докладна записка  относно изпълнение 

решения на Общински съвет – Шабла за вто-
рото шестмесечие на 2017 година; 

11.Докладна записка  относно  Отчет за из-
пълнение на Програмата за опазване  на окол-
ната среда на община Шабла  за 2017 година.;

12.Докладна записка  относно  разрешение 
за изменение на ПУП – ПРЗ за имоти в кв.1 и 
кв.5 по плана на СО „Кария“ община Шабла;

13.Докладна записка  относно  определяне 
трасе, одобряване на задние и разрешаване 
изработване на ПУП – Парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура – 
електропровод – външно захранване;

14.Докладна записка  относно кандидат-
стване на община Шабла с проект „Реконструк-
ция и рехабилитация на съществуващи улици, 
съоръженията и принадлежностите към тях 
в гр. Шабла, община Шабла“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Ос-
новни услуги и обновяване на селата в селски-
те райони“ от Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 
2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райо-
ни (ЕЗФРСР);  

15.Докладна записка относно кандидат-
стване на община Шабла с проект „Рекон-
струкция на ул. „П. Българанов“ и площад 
„Червено знаме“, гр. Шабла в пешеходна зона“ 
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на се-
лата в селските райони“ от Програмата за раз-
витие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана 
от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР);  

16.Докладна записка  относно кандидат-
стване на община Шабла с проект „Изграж-
дане на спортна инфраструктура в с.Ваклино 
и с.Граничар, община Шабла“ по подмярка 
7.2. „Инвестиции в създаването, подобрява-
нето или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 
7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
(ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Ев-
ропейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР);  

17.Докладна записка  относно Учредя-
ване на „Румънско-Българска Асоциация 
TRANSPOCO – CHOOSE TO BE HEALTHY” 
по проект „Безгранично здраве чрез спорт и 
сътрудничество – обединени в битката сре-
щу заболяванията“ финансиран от Програма 
INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 
г. съфинансирана от Европейския фонд за ре-
гионално развитие (ЕФРР) и Националния 
бюджет на Р.България;

18.Докладна записка относно определяне 
на представител на община Шабла в общо съ-
брание на „МБАЛ – ДОБРИЧ“ АД.    

  Комисия по образование, култура, спорт, 
здравеопазване, социална политика и вероиз-
поведания

19.Отчет за дейността на Местната коми-
сия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните в 
община Шабла през 2017 година.

20.Други.

ДНЕвЕН рЕД
на заседание   на Общински съвет – Шабла, което ще се проведе  на  29.03.2018 г.  /четвъртък / от 13.00  часа в залата 

на Общински съвет 
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КРАСИВО ЦВЕТЕ
Красиво цвете сред полето
безкрайна тишина попива,
оглежда се невинно във небето
като красива горска самодива.

Само сред гъстите треви
земята с красота дарява,
блести под слънчеви лъчи
и свежест непрестанно дава.

И аромат на капчици роса
разнася се от неговия цвят,
поклаща леко своята снага
и пълни с радост пъстрия ни свят.

Усмихва се на всеки и зарежда
с енергия очите благородни,
дарява всеки със надежда,
като късче злато самородно. 

 Виктория Димитрова

Представяме ви разказа на 
победителя в общинския кон-
курс ‘‘Аз паметта на времето 
прелиствам‘‘, организиран от 
ОДК и община Шабла.

24-ти юни е – Еньовден. 
Всяка година на този ден  Роси 
тръгва със своята баба да берат 
билки. Казват, че тогава треви-
те имат най-голяма сила. Годи-
на след година детето  порасна 
сред природата и вече  чакаше с 
нетърпение да излезе да събира 
лековитите билки.

Днес, докато Роси обходи 
поляната и напълни торбата си 
с безценните треви, се измори, 
полегна и се загледа в облаци-
те. Почувства се лека, като че 
беше сред тях. Тя си мислеше 
за Родината, за росните лива-
ди, за високите планини и за 
сините, дълбоки реки. Спомни 
си как , когато беше малка, баба 
й и дядо й я водиха до Дунава. 
Роси вървеше боса по мокрите, 
хлъзгави камъните. Помисли 

си, че реката носи спомена за 
Ботевите четници. Тя е видяла 
как коленичат на брега и целу-
ват родната земя. Вълнуваща 
гледка!....

Вятърът гони облачетата. 
Сега се зададе по-тъмен облак. 
Как й се иска да го изпрати на 
връх Вола, за да изплаче народ-
ните сълзи за героя Ботев.

А по това бяло леко облаче 
ще изпрати своята усмивка до 
църквата в Батак, където почи-
ват костите на много деца, загу-
били живота си през пролетта 
на 1876 година.

Роси изпращаше поздра-
ви по облачетата до Шипка и 
всички хайдушки поляни, до 
Рила, Пирин и Родопите, дали 
убежище на народните синове.

Днешната среща с природа-
та беше по-различна.

Деница Дженкова –  
5-ти клас

СУ „Асен Златаров” –  
гр. Шабла

АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ

С интерес изгледахме пре-
даването ОТ БЪЛГАРСКО, 
ПО-БЪЛГАРСКО излъчено от 
телевизия СКАТ на 24.03.2018 
г. В предаването, продължило 
почти три часа участваха та-
лантливите самодейци на Пен-
сионерски клуб с. Крапец. 

Благодарим, благодарим ви 
от сърце, мили хора, че пяхте, 
свирихте и играхте за цяла 
България като професионали-
сти! Прекланяме се пред труда 
ви! Бъдете живи и здрави и все 
така всеотдайни!   

 Сем. Жечеви - Шабла

ОТ РЕДАКЦИОННАТА НИ ПОЩА…

На 19 март 2018 година в 
детския отдел на библиотеката 
при народно читалище „Зора 
1894“ гр. Шабла се проведе ини-
циатива под надслов „С мен по 
света“, организирана по повод 
105 години от рождението на 
Асен Босев. Участниците в нея 
- учениците от ІІ „а“ клас при 
СУ „Асен Златаров“ със своя 
класен ръководител Ваня Ива-
нова.

За детството и творчеството 
на Асен Босев, любим творец 

на поколения, говори библи-
отекарят Мартин Желязков. 
Второкласниците с интерес 
изгледаха презентация, четоха 
негови стихове и гатанки, както 
и откъси от негово детско-юно-
шеско произведение.

В края всеки ученик полу-
чи разделител за книжка. Част 
от децата използваха възмож-
ността, за да вземат за четене 
книжки от детския отдел на 
библиотеката.

Изгрев

„С МЕН ПО СВЕТА“

Областен конкурс, пос-
ветен на 130-годишнината 
от рождението на Дора Габе, 
обявява Регионалният ис-
торически музей в Добрич.   
В конкурса могат да участват 
деца от Добрич и областта от 
3 до 7 години, разделени в две 
възрастови групи. Всеки малък 
художник може да представи 
по две рисунки по творби на 
Дора Габе, техниката е по из-
бор. Желателно е да бъдат с 
размери 35/ 50 см.

Постъпилите детски творби 
ще бъдат оценявани от компе-
тентно жури. Ще бъдат присъ-

дени награди във всяка възрас-
това група.

Рисунките трябва да бъ-

дат изпратени до 20 април в 
дом-паметник „Йордан Йов-
ков“. Те трябва да съдържат 

следната информация: загла-
вие на творбата, трите имена 
на участника, име на детската 
градина, група, точен адрес и 
телефон за контакти.

Резултатите ще бъдат обя-
вени на 1 май в сайта на Ре-
гионален исторически музей 
в Добрич: dobrichmuseum.bg. 
Най-добрите творби ще бъдат 
експонирани във фоайето на 
дом-паметник „Йордан Йов-
ков“. Награждаването на отли-
чените участници ще бъде на 3 
май от 16.30 часа в дом-памет-
ника.

Добрич онлайн

ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ „НАРИСУВАЙ 
ПРИКАЗКА“ ОРГАНИЗИРА МУЗЕЯТ В ДОБРИЧ

На 21.03.2018г. в Зеления 
образователен център – град 
Шабла се проведе тържество по 
случай награждаването на побе-
дителите от общинския конкурс 
‘‘Аз паметта на времето пре-
листвам‘‘, организиран от ОДК 
и община Шабла. Той подбуди 
интереса на много ученици, же-
лаещи да участват. Компетент-
но жури оцени литературните 
творби в две категории (V-VII 
и VIII-XII клас). То бе в състав: 
г-жа Таня Янакиева, г-жа Свет-
ла Атанасова и г-жа Калина Па-
нева, а рисунките, които бяха 
над 50 от общината, класира 
жури в състав: г-н Живко Ар-
наудов, г-н Душко Дуков и г-жа 
Пламена Маринова.

Настроението на присъст-
ващите деца и техните учители 
не беше в унисон със студено-
то и дъждовно време. Зеленият 
образователен център събра 
участниците, нетърпеливи да 
разберат резултатите. Про-
грамата започна с рецитал на 
ученици от V клас. Последва 
кратък филм, посветен на 140 

години от Освобождението на 
България. Настъпи дългоочак-
ваният момент на награжда-
ването. Последователно бяха 

извикани първо участниците 
в литературния конкурс. Тех-
ните награди връчи г-жа Таня 
Янакиева. В категорията V-VII 

клас поощрителни награди по-
лучиха: Ивайла Янкова и Хрис-
то Анастасов. Третото място се 
присъди на Емил Стоев, второ 
– Велизар Енчев, а първо на 
Деница Дженкова (всички от 
V клас). В категория VIII-XII 
клас на второ място се класира 
Ивет Красимирова, а на първо 
Зорница Трифонова (и двете от 
IX клас). Малките художници 
от Шабла и Дуранкулак полу-
чиха наградите си от г-н Кирил 
Йотов. Поощрителни награ-
ди се присъдиха на: 1.Виктор 
Христов – 3-ти клас,  2.Мони-
ка Петрова – 1клас 3.Радостин 
Красимиров – 4 клас 4.Ванина 
Дагитова – 2б клас. На трето 
място- Сиана Девисилова – 3 
клас, второ- Женя Петрова от 
с. Дуранкулак– 4 клас и първо 
място - Тодор Костадинов – 4 
клас, а на всички останали бяха 
връчени грамоти за участие.

От Зеления образователен 
център децата излязоха удо-
влетворени от своя труд. 

Литературен клуб  
‘‘Творческо писане‘‘ при ОДК

ДЪЛГООЧАКВАНИ НАГРАДИ

Деница Дженкова получава своята награда

НАЦИОНАлЕН лИТЕрАТУрЕН КОНКУрС 
„мОрЕ 2018“

Конкурсът се организира от читалище „Св. Св. Кирил и 
Методий 1985“ със съдействието на Община Бургас и се 
провежда от 2003 г. във връзка с патронния празник - 11 

май - Деня на светите братя Кирил и Методий. 
Литературният конкурс „МОРЕ“ включва кратки литературни 
жанрове - стихотворения и есе. Той е явен и в него могат да 
участват всички желаещи на възраст от 15 до 25 години. 
Партньори: Издателска къща “Знаци”, Издателска къща „Хер-
мес” и Регионална библиотека “Пейо Яворов” Медиен парт-
ньор: в. Черноморски фар 
ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ - Допускат се за участие 
само творби на морска тематика. - Приемат се за журиране: 
СТИХОТВОРЕНИЯ - до пет броя или цикъл, в т. ч. и хуморис-
тични. 
ЕСЕТА - до три броя. - Произведенията се изпращат на e-mail: 
chitalishte_km@abv.bg текстов формат - docx и не се връщат. - В 
конкурса участват непубликувани и неучастващи към момента 
в други конкурси произведения. - В отделен файл: име, теле-
фон/GSM и e-mail адрес на автора, копие от лична карта (За 
удостоверяване годините на автора.Читалището e регистрира-
но по Закона за защита на личните данни), учебно заведение, 
принадлежност към литературна формация (ако има такава). 
Краен срок за предаване на творбите 13 април 2018 г. 

НАГРАДИ 
Голяма награда на журито - статуетка, грамота, парична на-
града и издаване на стихосбирка от Издателска къща “Знаци” 
с творби на наградения автор. Специална награда - текст за 
песен. Определя се от композитора Стефан Диомов. Награда 
на Регионална библиотека “П.К.Яворов” – Бургас Награда на 
книжарница „Хермес” – Бургас. Освен посочените, за всеки 
жанр се излъчват по три награди - І, ІІ и ІІІ /парична и предмет-
на награда и грамота/. Номинираните творби се отпечатват в 
сборник след всеки две поредни издания на конкурса. Награ-
дените от журито творби се публикуват във вестник “Черно-
морски Фар” и в сайта на читалището www.chitalishte-км.org и 
Facebook: Читалище “Св. Св. Кирил и Методий 1985” - Бургас 

На наградените участници се изплащат пътни разходи за 
участие в тържеството по връчване на наградите.

Няколко пъти отлаганата 
поради зимните виелици среща 
между пенсионерските клубове 
на Ваклино и Крапец най-после 
се състоя в клуба на с. Ваклино. 
Замисляно като откриване на 
обновената библиотека в чи-
талище „Зора-1942”, събитието 
претърпя няколко промени в 
поводите за празнуване и воде-
щата написа няколко сценария. 
В крайна сметка си честитихме 
настъпилата засега само астро-
номически пролет. Затова пък 
случихме на дата – 21 март е ден 
на световната поезия, а ние си 
бяхме поканили поет – шаблен-
ският учител Стефан Жечев. 
Отличеният с няколко републи-
кански награди за поезия наш 
съгражданин прочете стихове 
от двете си, скромни само по 
обем стихосбирки – „На брега” и 

„Господарят на дивия плаж”. Во-
дещата, която също чете от не-
говите стихове,  макар и твърде 
заета с организацията, забеляза, 
че някои от присъстващите се 
просълзиха. Което я навежда на 
мисълта, че въпреки трудното 
ежедневие на хората, сърцата им 
са отворени и неподправените, 
искрени и талантливи стихове 
достигат до тях.

Естествено, след литера-
турното отклонение, всички 
уважиха трапезата, защото до-
макините се бяха постарали. 
Играха се хора и се пяха песни, 
но за това думи не са нужни.

Домакините получиха пода-
ръци и цветя от карапчанските 
пенсионерки и от председател-
ката на сдружението на пенси-
онерските клубове в общината.

Галина Петкова

ДЕНЯ НА ПОЕЗИЯТА 
ОТБЕЛЯЗАХА ВЪВ ВАКЛИНО

Шабленският поет Стефан Жечев гостува във Ваклино
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На Цветница по време на 
утренята се благославят вър-
бови клонки и се раздават на 
богомолците. Клонки държим 
в ръце по време на цялата ли-
тургия и така показваме, че и 
ние, както древните жители на 
Йерусалим, посрещаме Исус 
Христос като Цар и Спасител. 
Цветница е подвижен христи-
янски, но и народен празник, 
който се празнува, както в 
православната, така и в като-
лическата и протестантската 
църква една седмица преди Ве-
ликден, в неделята след Лаза-
ровден.Нарича се още Връбни-
ца, Цветна неделя, Вая (Вайя), 
Куклинден или Палмова неде-
ля (в западните църкви). Праз-
никът се пада в шестата неделя 

на Великия пост. На този ден 
в църквата се отслужва мо-
литва и се благославят върбо-
ви клонки. Те се раздават на 
вярващите и всеки ги отнася 
до дома си за здраве. Пак за 
здраве се окичват с върбови 
клонки портите и се сплита 
венче от осветената в църквата 
върба. Върбовите клонки сим-
волизират палмовите, с които 
е бил посрещнат в Йерусалим 
Исус Христос. В този ден, кой-
то е през периода на постите, 
се разрешава риба, а останали-
те ястия на трапезата трябва да 
са изцяло постни.

Имен ден празнуват всички, 
които носят имена, произлиза-
щи от названия на растения.

По материали от Интернет

„Рано или късно се случва 
това, за което винаги си мечтал, 
стига да не се откажеш от него!“

Точно това се случи и на 
певческа група „Крапец“- же-
ланието да участват в любимо-
то си предаване „От българско 
по-българско“ в Национална 
телевизия СКАТ.

С много, много пречки, с 
много трудности, жените от 
групата се обединиха и не се от-
казаха от поканата да участват 
в предаването на живо.

Получиха подкрепа от мно-
го приятели от близо и далече, 
от близките си, от Общината.

Заслужаваше си големите 
пречки, притеснението от не-
известното, от непознатото 
чувство да бъдем в ефир.

Не можем да ви предадем с 
думи настроението, радостта, 
благодарностите и похвали-
те на целия екип-на водещата 
Галя Асенова, на ръководите-
ля на оркестър „Цветница“, на 
танцьори, оператори и всички 
други в студиото. Уверяваха ни, 
че се е получило едно велико-
лепно предаване.

Желаем на всички групи и 
състави да изпитат същата емо-
ция, която ние изживяхме, като 
участват в такова красиво пре-
даване  „От българско по-бъл-
гарско“.

А лично от свое име пожела-
вам на групата да са здрави, да 
се подкрепят, да работят в екип, 
да имат сили и възможности да 
участват в много фестивали.

Мария Димитрова-
председател на ОС  

на СП 2004
Шабла

Ето и отзивите на нашите 
приятели и участници:

Васил Стоянов и Виктор Пе-
тров – „Беше едно много хубаво 

предаване, изпълнено с песни 
и танци. Изпълненията на пе-
виците от село Крапец бяха 
великолепни, каквито трябва 
да бъдат в предаването От бъл-
гарско по-българско“. Предава-
нето бе изпълнено с усмивки, а 
певиците внесоха огромна доза 
настроение.“

Георги Стефанов – „Група-
та от село Крапец и нейните 
приятели представиха по не-
забравим начин магията на 
добруджанския фолклор в на-
ционалния ефир на телевизия 
„СКАТ“. Те пяха с хъс, усмих-
нати и лъчезарни, раздадоха се 
безкрай, защото носят в себе си 
българския дух и топлотата на 
добруджанското сърце. Мисля, 
че те зарадваха зрителите  и 
стоплиха техните сърца.“

Иванка Дянкова и Пенка Ко-
лева – „Наблюдението от пуб-
ликата беше нещо невероятно, 
което не може да се опише.

Певческата група на село 
Крапец заедно с корепетитора 
Добри Добрев се представи-
ха великолепно. Всички из-
пълнения бяха представени с 
много любов към народната 
добруджанска песен. С група-
та участваха и приятели. Един 
от тях е Коста Василев, който 
пристигна от Украйна специ-
ално да подкрепи групата. Той 
беше и индивидуален изпълни-
тел, който бе високо оценен от 
оркестъра на телевизията. Още 
един наш приятел, Йордан Бал-
чев от село Паскалево се вклю-
чи с индивидуално изпълнение 
и съучастие в подкрепа на гру-
пата. Това е един човек, който е 
самоук. Неговият глас и разно-
образен фолклор са събрани в 
самостоятелни албуми, които 
огласят цяла Добруджа. Тези 
приятели са хора с широки сър-
ца към българския фолклор.“

Уведомяваме Ви, че в Дър-
жавен вестник, брой 15 от 
16.02.2018 г. са публикува-
ни изменения на Наредба № 
8121з-882/25.11.2014 г. за реда 
за осъществяване на държавен 
противопожарен контрол, ка-
саещи контрола по спазване на 
правилата и нормите за пожар-
на безопасност при извършва-
не на дейности в земеделски 
земи от органите за пожарна 
безопасност и защита на насе-
лението.

Същите изменения са въ-
ведени и с Наредба за измене-
ние на Наредба № 8121з-968 от 
2014 г. за правилата и нормите 
за пожарна безопасност при 
извършване на дейности в зе-
меделските земи (ДВ, Бр. 105 
от 2014 г.), обн. ДВ. Бр.17 от 
23.02.2018 г.

С въведените изменения 
отпада изискването за физи-
ческите и юридическите лица, 
осъществяващи дейности в 
земеделски земи, да притежа-
ват становище от съответната 
РСПБЗН за допускане до учас-
тие в жътвената кампания на 
земеделската техника, която ще 
използват.

Респективно отпада и не-
обходимостта от заплащане 
на държавна такса в размер на 
27лв. по Тарифа № 4 за таксите, 
които се събират в системата на 
МВР по Закона за държавните 
такси.

Обръщаме Ви внимание, че 
задълженията за спазване на 
правилата и нормите за пожар-
на безопасност при осъщест-
вяване на дейности в земедел-
ските земи остават.  Същите са 
регламентирани в Наредба № 
8121з-968/10.12.2014 г. за пра-
вилата и нормите за пожарна 

безопасност при извършване 
на дейности в земеделски земи, 
Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 
2014г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 
10 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. 
Бр.17 от 23.02.2018 г.  Органи-
те за пожарна безопасност и 
защита на населението осъ-
ществяват контрол за спазване 
разпоредбите на цитираната 
наредба от всички ползватели 
и собственици на земеделски 
земи, както и лица, които пре-
минават и/или осъществяват 
дейности в близост до тях.

Някои от задълженията на 
юридическите и физическите 
лица, осъществяващи дейнос-
ти в земеделските земи съглас-
но наредбата:

• Осигуряване на земедел-
ската техника и площадките за 
зареждане на ЛЗТ и ГТ с пожа-
ротехнически средства за пър-
воначално гасене и искрогаси-
тели съгласно приложение № 
2  към Наредба № 8121з-968 от 
10.12.2014 г.

• при жътва в площ над 100 
дка се осигуряване дежурство 
на трактор с водач с прикачен 
плуг с минимална широчина на 
захвата 1 м.

• при жътва в участъци с 
обща площ над 2000 дка осигу-
ряване дежурство на трактор с 
водач и техника за пожарога-
сене съгласно изискванията на 
забележката в приложение № 2.

• поставяне на видни места 
покрай площите с житни кул-
тури знаци „Пушенето забра-
нено” и „Пушенето и паленето 
на открит огън са забранени” в 
съответствие с „Наредба № РД-
07/8 от 2008 г. за минималните 
изисквания за знаци и сигнали 
за безопасност и/или здраве 
при работа”.

ОБЯвА
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, 

ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.37, ал.1 от ЗОС; чл.56, ал.1, чл.93, 
ал.2  и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общин-

ски съвет гр. Шабла № 360/27.02.2018г. и Заповед № РД-04-
89/20.03.2018 г. на Кмета на Общината, обявява публичен 
търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право 
на строеж, върху имоти частна общинска собственост, 

както следва:
ПИ 83017.503.3073 по КК на гр.Шабла, УПИ XVIII, кв.14, целият 

с площ от 755 кв. м., с начална тръжна цена 4 047.00лв. без ДДС;
ПИ 83017.503.3074 по КК на гр.Шабла, УПИ XIX, кв.14, це-

лият с площ от 791 кв. м., с начална тръжна цена 4 240.00лв. 
без ДДС;

ПИ 83017.503.410 по КК на гр.Шабла, УПИ VIII, кв.128, це-
лият с площ от 959 кв. м., с начална тръжна цена 5 140.00лв. 
без ДДС  

Търгът ще се проведе на 11.04.2018 г. /сряда/ от 10:00 часа в 
сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Спечелилите търга участници се задължават да извършат 
строителство на масивна жилищна сграда за задоволяване 
на собствени жилищни нужди в срок от 5 години от датата на 
подписване на договора , като в противен случай правото на 
строеж се погасява в полза на община Шабла и платената за 
него цена не се възстановява.

Приобретателите на правото на строеж се задължават да не 
продават, прехвърлят, заменят или даряват отстъпеното право 
на строеж и изградената сграда за срок от 10 години.

Стойността на тръжната документация е 10,00/десет 0.00/
лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 
10.04.2018 г.

Получаването на тръжната документация става  в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след пред-
ставяне на документ за закупуване.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10 % от 
началната тръжна цена на имота  и се внася по сметка BG 64 
СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG SF  при „ЦКБ” АД до 15:00 
часа на 10.04.2018 г. 

Оглед на имота всеки работен ден от 03.04.2018г. до 
10.04.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в работ-
но време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 
03.04.2018г. до 15:00 часа на 10.04.2018г.

При неявяване на кандидати на 11.04.2018г. ще се проведе 
втори търг на 18.04.2018г. от 10:00ч. при същите ред и условия.

Допълнителна информация в служба „Общинска собстве-
ност”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

В предпоследната събота, 
преди Великден, Християнска-
та църква отбелязва с празнич-
на литургия възкресението на 
Лазар, както и паметта на Све-
ти мъченик Лазар Български. 

На Лазаровден подраства-
щите девойки се превръщат в 
моми за женене. Празникът оз-
наменува момента, в който об-
ществото им позволява да срес-
ват косите си като възрастните 
жени, да носят косатник, да об-
личат везана риза, да се кичат с 
гердани, пръстени и гривни, да 
носят венец на главата и китка 
на дрехата. От този ден на под-
растващите момичета им е раз-
решено да „либят либовник“ и 
да се омъжат. На Лазаровден, 
девойките започват да живе-
ят в света на жените.По стари 
български традиции и обичаи, 
подготовката за Лазаровден за-
почва от рано, още „среди пос-
ти“. По-възрастна жена, която 
отдавна е била посветена в ла-
заруването, помага на момиче-
тата да разучат песните, които 
ще изпълняват, обикаляйки 
селото. По-голямата част от тях 
пеят, а останалите танцуват, 
тъй като Лазаровден е праз-
ник както на женската хорова 
песен, така и на танца. На този 
ден празничният обред започ-
ва рано сутринта. Момичетата 
се разделят на групи от по 5-6 
лазарки и започват да обикалят 
селото пременени в невестин-
ски дрехи. 

Традицията на Лазаровден 
повелява да се пее на всеки 
член от семейството, в зависи-

мост от неговата възраст, пол 
и положение в обществото. 
Независимо от това, лазарките 
влизат в дома с типичното за 
празника обръщение: Ой, Лаза-
ре, Лазаре... В миналото нашите 
баба и дядовци са вярвали, че 
словото, изречено на този ден, 
има магическа сила и освен че 
ще помогне на девойките да се 
превърнат в жени, ще помогне 
и на пролетта да смени зимата. 

Според народните вярва-
ния, стопанката на къщата 
задължително трябва да дари 
всяка лазарка със сурово яйце, 
което символизира безсмърти-
ето. Счита се, че къща, която е 
посетена от лазарки е щастлива 
и благословена, каквото поже-
лават и те самите чрез своите 
песни.

През неделния ден, Цвет-
ница, обичаите от Лазаровден 
продължават да се изпълняват. 
Лазарките замесват обредни 
хлябове, наречени „кукли“ и 
завиват венец от върбови клон-
ки, който пускат в течаща вода, 
за да се предпазят от Змея. Тази 
мома, чийто венец изпревари 
всички останали, ще се омъжи 
първа през годината. Този оби-
чай се нарича „кумичане“ и с 
него се бележи края на момин-
ските пролетни игри. Привечер 
на площада се играе последното 
за годината лазарово хоро, към 
което накрая се присъединяват 
други девойки и момци. Те за-
ключват хорото и го превръщат 
в първото сключено хоро след 
великденските пости.

По материали от Интернет

Първи април е междунаро-
ден ден на хумора, сатирата, 
забавата, шегата и лъжата и се 
чества навсякъде по света.

В различните страни Денят 
носи своя национален колорит: 

Във Франция наричали този 
обичай ‚априлска риба‘, заради 
издадения и нереализиран ор-
донанс от Карл IX. Слънцето 
тогава се намирало в съзвезди-
ето Риби и французите сметна-
ли, че наименованието ‚април-
ска риба‘ е напълно достойно за 
подобни шеги. Традицията още 
е жива. 

В Англия 1-ви април е Ден 
на всички глупци. От полунощ 
до 12 часа на обяд на 1 април 
всеки можел да се шегува, над-
смива, разиграва своите прия-
тели и познати. Този, който се 
хване на въдицата, посрещали 
със смях и викове: ‚Априлски 
глупак!‘. Една от най-големите 
първоаприлски лъжи, за която 
още се помни, станала в Лон-
дон през 1860 г., когато няколко 
стотици английски джентълме-
ни и лейдита получили покани 
да отидат на ‚ежегодната тър-
жествена церемония по изми-
ването на белите лъвове‘, която 
ще се състои в Тауър в 11:00 
часа сутринта на 1 април.

Във Финландия денят на ше-

гата и лъжата е градски обичай, 
но се е разпространил и сред 
селяните, попивайки самобит-
ния хумор на селските ергени. 
Свързан е със стария селски 
обичай да пращат децата да из-
пълняват шеговити поръчения 
по време на сериозна селска ра-
бота – когато се мели зърното, 
колят животните. Пращали де-
цата до съседния двор да вземат 
несъществуващ инструмент – 
стъклени ножици, ъгломер за 
тор. Съседите уж си ‚спомняли‘, 
че са дали инструмента на друг, 
и детето тръгвало към следва-
щия двор.

В Германия и Австрия смя-
тат 1-ви април за нещастен ден, 
а хората, родени на този ден за 
хора без късмет. Според преда-
нието в този ден бил роден Юда 
– предателят и именно на 1 ап-
рил сатаната бил низвергнат от 
небето. В селата не работели, не 
започвали нови неща, не пуска-
ли домашните животни навън. 
Възрастните и децата се лъже-
ли взаимно, пращайки се да из-
пълняват неизпълними заръки 
(например, да купят от аптека-
та мас от комар).

Внимавайте да не изпиете 
едно солено кафе, защото това 
е традиция в Испания.

По материали от Интернет

1 АПРИЛ - ЦВЕТНИЦА  

ГРУПАТА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР 
ОТ СЕЛО КРАПЕЦ ГОСТУВА В 
ПРЕДАВАНЕТО НА ГАЛЯ АСЕНОВА

31 МАРТ - ЛАЗАРОВДЕН  

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ 
В ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ,

1 АПРИЛ - ДЕН НА ХУМОРА, 
ШЕГАТА И ЛЪЖАТА


