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 „Давайте, и ще ви се даде. Мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви, защото, с каквато мярка 
мерите, с такава ще ви се отмери.“ 

(Лука 6:38) 

МИСЪЛ НА БРОЯ

На 17 септември, когато 
честваме големия християнски 
празник Вяра, Надежда, Любов, 
в училищата от община Шабла 
официално беше открита новата 
учебна 2018/2019 година.

Под звуците на Химна на Ре-
публика България беше вдигнато 
знамето на нашата родина.

Специални гости на учени-
ците и преподавателите от СУ 
„Асен Златаров“ Шабла бяха за-
местник-кметът на община Ша-
бла Цветелин Йорданов, пред-
седателят на Общинския съвет 
д-р Йорданка Стоева, секретарят 
на Общината Миглена Спирова, 
бившият директор на училището 
Йордан Михайлов. 

Празникът започна с благо-
словение за началото на учебната 
година, извършено от отец Па-
вел Максимов. Своя музикален 
поздрав поднесоха и изпълните-
лите от вокална група „Веселите 
нотички“ с ръководител Силвия 
Вангелова.

По традиция първи отправи 
своите пожелания към ученици-
те, директорът на училището Пе-
транка Валентинова.

„Днес е истински празник, за-
щото вашите гласове огласят дос-
коро опустелите класни стаи.“- 

каза Валентинова. Тя се обърна 
към най-малките ученици, пър-
вокласниците, които за първи 
път прекрачват училищния праг 
и към тези, които за последна 
година ще се обучават в шаблен-
ското училище-дванадесотоклас-
ниците. Приветства и учителите, 
пожела им сили и търпение, за да 
превърнат целите си в успех. Поз-
драви родителите, които заедно с 
педагозите ще бъдат опора и под-
крепа на учениците.

„На добър час на всички! От-
кривам новата 2018/2019 година – 
завърши словото си Директорът.

От името на кмета на община 

Шабла Мариян Жечев беше про-
четен поздравителен адрес. „Този 
ден е начало. За вас, скъпи първо-
класници, започва едно различно 
пътешествие от днес. Силно се 
надявам то да е интересно и въл-
нуващо. За вас, уважаеми учени-
ци, които вече сте поели по този 
път, е следващото стъпало нагоре. 
Бъдете усърдни, съхранете любо-
знателността си, защото така по-
добре ще опознавате света около 
себе си.“, бяха част от словата на 
кмета.

„Вярвайте в доброто, във ва-
шето бъдеще, бъдете щастливи 
и попътен вятър.“ – пожела д-р 
Стоева на възпитаниците на 
местното училище и съобщи, че 
през тази учебна година ще мо-
гат да сключват партньорски от-
ношения с учениците от община 
Терешин и другите побратимени 
на Шабла общини.

Поздрав към 17-те първоклас-
ника отправиха второкласниците 
и предадоха ключа на знанието на 
най-малките ученици.

От името на родителите гово-
ри Татяна Пенчева. Нейните топ-
ли майчински думи бяха насоче-
ни към първолаците и техните 
учители.

Малките палавници ще бъдат 

обучавани от класния им ръко-
водител Виолета Балева и Мари-
ета Трайкова, която ще им помага 
при подготовката на уроците и 
домашните задачи. Посрещнати 
с питка и мед, първокласниците 
преминаха през буквара на зна-
нието и влязоха в класната си 
стая. Там г-жа Трайкова ги за-
позна с най-новите им приятели, 
Буквара, Математиката и остана-
лите учебници, по които ще рабо-
тят.  Безброй обективи запечатаха 
вълнението на ученици, техните 
родители и близки, с пожелание-
то „чрез наука, към сполука.“

Продължава на стр.4

ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
„С НАУКА, КЪМ СПОЛУКА.“

ВАЖНО! НАЖНО! ВАЖНО!
ОБщИНСКА АДМИНИСТРАЦИя ШАБЛА 
ПРЕДОСТАВя БЕЗПЛАТНО НА ВСИЧКИ 

ДИАБЕТНО-БОЛНИ ПО 1 БР. ДИЕТИЧЕН ХЛяБ. 
В срок до 21 септември (петък) жителите на град Шабла могат 

да си го получат лично в Домашен социален патронаж.
Срокът на хляба е до горепосочената дата.

Подробности четете на стр. 4

Шабленските първолаци преминаха през Буквара на знанието

По-зрелищен и пищен от вся-
кога досега бе петият празник на 
Плодородието в Шабла. Рогът 
на изобилието се беше изсипал 
ден след Кръстовден в градския 
парк. щандовете се огъваха под 
тежестта на отгледаното, откъс-
нато и уловено от жителите на 
община Шабла. Всички села от 
Общината, организации, фирми 
и частни производители с гор-
дост бяха изложили своята про-
дукция.

Гвоздеят на програмата бе 
кулинарното шоу „Кметът може 
И да готви“. Своеобразното 
„надготвяне“ бе между кмета на 
община Шабла, Мариян Жечев 
и градоначалника на побратиме-
ната ни полска община Терешин 
– Марек Олековски започна още 
от преди обед. И в приятелско-
то „кръстосване на черпаците“, 
кметовете бяха на мястото на съ-
битието преди всички. 

„Бог е създал и стридите и 
ябълките. Не можем да подобрим 
тези рецепти, но сме длъжни да 
опитваме“, като че ли тази култо-
ва фраза от филма „Повелителят 
на кухнята“ беше вдъхновила 
кмета на община Шабла, Мари-
ян Жечев, докато приготвяше, 
с помощта на заместника си 
Цветелин Йорданов и кмета на 
Дуранкулак, Веселин Димитров 
своята рибена чорба. Кулинар-
ният шедьовър, приготвен за 
шабленци и гостите на града ни 
в 100 литровия казан, спокойно 

може да бъде наречен „Общин-
ска рибена чорба“, защото беше 
букет от 18 вида риба, уловена 
във всички водни басейни на 
територията на нашата Община. 
Стриди в нея нямаше (само), но 
за сметка на това шепа миди до-
пълваха богатата езерна и мор-
ска фауна в казана. Четирите ра-
чешки щипки придаваха гурме 
вид на вкусното ястие. Разбира  
се не мина и без традиционната 
за това ястие чеснова люта под-

правка – шабленска саламурика. 
Тънкостите в рецептите на чор-
бата и саламуриката, като един 
истински шеф (в случая става 
дума за в кухнята), Жечев раз-
бира се не разкри. На въпрос на 
местна телевизия за рецептата, 
кметът цитира старата шаблен-
ска – „Тайната на хубавата ри-
бена чорба е, че става с риба“. А, 
че риба има, видяха всички от 
хладилната витрина, където тя 
бе изложена преди готвенето. 
Зоркото око на „Изгрев“, обаче 
забеляза, че тримата майстори 
прибавят в казана и хайвер – за 
сгъстяване, и за да придобие 
блюдото наситения жълт цвят - 
естествената застройка на всяка 
рибена чорба, дълбоко навлязла 
в сферата на изкуството (самият 
Мариян Жечев определи своя-
та творба като „симфония“). За 
разлика от ревниво пазените си 
кулинарни тайни, шабленският 
градоначалник  сподели пред 
нашия вестник, че рибата, от 

която е приготвил „Общинската 
рибена чорба“, е хваната изцяло с 
конвенционални методи – въди-
ци, харпуни, хрилни мрежи. Той 
каза още, че общинското ръко-
водство  напълно подкрепя на-
шата рибарска общност и винаги 
е помагало и ще помага на хора-
та, които упражняват рибарския 
занаят. Жечев още допълни, че 
Празникът на плодородието е 
точният момент да уважим по-

добаващо „плодородието“ както 
на морето, така и на езерата на 
територията на нашата Община.

Кметът на побратимената ни 
полска община Терешин, Марек 
Олековски достойно отгово-
ри на отправеното от колегата 
му Жечев кулинарно предиз-
викателство. Фактът, че в със-
тава на полската делегация бе 
и майстор-готвачът, Ждислав 
Гошч, говори, че полските ни 
приятели смятаха да подходят 
към готвенето в шабленския 
парк повече от сериозно. Марек 
Олековски, самият той запален 
кулинар и любител на италиан-
ската кухня, заедно със своите 
колеги, приготви и почерпи 
хората с традиционни полски 
ястия – панирани свински кот-
лети, специфична за полската 
кухня салата, зеленчукова супа 

и пироги с плънка от кайма. За 
да бъдат гозбите им максимално 
автентични, гостите ни от Тере-
шин си носеха някои от проду-
ктите от Полша!

На петия шабленски Праз-
ник на плодородието, кметът на 
община Шабла, Мариян Жечев 
безспорно „открадна заглавия-
та“ от готвача на Републиката, 
Ути Бъчваров. Но и български-
ят Джейми Оливър отново бе 

на познатата си висота. На пре-
върналия се в своеобразна кули-
нарна надпревара Празник, Ути 
сготви и нахрани всички в парка 
със своя свински кебап. Кули-
нарният шедьовър на Бъчваров 
бе обявен в програмата като ке-
бап, но няма да е грешка да го 
определим и като гювеч. Шей-
сетте килограма свинско месо в 
огромния тиган, бяха допълне-
ни от картофи, домати, пипер, 
патладжан, тиквички, целина, 
лук, моркови, бамя, зелен фасул, 
зелен грах, люти чушки и магда-
ноз – част от богатата палитра 
от плодовете на родния ни край. 
Така сготвеното от Ути стана по-
редният символ на плодородие-
то на община Шабла, на това, за 
което сме се събрали в градския 
парк!  

Продължава на стр. 4

ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО 
ШАБЛА 2018 -  ЦВЕТЕН И БОГАТ!
Кметът на община Шабла, Мариян Жечев показа как се готви за празник

Шеф Жечев разбърква чорбата, шеф Олековски обръща котле-
тите…

Пред Ути се е оформила опашка от дегустатори.

Не е малко в Добруджа да получиш наградата за „Най-вкусен об-
реден хляб“. Дуранкулак го направиха с новата си фурна.

Хилядите гости на празника се наслаждават на фолклорната 
програма
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 19 септември 2018 година

 се навършват 
9 месеца 

от смъртта на

 ИВАН ПАНеВ НеделчеВ
Добрите хора нивга не умират,

не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря

и честен път, по който да вървим.
От семейството

ОБЯВА
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
ТЕЛЕфОН: 0888 42 79 11

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/ 943 526

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

КУПУВАМ зеМеделсКА зеМя  
в общините Шабла, Каварна,  

Балчик и Г.Тошево. 
Teл:0579 7 70 11, 0885 838 354

Топлохидроизолация, подмазване  
на комини и посТавяне  

на ТоплобиТумни керемиди.
Телефон:0884 52 50 80

Извършвам косене на трева,  
фрезоване, поддръжка на частни имоти.

Телефон: 0884 52 50 80

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВсИЧКИ ВИдОВе 
зАсТРАХОВКИ

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

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

КУПУВАМ зеМеделсКА зеМя
в землището на община Шабла.

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

ПеКАРНА „дРАГОМИРА 96“ ШАБлА

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ПЕКАР. 
Молби и автобиографии се приемат в пекарната.

Тел. за контакт:0899/52-50-52

ХИдРОИзОлАЦИИ
и ремонт на покриви със цигли. 

Газопламъчни покриви.  
Тенекеджийски услуги, ремонт на олуци.
Работи качествено и коректно, с гаранция 15 години!

Телефон за връзка:0879/98-40-79

ПРОдАВАМ дЪРВА ЗА ОГРеВ
АКАЦИЯ – 85 лв. трупчета, 90 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 95 лв.трупчета 
и 100 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ЗИДАМ
 подмазвам и чистя комини, подменям керемиди, 

поставям битумни керемиди. Поставям и 
хидроизолация на покриви. Качествено!

Телефон за контакт:  

0896/49-71-40

ТЪРСЯ 
ПРОДАВАЧКА ЗА РИБЕН  

МАГАЗИН „ЕЛИС“
Телефон за контакт: 0888/485-144

Във връзка с превенцията 
за разпространение на забо-
ляването африканска чума по 
свинете Българска агенция за 
безопасност на храните (БАБХ) 
припомня, че съгласно чл. 419 
от Закона за ветеринарноме-
дицинската дейност, ако обек-
тът за отглеждане на свине не 
отговаря на изискванията на 
Закона, то собственикът и/или 
ползвателя на същия се наказва 
с глоба или имуществена санк-
ция от 500 (петстотин) до 1 000 
(хиляда) лв., а при повторно 
нарушение от 1 000 (хиляда) до 
2 000 (две хиляди) лв. 

В Закона за ветеринарноме-
дицинската дейност е казано, 
че обект за отглеждане на свине 
може да бъде „Лично стопан-
ство/стопанство тип „заден 
двор“, „Фамилни ферми тип А“ 
или „Фамилна ферма тип Б“. 
Всеки обект трябва да е записан 
в информационната система на 
БАБХ (т.е. да притежава регис-
трационен номер във ВетИС), 
а всички отглеждани животни 
следва да са идентифицирани с 
ушни марки.

Всеки обект, в който се от-
глеждат свине следва да има 
сключен с регистриран ветери-
нарен лекар договор за ветери-
нарномедицинско обслужване!

Във всички обекти е забра-
нено изхранване на кухненски 
отпадъци!

Какви са мерките за био-
сигурност, на които трябва да 
отговарят отделните обекти за 
отглеждане на свине и какво 
представляват те по смисъла на 
Закона: 

„Лично стопанство/сто-
панство тип „заден двор“ е от-
глеждане на животни в двор на 
къща (жилище), в която могат 
да се отглеждат до 5 броя свине 
за угояване за лични нужди (в 
този тип обект НЕ се разрешава 
отглеждането на свине майки и 
некастрирани нерези)

Мерки за биосигурност, на 
които трябва да отговаря:

1. Обектът е ограден по на-
чин, непозволяващ свободен 
достъп на хора и други живот-
ни във фермата с цел осигуря-
ване безопасността на обекта 
и здравето и благосъстоянието 
на животните.

2. Помещението, в което се 
отглеждат свинете е изграден 
така, че не позволява травми-
ране на животните (в съответ-
ствие с изискванията за защита 
и хуманно отношение към сви-
нете).

3. Помещението разполага с 
достатъчно количество вода за 
пиене от собствен водоизточ-
ник и/или е директно свързано 
с водоснабдителната мрежа.

4. В обекта не може да раз-
въждат свине, нито животни-
те да напускат обекта! Всички 
животни в обекта могат да 
пристигнат от обект, в който 
отглеждане на свине майки е 
разрешено. Животните прис-
тигат в обекта идентифицира-
ни и с ветеринарномедицинско 
свидетелство за придвижване!

„Фамилна ферма тип Б“ е 
малка ферма за отглеждане на 
свине с ниски мерки за биоси-
гурност, в която могат да се от-
глеждат до 2 (две) свине майки 
с приплодите.

Мерки за биосигурност, на 
които трябва да отговаря:

1. Фермата е оградена по на-
чин, непозволяващ свободен 
достъп на хора и други живот-
ни във фермата с цел осигуря-
ване безопасността на обекта 
и здравето и благосъстоянието 
на животните.

2. Фермата е изградена в съ-
ответствие с изискванията за 
защита и хуманно отношение 
към свинете.

3. Фермата разполага с дос-
татъчно количество вода за пи-
ене от собствен и/или публичен 
водоизточник.

4. В обекта могат да раз-
въждат свине за захранване на 
„задните дворове“! Свинете от 
подобен обект могат да се колят 
на място, но не и да се прид-
вижват към кланица и да се ре-
ализират в магазинната мрежа. 
Всички животни в обекта могат 
да пристигнат от обект, в който 
отглеждане на свине майки е 
разрешено. Животните прис-
тигат в обекта идентифицира-
ни и с ветеринарномедицинско 
свидетелство за придвижване!

„Фамилни ферми тип А“ е 
ферма за отглеждане на свине 
с въведени мерки за биосигур-
ност.

Мерки за биосигурност, на 
които трябва да отговаря:

1. Фермата е оградена по на-
чин, непозволяващ свободен 
достъп на хора и други живот-
ни във фермата с цел осигуря-
ване безопасността на обекта 
и здравето и благосъстоянието 
на животните.

2. Фермата има вход с обо-
рудване и място за измиване и 
дезинфекция на хора и превоз-
ни средства.

3. Фермата е изградена в съ-
ответствие с изискванията за 
защита и хуманно отношение 
към свинете.

4. Фермата разполага с дос-
татъчно количество вода за пи-
ене от собствен и/или публичен 
водоизточник.

5. Фермата разполага с обосо-
бени места и/или съоръжения за 
съхранение на фуража, предназ-
начен за изхранване на живот-
ните, както и за постелята.

6. Фермата разполага с обо-
собено място, съоръжение или 
контейнер (съдове с капак), 
което е оградено по начин, не-
позволяващ достъпа на други 
животни или хора за временно 
съхранение на трупове от ум-
рели животни, който не се из-
ползва за други цели и редовно 
се почиства и дезинфекцира.

7. Фермата разполага с рам-
па за приемане и експедиция на 
животните.

8. Фермата разполага с ка-
рантинно помещение за жи-
вотни.

9. Фермата разполага с обо-
собено помещение или място 
за извършване на аутопсии.

10. Фермата разполага с обо-
собено помещение или място 
за съхранение на дезинфек-
ционни средства и вътрешен 
инвентар, до който имат дос-
тъп само управомощени лица.

11. Фермата разполага с обо-
собено помещение или място 
за преобличане на обслужва-
щия персонал и за съхранение 
на работното/личното облекло.

ИЗИСКВАНИя КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ 
ВИДОВЕ ОБЕКТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 
СВИНЕ И МЕРКИ ЗА БИОСИГУРНОСТ, 
НА КОИТО ТЕ ТРяБВА ДА ОТГОВАРяТ

Българска агенция за без-
опасност на храните (БАБХ) 
разработи кратки съвети за 
земеделските стопани с цел 
разпознаване на вируса на Аф-
риканската чума и превенци-
ята от разпространяването на 
болестта.

Тези мерки са част от инфор-
мационната кампания на БАБХ 
във връзка с констатирания 
първи за страната случай на 
заболяването Африканска чума 
по свинете на 31.08.2018 г. на 
територията на с. Тутраканци, 
общ. Провадия, обл. Варна. Съ-
ветите, които биха спомогнали 
за ограничаване и неразпрос-
транение на заразата, са изпра-
тени до всички областни и об-
щински администрации, които 
възможно най-бързо трябва да 
ги разпространят сред жители-
те на селата и градовете чрез 
достъпни до тях места.

Африканската чума по сви-
нете е силно заразно заболява-
не, което засяга свинете от раз-
лични възрасти без значение от 
пола. От него не могат да бъдат 
засегнати хора, но в резултат 
на наложителните рестрикции 
икономическите последици 
за отрасълите свиневъдство и 
месопреработка могат да бъдат 
значителни. Ето защо за предо-
твратяване на разпростране-
нието на вируса от засегнатите 
райони е необходимо собстве-
ниците на животни да спазват 
следните правила:

1. Домашните свине не тряб-
ва да се хранят с отпадъци, 
включително кухненски, съ-
държащи остатъци от свинско 
месо или месни продукти от 
свинско месо.

2. Термичната преработка 
на месото унищожава виру-
са. Прясното месо, добито за 
лична консумация, трябва да 
се преработи термично, за-
едно с костите, до пълно му 
приготвяне (варене, пържене, 
печене, консервиране в бурка-
ни и т.н.).

3. От прясното месо, добито 
за лична консумация, не трябва 
да се произвеждат сурово-су-
шени месни продукти (лукан-
ки, суджуци, наденици, мари-
нована сланина и др.).

4. Вътрешните органи се об-
работват термично до пълното 
им приготвяне (варене, пърже-
не, печене) или се заравят на 

дълбочина, която не позволява 
изравянето им от животни.

5. Сланината трябва да пре-
мине термична обработка (ва-
рене или стопяване на мазни-
ните до получаване на пръжки 
и свинска мас)

6. Замразеното свинско месо 
е потенциален източник на раз-
пространение на вируса, пора-
ди което не трябва да напуска 
дома на собственика. Месото 
може да се консумира в домаш-
ни условия, след термична пре-
работка (готвени ястия, печено 
или варено и др.). Приготвени-
те ястия не трябва да напускат 
дома. Опаковките (найлонови 
пликове, кутии и др.), в които е 
било съхранявано замразеното 
месо, също са потенциален из-
точник на инфекция, ако бъдат 
изхвърляни като битов отпа-
дък.

7. В случаи на дране на за-
кланите свине, добитите кожи 
на животните също са източ-
ник на зараза и трябва да се 
заровят на дълбочина, която 
не позволява изравянето им от 
други животни или се предават 
за унищожаване.

8. Кръвта, стомашно-чрев-
ното съдържание и другите от-
падъци, негодни за консумация 
(нокти, четина, зурли и др.), на 
мястото където са заклани жи-
вотните, се заравят на дълбочи-
на, която не позволява отравя-
нето им от други животни или 
се предават за унищожаване.

Ако преди клане на свине 
за лична консумация стопани-
те забележат симптоми, като 
загуба на апетит, ускорено и 
затруднено дишане, секреция 
от носа и очите, некоорди-
нирани движения, кървава 
диария, видими подкожни 
кръвоизливи по крайниците и 
ушите или по време на клане 
установят кръвооизливи по 
целия труп, насъбрана кърва-
ва течност в корема и гръдния 
кош, почернял и разширен 
далак, малки червени петна 
от кръвоизливи по бъбреците 
НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМяТ 
ВЕНЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА 
ПРЕУСТАНОВяТ ОБРАБОТ-
КАТА НА ТРУПА. Всички 
хора, които участват при кла-
нето, трябва да предприемат 
всички хигиенни мерки да не 
разнесат вируса до домовете 
си! 

СЪВЕТИ КЪМ СОБСТВЕНИЦИТЕ 
НА ДОМАШНИ СВИНЕ 

ПРОдАВАМ 
дворно мясТо в град Шабла и във вилна 
зона град балчик (между албена и балчик).

Телефон: 0887 704 255
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Петък – 21 септември
18.00 часа – Официално от-
криване  в    
Зелен образователен център;                   
изложба „Шесто чувство“,                       
музика и поезия                                         
на Светлин Трендафилов.   

Събота – 22 септември
От 10.00 часа до мръкване  -
„Хвърчаща феерия“;
14.00 часа – Музикално фест 
настроение с Фара бенд;
15.00 часа (гост изпълните-
ли) – Антони Рикев, Радо-
слав Славчев, Николай Данев,     
Елена Кокорска  и БЕЛОСЛА-
ВА.     

Какво постигнахте през че-
тирите години след училищ-
ния звънец?

Десислава Никова - Завър-
ших средното си образование 
преди четири години. Звучи ми 
като доста голям период от вре-
ме, който мина неусетно, като 
лятна ваканция. За тези  четири 
години завърших висшето си 
образование, а отскоро започ-
нах работа по специалността 
си. Сега се надявам да запиша 
и завърша магистратура, но 
с по-креативна специалност, 
свързана с комуникация, писа-
не и въображение. В най-общ 
план, това са основните проме-
ни и малки постижения в жи-
вота ми. 

Все още се опитвам да по-
расна – нравствено и духов-
но, като личност. Това става 
по-трудно. Непрекъснато се 
уча. На отговорност, посто-
янство, търпение, любов, то-
лерантност. Осъзнавам, че 
по-безгрижната част от жи-
вота свърши с биенето на по-
следния училищен звънец. 
Въпросите, които „се въртят“ 
в главата ми вечер, преди да 
заспя, отдавна не са „ще ме 
изпитат ли по история?“ и 
„Дали да закъснея за първия 
час?“, а сложни обърквания от 
типа на „Защо избрах тази ра-
бота.. Това ли искам да правя 
цял живот.. Доволна ли съм от 
живота си сега и какво искам 
да променя..?“. Но, вярвам, че 
един от най-сигурните призна-
ци за растеж е непрестанното 
учене, питане и вярата, че не-
щата ще се получат по най-до-

брия начин. А сега очаквам да 
ми се случват нови, различни 
и неизпитани досега емоции и 
преживявания.

- Как гледате днес на своето 
училище, беше ли ви полезно 
то?

Десислава Никова - Най-ху-
бавата и безгрижна част от 
живота ми е свързана със СОУ 
„Асен Златаров“. Това малко 
шабленско училище ми даде 
много, даде ми незабравими 
спомени, вечни приятелства, 
смях и сълзи. Научи ме, че все-
ки човек до голяма степен зави-
си от колектива, от хората око-
ло него, от родители, учители, 
приятели.  Училището ми даде 
здрава основа на знание и ми 
показа пътя на вечното учение, 
по който тръгнах след двана-
десет години обучение.  Научи 
ме да чета и да разбирам, да 
отсявам най-ценното от проче-
теното и да показвам знанията 
си пред света, да доказвам уме-
нията си и да искам да раста и 
да се развивам, да бъда амбици-
озна и упорита. Моето училище 
винаги ще бъде в съзнанието  и 
спомените ми „Моето си ми  
училище“ – незабравимо, без-
грижно, весело и жълто.

Какво постигнахте през го-
дините след училищния звъ-
нец? 

Христина Христакиева - Два 
месеца след завършване на 
средното ми образование бях 
приета на първо класиране в 
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски” с първото 
ми и единствено желание Жур-
налистика - редовно обучение. 
Няколко месеца след края на 
първи курс родих дъщеря си 
Изабела. Успях да съчетая май-
чинството с лекциите и изпи-
тите. В края на месец юли тази 
година заедно с детето, работа-
та и последната изпитна сесия 
защитих дипломната си работа 
„Телевизията и децата” с отлич-
на оценка и от няколко дни съм 
бакалавър по Журналистика. 
За четири години се справих с 
много неща, в моите очи - ус-
пешно. 

Животът ми се промени в 
много отношения. От смяната 
на местоживеенето - два пъти. 
До отглеждането на дете, успо-
редно с много пътувания, изпи-
ти и работа. 

Как гледате днес на своето 
училище? Беше ли ви полезно 
то? 

Христина Христакиева - 
Училището е важен фактор 
в живота на всеки човек. От 
него взимаме това, което ние 
преценим. Дали е полезно, или 
не е - това определяме ние с от-
ношението си към целия уче-
бен процес и замесените в него 
хора. За мен то беше полезно и 
ми даде много знания, умения 
и положителни емоции, които 
са за цял живот. Пожелавам 
на рубриката Ви много успехи. 
Тя със сигурност ще Ви срещ-
не с много интересни хора и 
истории. П.с. пожелавам на 
момичетата, които са решили 
да се занимават с журналис-
тика и след последния учили-
щен звънец, да премислят тази 
идея и тя да бъде само едно 
удовлетворяващо хоби, а не 
професия!

Какво постигнахте през  
петте години след училищния 
звънец?

Инженер-мениджър Анелия 
Иванова - След завършване на 
средното ми образование, про-
дължих да уча в Технически 
университет Варна специал-
ност ,,Индустриален менидж-
мънт’’. Там се запознах с нови 
личности, които ще останат за-
винаги мои приятели в живота. 
Имах невероятни преподавате-
ли, които се държаха с мен не 
като със студентка, а като с тях-
на приятелка. Дадоха ми мно-
го полезни съвети за живота. 
Беше ми оказана честта да бъда 
част от техния организационен 
екип. Участвах в различни със-
тезания. Спечелих много на-
гради и опит. Отлично завър-
ших бакалавърската си степен, 
след което продължих и с ма-
гистърска степен, отново в съ-
щия университет специалност 
,,Корпоративен мениджмънт’’.

Как гледате днес на своето 

училище, беше ли ви полезно 
то?

Инженер-мениджър Ане-
лия Иванова - Разбира се, че 
ми беше полезно. Специал-
ността ,,Предприемачество и 
мениджмънт’’, която изучавах в 
училище ми помогна да се раз-
вия в университета. Много от 
предметите, ми бяха познати. 
Подготовката ми беше на много 
високо ниво. 

То винаги ще си остане моят 
втори дом, защото именно там 
израстнах и се превърнах в 
личност. Пожелавам и зана-
пред да се развива, да създава и 
да помага на много млади хора.

Скъпи читатели на „Изгрев“, в те-
чение на пет броя на нашия вестник 
(включително днешният), ние, моми-
четата от клуб „Творческо писане“ 
към ОДК ви запознахме с житейския 
път на наши съграждани, момчета 
и момичета, завършили шабленско-

то училище СУ „Асен Златаров“ от 
2013-та до 2017-та година в обратен 
ред. Сърдечно благодарим за отзив-
чивостта на всички четиринадесет 
млади шабленци, които се отзоваха на 
поканата ни за интервю. Последното 
ни събеседване е с Десислава Никова 

и Христина Христакиева от випуск 
2014-та год., и Анелия Иванова от 
випуск 2013-та. Със звъна на първия 
училищен звънец за тази година, ние, 
Дария, Зорница, Ивет и Саня ви благо-
дарим за вниманието и интереса към 
нашата рубрика!

EДНА, ДВЕ, ТРИ И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ СЛЕД УЧИЛИЩНИЯ ЗВЪНЕЦ

ДЕСИ ХРИСИ

АНЕЛИя  

На 16-ти септември неделя, в Зеления образователен център 
в Шабла, солов концерт изнесе младият български пианист Си-
меон Гошев. Публиката се наслади на произведения на Бах, Скря-
бин, Шопен, Моцарт, Дебюси и Лист, в изпълнение на виртуоза.

На библиотеките при НЧ 
„Зора-1894” – гр. Шабла, и НЧ 
„Зора-1942” – с. Ваклино, бяха 
одобрени проектите по про-
грама „Българските библиоте-
ки – съвременни центрове за 
четене и информираност” на 
Министерството на културата. 
Финансирането е на стойност 
съответно 2781 лв. за град-
ската библиотека и 1169 лв. за 
библиотеката в с. Ваклино. За 
тези суми след сключването на 

договорите с Министерство-
то ще бъдат закупени книгите 
по съответните проекти. Спо-
ред изискванията при канди-
датстването това са книги от 
различни издателства, като 
преобладават тези от българ-
ски автори. За целия добрички 
регион одобрените проекти са 
общо 8, като само три от тях са 
на селски библиотеки – в Кар-
дам, Изворово и Ваклино.

Галина Петкова

ДВЕ БИБЛИОТЕКИ В ШАБЛЕНСКО 
СПЕЧЕЛИХА ПРОЕКТИ

ПОЕТИЧЕН КЪТ 
През далечната 1975-та година, млади-

ят Стефан Жечев изнася своя пръв урок 
пред шабленските деца. За 37 години, той 
е открехнал пред стотици от нас дверите 
на свещената родна реч. Обладателите 
на благородното призвание на учителя, 
не обичат думата „пенсионер“, защото са 
орисани от Бог и съдбата, до живот да бъ-
дат учители. Преди четири години учите-
лят, поетът и общественикът Стефан Же-
чев излезе в заслужен отдих. По повод на 
първия училищен звънец, който зазвъня 
вчера за шабленските деца, предлагаме на вашето внимание едно 
негово стихотворение, написано през 1982-ра година:

ПЪРВИяТ УРОК
Септември е. Цъфтят край мен цветята.
Как искам да изглеждам много строг,
че чакат ме в училище децата
и първия в живота ми урок.

Прекрачвам прага, румени момчета,
момичета с неземна красота,
запяват песен с тънички гласчета
и пълнят ми ръцете със цветя.

утихват после всички малчугани,
заслушани във моите слова.
И без да искам галя с топли длани
една прилежно сресана глава.

Урокът почва, детското жужене
опива ме, в душата ми кънти,
а толкоз бързо, дявол да го вземе, 
на моя пръв час времето лети.

Звъни звънецът – весела камбана,
и чезне нейде погледът ми строг.
Не знам защо, но толкоз хубав стана
светът край мен след първия урок.

На 7 септември 2018 г., жите-
ли и гости на Дуранкулак имаха 
вълнуваща среща с Нидал Ал-
гафари - продуцент и режисьор 
на телевизионни предавания, 
документални и игрални филми, 
автор на художествени романи.

Мероприятието започна в 
19.30 часа, малко след като авто-
рът гостува и в РБ „Дора Габе” – 
среща, организирана от Община 
град Добрич и регионалната биб-
лиотека.

Нидал Алгафари представи 4 
свои книги - „Боже, защо Господ 
лъже?”, „Аллах, милост нямаш 
ли?”, „Любиш ли ти Бог си!” и 
последния роман „Орисани да 
избираме”.

Авторът ни пренесе в един 
различен свят, едновременно 
близък и далечен, познат и непо-
знат. Разказа ни за своите герои и 
техните истории. Присъстващи-
те се замислиха за традициите, 
историята, любовта и неговото 
основно послание – „Да се опи-
таме да бъдем по-добри”.

Гостите на литературната ве-
чер имаха възможност да разгле-
дат и закупят романите на Нидал 
Алгафари, а книгата „Боже, защо 
Господ лъже?” е на разположение 
на читателите в библиотеката 
при НЧ „Дружба 1898”.

Николинка Георгиева, 
читалищен секретар

ЛИТЕРАТУРНА СРЕщА С ПИСАТЕЛя 
НИДАЛ АЛГАФАРИ В ДУРАНКУЛАК

Нидал Алгафари раздава афтографи на читателите в Дуранкулак

ПРеГледИ
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
26 септември (сряда), 13:30 часа - Шабла
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Следва от стр.1
По традиция в ОУ „Свети 

Климент Охридски“, Дуранку-
лак,  учебната година се откри 
с издигане на националния 
флаг, посрещане на училищ-
ното знаме, химна на учи-
лището и стихове за първия 
учебен ден. Първокласниците 
също рецитираха стихове, с 
които показаха, че са гото-
ви за ученици. Училището 
посрещна 5 първокласника. 
Поздрави отправиха родител 
на дете от училището,  кме-
тът на  Дуранкулак, Веселин 
Димитров, зам. кметът на 
Общината, Цветелин Йорда-
нов. Началник отдел ОКМДС 
в Общинска администрация, 
Таня янакиева прочете поз-
дравителния адрес на кмета 

на Общината. Директорът на 
училището, Маргарита Тодо-
рова ливна менчето с вода и 
всички минаха през буквата А 
- първо учениците, после учи-
телите, които са за първа годи-
на учители. После, в стаята на 
първи клас всеки първоклас-
ник си показваше буквичката 
на дъската, казваше си името, 
казваше и стихотворение и по-
лучаваше подарък от класния 
си ръководител г-жа Славова. 
В края, учениците бяха  поз-
дравени от директора Тодоро-
ва с подарък от училищното 
настоятелство, от родител, от 
кмета на селото. Децата полу-
чиха  подарък и от зам. кмета 
на общината Цветелин Йорда-
нов - книжки с приказки.

Изгрев

ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
„С НАУКА, КЪМ СПОЛУКА.“

Започва първият урок в Дуранкулак

Традиционната Седмица 
на пожарната безопасност за-
почна от 10-ти и продължи 
до 16-ти септември. Тя има за 
цел популяризиране на про-
фесията на пожарникарите и 
спасителите, провеждане на 
информационно-разяснителни 
мероприятия сред обществе-
ността, демонстрации на про-
фесионални умения и техника, 
работа с подрастващите, срещи 
с граждани и други.

На 10-ти септември, пред 
възпоменателната плоча на То-
дор Енчев – загинал при изпъл-
нение на служебния си дълг, 
бяха поставени венци и цветя 
от неговите колеги и близки.

За вторник беше предвиде-
но празничното мероприятие 
с участието на деца от селата 
Дуранкулак, Ваклино и Крапец. 
То се проведе в двора на мест-
ната противопожарна служба.

В началото децата бяха при-
ветствани от началника на РС 
ПБЗН гл.инспектор Стефан 
Петков, след което мл.инспектор 

Кристиана Енчева им разказа 
за пожарното дело в България. 
Последваха игри като намиране 
на опасни предмети, които могат 
да предизвикат пожари, „пожар-
никарски боулинг“,  „сглоби по-
жарникар“. Научиха за видовете 
пожарогасители и различните 
пожари, които всеки от тях гаси. 
Безспорна атракция беше наб-
людаването на „гасене на пожар“ 
с прахов пожарогасител. Всич-
ки малки посетители, а защо не 
и бъдещи пожарникари, имаха 
възможността да се качат в про-
тивопожарния автомобил и да 
го разгледат отвътре, да усетят 
тръпката от работата с пожарни-
карски шланг.

В небето полетяха балони в 
памет на загиналите при теро-
ристичния атентат на 11 сеп-
тември 2001 година.

През цялата седмица бяха 
обявени дни на отворени вра-
ти. Имаше открити телефонни 
линии за консултации, мнения 
и препоръки.

Изгрев

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА 
БЕЗОПАСНОСТ В ШАБЛА

Много бяха желаещите да се включат в играта „Пожарникар-
ски боулинг“, но малцина успяха да се справят.

Всяка година на 10-ти септем-
ври, село Пролез празнува. 

За 15-и пореден път жители 
и гости се събраха пред сградата 
на кметството, за да се срещнат 
със своите близки, роднини, на-
пуснали селото, но които винаги 
се завръщат за този ден.

Кметският наместник Стоян-
ка Тодорова откри празника и 
приветства присъстващите с 
„Добре дошли“.

Тя благодари на пролезчани 
за участията им в инициативи от 
празничния календар на община 
Шабла, в национални и благот-
ворителни кампании.

На общинското ръководство, 
на общинската фирма БКСТРО 
с директор Добромир Райчев 
както и на ЗК „янтар“ Пролез в 
лицето на председателя на коо-
перацията Красимир Димитров 
за грижите, които полагат за се-

лото.
Официални гости на празни-

ка бяха кметът на община Шабла 
Мариян Жечев, заместникът 
му Цветелин Йорданов, пред-
седателят на Общинския съвет 
д-р Йорданка Стоева и инж. 
Марияна Бобева. Освен, че се 
веселиха, пролезчани поставиха 
и своите проблеми пред уважи-
лите ги гости, а именно наруше-
ното водоподаване и нуждата 
от подмяна на водопроводната 
мрежа и рехабилитация на пътя 
Горичане – Пролез. За доброто 
настроение на присъстващите 
се погрижи оркестър „Веселие“ 
от Балчик с ръководител Галин 
Ганчев и солист Мина Галинова. 

Кетърингът за тържеството 
бе дело на фирма „Роси Ер Жи“ 
ЕООД с управител Момчил Са-
рандев.

Изгрев

ПРОЛЕЗЧАНИ ПРАЗНУВАХА

Пролезчани изчистиха своята част от България пет дни преди 
самата акция

Продължава на от стр. 1
Програмата на сцената за-

почна с изпълнението на Град-
ския духов оркестър с ръко-
водител Панко Добрев. Отец 
Павел Максимов при храм „Св.
свщмчк Харалампий“ Шабла 
извърши благословение за при-
състващите земеделски стопани 
и гости на празника. Малките 
възпитаници на ДГ „Дора Габе“ 
представиха своята музикал-
но-поетична композиция „Зе-
ленчуци, който не яде…“

Докато течеше фолклорната 
програма с участието на певче-
ски групи и танцови състави от 
нашата община, общините До-
бричка и Генерал Тошево, жури 
с председател Ути Бъчваров и 
членове Димитрина Катран-
джиева – дългогодишен деятел в 
читалищното дело и собственик 
на комплекс „яница“ село Кра-
пец, Марек яворски – замест-
ник-кмет на община Терешин 
и Стоян Господинов – гл.худо-
жествен ръководител на ансам-
бъл „Добруджа“ град Добрич, 
оценяваше богато отрупаните 
и красиво подредени  щандове.

Преди Ути Бъчваров да обя-
ви и награди победителите в 
отделните категории, Общин-
ски хор на пенсионерите от град 
Балчик поднесе своя музикален 
поздрав – 

„О Добруджански край“. 
Седемдесеткилограмовата 

тиква на Петър Петров от село 
Ваклино беше отличена в ка-
тегорията „най-едри плодове и 
зеленчуци“. Най-дългите тик-
вички са отгледани в село Горун, 
а най-големият чесън е произве-
ден от Пенка Тодорова от ЦДя 
„Радост“ Шабла. Кметът на село 
Дуранкулак, Веселин Димитров 
показа и доказа че му се отдава 
както кулинарията, така и зе-
меделието. Той беше отличен за 
отгледан най-едър патладжан. 
Атрактивните дълги шушулки 
боб, които журито награди са 
отгледани в село Могилище, от 
зеленчукопроизводители дошли 
специално за нашия празник. За 
своята тиква цигулка беше на-
граден земеделец от село Тюле-
ново. Най-едрите дюли и цвек-
ло са дело на стопаните от село 
Пролез.

Кметство село Ваклино беше 
отличено в категория „най-вкус-
ни местни национални ястия“. 
„Най-вкусния обреден хляб“ 
беше дело на новооткритата 
фурна в село Дуранкулак. На-
градата за най-вкусни тестени 
изделия отиде в село Смин. Мле-
копроизводителна ферма „Овча-
рови“ от Шабла беше отличена в 
категория „семеен бизнес“. 

Пчеларската фирма „Д-р 
Йорданови“ получи награда за 
най-добър местен производи-
тел. Специалната награда на 
Димитрина Катранджиева оти-
де при кметство село Горичане. 
Като най-нестандартен щанд, на 
който се предлагагат нетипични 
ястия беше определен този на 
село Крапец.

Двете големи награди за 
най-богат и за най-добре аран-
жиран щанд отидоха съответно 
при село Тюленово и общинска 
администрация Шабла.

Кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев благодари на 
всички без които този празник 
нямаше да го има - дарителите: 
на Красимир Стефанов от Ша-

бла и на Белгин Риза от село Гра-
ничар осигурили агнета за кур-
бана; на ИАРА за дарената риба, 
за рибния курбан; на „МИЙТ“ 
ООД село Дропла с управител 
Димитър Калчев, предоставил 
свинско месо за приготвянето 
на кебапа на Ути за празника; 
пекарна „Драгомира 96“ за оси-
гурените пити за празника. Зе-
ленчуците за кебапа са закупени 
със средства на докторите Роси-
ца и Йордан Йорданови. Калин-
ка и Антон Антонови дариха 
сумата от 203 лева – оборота на 
щанда им от празничния ден, 
за закупуване на продукти за 
Празника. Благодарности и към 
скаутския клуб за оказаната по-
мощ, както и към фирма „Роси 
ЕР ЖИ“, която пък осигури кух-
ненско оборудване

 Специални гости на петото 
издание на Празника на пло-
дородието, Шабла 2018 година 
бяха оркестър „Канарите“ с ръ-
ководител Атанас Стоев. Изпъл-
ненията на познатите и обичани 
фолклорни песни събраха мал-
ки и големи на кръшни хора.

Изгрев

ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО ШАБЛА 2018 - ЦВЕТЕН И БОГАТ!

Ден преди Празника на пло-
дородието, в Шабла пристигна 
делегация, водена от Марек Оле-
ковски - кмет на община Тере-
шин, Полша. 

За представянето на полските 
ни гости на най-големия общин-
ски празник, четете в броя.

По стар български обичай, 
с хляб и сол, гостите бяха по-
срещнати в Зеления образова-
телен център (ЗОЦ). Те бяха 
приветствани от председателя 
на Общинския съвет Шабла, 
д-р Йорданка Стоева. От името 
на учениците от Учебно-трени-
ровъчната фирма „Китна шеви-
ца“ към СУ „Асен Златаров“ и 
техния преподавател Йорданка 

Атанасова,  д-р Стоева благо-
дари за топлото посрещане и 
гостоприемството, за органи-
зираната програма на нашите 
ученици, които посетиха Пол-
ската община през месец юли, 
тази година. По същото време, 
ученици от Терешин бяха на 
посещение в Шабла.

Кметът Олековски получи 
икона за светлия празник Кръс-
товден - кошница с плодове - 
символ на плодородието и ръчно 
изработени сувенири, дело на 
„Китна шевица“. 

Домакини и гости се хванаха 
на хорото.

Ръководителят на ЗОЦ, д-р 
Даниела Тодорова разказа за ис-

торията на бившето Старо учи-
лище, за съхраняваното в екс-
позиционните зали на центъра. 
Ценен експонат е дипломът на 
Димитър Анастасов за „най-до-
бър земеделец “ връчен му през 
1894 година в Брюксел. Всеки 
член на полската делегация по-
лучи брошура и книга за околно-
стите на Шабла.

По късно през деня, гостите 
бяха посрещнати от кмета на 
община Шабла, Мариян Жечев. 
На срещата присъстваха още 
д-р Йорданка Стоева, замест-
ник- кметът Цветелин Йорда-
нов, общинските съветници 
Теодора Асенова и Елеонора 
Василева, секретарят на общи-

на Шабла Миглена Спирова, 
директорите на училището и 
детската градина в града ни, съ-
ответно Петранка Валентинова 
и Ана Христова.

Кметът Жечев представи 
Общината като продължение на 
разказаното в ЗОЦ. По време на 
срещата, домакини и гости си 
разменяха ценна информация и 
възможности за сътрудничество 
в областта на туризма, културата 
и други сфери.  

В края на срещата, присъст-
ващите в залата обещаха да по-
ложат общи усилия  да  сближат 
двата народа – българския и пол-
ския.   

Изгрев

ШАБЛА ПОСРЕщНА ГОСТИ ОТ  ТЕРЕШИН

„Хлябът на мира“ за 2018, 
пристигна на 11-ти септември, 
около 11:30 часа, в домашния 
социален патронаж (ДСП) в 
Шабла. Той е дарение за болни 
от диабет хора,  от Национал-
ната асоциация на българските 
зърнопроизводители, със съ-
действието на Българския Чер-
вен кръст. 

Тази година, земята на До-
бруджа в регион Генерал То-
шево отгледа „ръжта на мира“ 
и 600 хляба от нея са дарени на 
БЧК Добрич от името на Асо-
циацията.

По волята на дарителя, БЧК  
изпрати „Хляба на мира“  във 
всички 8 общини в Областта. 
Със съдействието на домашни-
те социални патронажи и пред-
ставители на диабетни сдруже-
ния, по един брой ръжен хляб  
получиха хора със специални 
хранителни потребности. В об-
щина Шабла, те са 50 на брой, 
като 17 хляба бяха раздадени 
на записаните в ДСП болни 
от захарен диабет, 10 на тези 
от потребителите на Центъра 

за социална рехабилитация и 
интеграция, които страдат от 
болестта, а останалите 23 хляба 
бяха разпределени по препоръ-
ка на общопрактикуващите ле-
кари на територията на Общи-
ната, сред нуждаещите се техни 
пациенти .

  Проектът „Хляб на мира“ 
обединява 12 държави от Цен-
трална и Източна Европа, има 
своя история и символика - 
единение на народите, устойчи-
во земеделие, бит, поминък и не 
на последно място инициатива-
та е пример за филантропия.

Всичко написано дотук не би 
имало смисъл, ако благородно-
то начинание не обхване всич-
ки диабетно болни. Затова ръ-
ководството на Община Шабла 
завърши подобаващо подетата 
от Националната асоциация 
на българските зърнопроизво-
дители инициатива и осигури 
ден по-късно още 275 ръжени 
хляба, за да има за всички жи-
тели на Общината, страдащи от 
коварното заболяване.

Изгрев

ДАРИХА 50 „ХЛяБА НА 
МИРА“ НА ДИАБЕТНО 
БОЛНИ В ШАБЛА
От Общината добавиха още 275 ръжени 
хляба, за да има за всички нуждаещи се


