
Рождество Христово, или както
го наричат още славяните Коледа
за всички е един от най-големите,
най-хубавите и радостни праз-
ници, отбелязан в българския на-
роден календар.

На 22 декември в голямата зала
на Народно читалище „Христо
Ботев”, гр. Вършец се проведе Ко-
леден концерт-спектакъл под пат-
ронажа на кмета на общината
Боряна Бончева, организиран от
Сдружение „Гражданско общество
„Телесфор” с председател Савка

Серафимова и ръководството на
НЧ „Христо Ботев” със секретар
Румен Александров.

На тържеството бяха пресъзда-
дени народните обичаи „Бъдни
вечер” и „Коледуване” с характер-
ните за тях, обреди, вярвания, на-
ричания, песни, танци,
благопожелания и обредна тра-
пеза. В обичая „Бъдни вечер”
взеха участие Калина Алексиева,
Вася Андреев, Жасмина Васева,
Росица Ценкова, Ния Миткова и
Димитрина Владова. В обичая

„Коледуване” участваха само-
дейци от НЧ „Пробуда”, кв. Зано-
жене с ръководител Боян Каменов.

Последвалата богатата и разно-
образна концертна програма дос-
тави радост на всички зрители и
ни зареди с положителни емоции.
В нея взеха участие Дамска во-
кална група при Народно чита-
лище „Христо Ботев”, гр. Вършец
с художествен ръководител Елена
Горанова и музикален съпровод
Иво Манов, Детски танцов състав
при НЧ „Пробуда” – кв. Заножене
с хореограф Ели Манджукова, Во-
кална група „Сълза за двама” при
НЧ „Просвета” – с. Долно Озирово
с ръководител Райна Тимчева и
музикален съпровод Марио Ива-
нов, Група за популярни песни
към Клуб на пенсионера „Коз-
ница” – гр. Вършец с ръководител
Иван Павлов и съпровод на акор-
деон Красимир Минков.

„Щастливи около елхата” пред-
ставиха децата от театралното сту-
дио при Общински детски
комплекс – гр. Вършец с ръково-
дител Цветелина Въглярска. Ма-
жоретен състав при ОДК с
ръководител Невена Стоянова из-
пълни „Диско-танц с палки” и на-
родните танци „Дунавско
веселие”, „Настроение” и „Дай-
чово хоро”. „Северняшка сюита” и
„Граовско хоро” изпълниха тан-
цьорите при НЧ „Христо Ботев” с
хореограф Невена Стоянова.

Кметът на община Вършец Бо-
ряна Бончева поздрави всички
присъстващи с настъпващите Ко-
ледни и Новогодишни празници и
отправи пожелание към жителите
и гостите на общината: „Да са
спорни делниците Ви, да са пълни
празниците Ви! Бъдете ми живи и
здрави! На Вас и Вашите семей-
ства – весели Коледни празници,
мирна, щастлива и благодатна

Нова година!”
Бе прочетен поздравителен адрес

до организаторите на тържеството
– Сдружение „Гражданско об-
щество „Телесфор” от изпълнител-
ния директор на Специализирана
болница за рехабилитация „Св.
Мина” – гр. Вършец доц. д-р
Антон Савов.

Свещеноиконом Петко Балджиев
– енорийски свещеник на град
Вършец подчерта от сцената зна-
чението на празника Рождество
Христово, отправи своя благослов

и пожела на всички мир и душевна
хармония, повече доброта, вяра в
Бога и любов между човеците.

Тържественият концерт-спекта-
къл завърши с „На многая лета” в
изпълнение на отец Балджиев съв-
местно с читалищно-църковния
хор за църковни песнопения, и фо-
йерверки.

Щастливи сме, че имахме удо-
волствието заедно да се радваме и
да отбележим големия християн-
ски празник Рождество Христово.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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ТЪРЖЕСТВЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ - СПЕКТАКЪЛ
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На всички жители на община
Вършец, на нашите гости и

приятели
МИРНА И БЛАГОДАТНА

НОВА ГОДИНА!
С най-искрени благопожелания за
здраве и късмет, за топлота и обич,
за дни, изпълнени с радост и добри
дела, за мигове на сбъднати мечти!
Нека благополучието и успехите
Ви съпътстват през 2011 година!

Весели новогодишни празници на
Вас и Вашите семейства!

БОРЯНА БОНЧЕВА – ЛЕЧЕВА
Кмет на Община Вършец

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Когато най-хубавите празници

потропат на нашата врата - да ги
посрещнем с вяра и красива ус-
мивка, а тяхната отплата ще е
здраве, щастие и много късмет през
цялата 2011 година!

Бъдете живи, здрави, много щаст-
ливи и нека всичките Ви дела бъдат
увенчани с успех и носят удовле-
творение и радост.

Нека се научим да прощаваме, по-
вече да се обичаме и нека бъдем по-
добри!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТ-
ЛИВА НОВА ГОДИНА!!!

Иван ЛАЗАРОВ
Председател на ОбС гр.Вършец

Въпреки, че православната ни
Църква е отредила 21 ноември за
честване на този празник, тази го-
дина Видинският митрополит До-
метиан бе наш гост 27 ноември.

Негово високо преосвещенство
бе придружаван от Негово преос-
вещенство епископ Сионий – ви-
карий на Видинския митрополит и
Негово високо преподобие архи-
мандрит Антим – протосингел.

В храма “Св.Георги” бе отслу-
жена Тържествена вечерна литур-
гия, след която децата от групата
за театрално изкуство при Общин-
ски детски комплекс – Вършец с
художествен ръководител Цвете-
лина Въглярска и талантливите
момичета от вокална група “JOY”
от СОУ “Иван Вазов” с ръководи-
тел Камен Пунчев изнесоха кратка

литературно-музикална програма.
Разказаха ни библейския сюжет
как невръстната Мария, обречена
на Бога от родителите си Йоаким
и Анна, преди да се роди още,

само на три години била въведена
в Йерусалимския храм.

Подобно на влизането на Света
Богородица в храма е и семейното
идване в църква на този празник.

То символизира въвеждането на
детето в лоното на християнската
църква и вярата – духовно задъл-
жение на всеки родител. Защото
семейството е най-доброто учи-
лище, което може да даде първите
познания за Бога и Православието,
за християнските добродетели, на
които векове се е крепял българ-
ският род.

Тържественото отбелязване на
празника ни накара да се почувст-
ваме единни - събрани в храма и
умилени от детските гласчета, да
се замислим за християнските
добродетели, за ролята на семей-
ството и възпитанието на подраст-
ващото поколение в моралните
ценности.

Негово високопреосвещенство
митрополит Дометиан в словото

си изтъкна ролята и значението,
което Православната Църква от-
дава на този празник, благослови
всички присъстващи и им пожела
здраве, щастие и благоденствие. И
както всяка година подари на
всички деца, присъстващи в храма
по една духовна книга – този път
ги зарадва с луксозно издание на
“Библия – Книги на свещеното пи-
сание на Новият завет”.

Свещеноиконом Петко Балджиев
благодари на Видинския владика
Дометиан за височайшото посеще-
ние и благословението му, отпра-
вено към всички наши съграждани
и изрази задоволството си от мно-
гото хора, събрали се в храма, за да
почетат този празник.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО – ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО И ПРАВОСЛАВНАТА МЛАДЕЖ
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Библиотеката при Народно чита-
лище “Христо Ботев” в партньор-
ство с Община Вършец бе
одобрена и реализира проекта
“Българските библиотеки – място
за достъп до информация и кому-
никация за всички”.

Програмата е част от инициати-
вата “Глобални библиотеки” на
Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”.
Партньори по международната
програма в България са Министер-
ство на културата, Програмата на
ООН за развитие, Съюзът на биб-
лиотекарите и информационните
работници и Националното сдру-
жение на общините в Република
България.

Целта на програмата е да се оси-
гури лесен и бърз достъп до ин-
формация, знания, комуникации,
обучение и услуги за гражданите
чрез безплатно ползване на Интер-
нет и информационни технологии

в обществените библиотеки, за да
се повишава информираността на
българските граждани.

Компютърните конфигурации
вече са предоставени на нашата
библиотека и в читалнята са обосо-
бени шест работни места с безпла-
тен достъп до Интернет.

Заедно с използване на книжния
фонд на библиотеката, сега вече
жителите и гостите на град Вър-
шец ще могат да се възползват и от
тази наша услуга.

Йорданка МИТЕВА
Библиотекар при НЧ “Хр. Ботев”

ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА
КЪМ НЧ „ХРИСТО БОТЕВ“ –

МЯСТО ЗА ЕЛЕКТРОННА ИН-
ФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

Община Вършец е партньор по
проект „Подкрепа за достоен живот”
по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2007 – 2013
г., бюджетна линия BG 051PO001-
5.2.09 „Алтернативи”, финансиран
със Заповед № РД08-52/08.10.2010г.
за безвъзмездна финансова помощ и
на основание Междуинституцио-
нално рамково споразумение между
водеща организация и партньор №
BG 09-1205.1/2010 г.

За лични асистенти по проекта
кандидатстват лица в трудоспособна
възраст, отговарящи на едно от след-
ните изисквания:

• безработни лица;
• трудово заети лица: наети или са-

монаети, които могат да извършват
допълнителен почасов труд;

• неактивни лица (студенти или
придобили право на професионална
пенсия за ранно пенсиониране - в
трудоспособна възраст), които

могат да извършват допълнителен
почасов труд.

Поощрява се включването на тру-
доспособни лица, които са т.нар.
външни за семейството, с цел въз-
можност за по-активно участие в со-
циално-икономическия живот на
зависимите членове на семейство, в
което се полагат грижи за лице с
трайно увреждане.

Кандидат за личен асистент може
да бъде и член на семейството на
кандидат-потребителя (син/дъщеря,
родител/попечител/настойник, съп-
руг/а, съжителстващо на семейни
начала лице, друг член на домакин-
ството), който е в трудоспособна
възраст.

За задоволяване на специфични
потребности на хората с уврежда-
ния, би било добре да има кандидати
за лични асистенти - лица с пома-
гащи професии, които могат да из-
вършват почасов труд.

Един личен асистент може да ра-
боти с 1 (един) или повече потреби-
тели на услугата, но в различно
време и не повече от общо 160 часа
на месец.

За ползватели на социалната ус-
луга „Личен асистент” по проекта
могат да кандидатстват хора с
трайни увреждания, нуждаещи се от
постоянна грижа/обслужване, в т.ч.
деца с трайни увреждания, отгова-
рящи на едно от следните изисква-
ния:

• лица с 90 на сто и над 90 на сто
трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане, с
определена чужда помощ;

• лица с 90 на сто и над 90 на сто
трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане, без
чужда помощ, както и

• лица с по-нисък процент на
трайно увреждане - с установена не-
възможност за самостоятелно об-

служване към момента на оценка на
потребностите;

• деца на възраст до 16 години с 50
на сто и над 50 на сто вид и степен
на увреждане или деца на възраст от
16 до 18 години с 50 на сто и над 50
на сто степен на трайно намалена
работоспособност, с определена
чужда помощ или с установена не-
възможност за самостоятелно об-
служване към момента на оценка на
потребностите.

В първия етап право за подаване на
документи за включване в програ-
мата се дава и на отпаднали лица от
услугата „Личен асистент” по На-
ционална програма „Асистенти за
хора с увреждания”.

Във втория етап – право за под-
аване на документи за включване в
програмата се дава и на лица, пол-
зващи услугата «Личен асистент»
по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” – фаза

Втора, към момента на подаване на
документи по настоящия проект.

В третия етап, с времетраене за
предоставяне на социалната услуга
– два месеца, ще могат да канди-
датстват лица от целевата група, не-
обхванати към момента.

Включването на лица с трайни ув-
реждания, които не могат да се са-
мообслужват сами, в настоящия
проект се реализира на три етапа:

І-ви етап: Документи се подават
от 08 до 22 ноември 2010 г;
Предоставяне на социалната ус-
луга - 14 месеца, от 10.01.2011 г.;
ІІ-ри етап: Документи се подават
от 10 до 24 януари 2011 г.;
Предоставяне на социалната ус-
луга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.;
ІІІ-ти етап: Документи се под-
ават от 08 до 22 ноември 2011 г.;
Предоставяне на социалната ус-
луга - 2 месеца, от 08.01.2012 го-
дина.

Предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” в община Вършец по проект „Подкрепа за достоен живот”

Запомнящ се и емоционален под-
арък поднесоха на своите съграж-
дани и гости самодейците от
театралната трупа към “Народно чи-
талище “Христо Ботев” гр. Вършец в
навечерието на Коледните и Нового-
дишните празници.

След четиригодишно прекъсване,
театралният състав към читалището
възобнови своята дейност с почти из-
цяло подменен млад състав.Само-
дейците представиха постановката
“Когато котката я няма” – английска
комедия от Джони Мортимър и Бра-
йън Кук.

Премиерата се състоя на 16 декем-
ври в Голяма зала на читалището,
която бе препълнена до краен предел,
всички билети бяха продадени.

“Когато котката я няма” е комедия
на ситуациите, в която недоразуме-
нията между съпруг, съпруга и лю-
бовница водят до комични и
непредвидими ситуации с изненад-
ващ финал.

В ролите видяхме младите и талан-
тливи актьори – любители: Калоян
Асенов, Калин Иванов, Даниела Ли-
лова, Латинка Петрова, Митра Кири-

лова и Мирослава Кръстева – хора с
различни професии и образование,
но събрани от любовта към театрал-
ното изкуство, ентусиазма и жела-
нието за творческа изява. Ролите бяха
идеално подбрани за типажите, които
нашите съграждани пресъздадоха и
бяха изпълнени от тях перфектно.

Младата и талантлива Латинка Пет-
рова в ролята на Етел, макар и най-
млада в трупата, но с дългогодишен
театрален опит още от ученическите

си години, както винаги бе на висота
и игра блестящо. Даниела Лилова в
другата главна женска роля на Мил-
дрид ни изненада приятно със своя
артистичен талант и получи заслуже-
ното възхищение на цялата публика.
Калоян Асенов (също стар познайник
на любителите на Мелпомена) в ро-
лята на Джордж разсмиваше публи-
ката до сълзи, играта му бе много
естествена и непринудена. За Калин
Иванов, Митра Кирилова и Мирос-

лава Кръстева постановката бе дебют
на театрална сцена и те се справиха
по забележителен начин с ролите си.

Гост-режисьор на постановката е
Любомир Бояджиев – директор на
Драматичен театър “Драгомир Асе-
нов” – гр. Монтана, озвучител на
спектакъла бе Тихомир Миронов.

На финала на премиерата трупата
получи кошници с цветя и коледни
лакомства лично от кмета на община
Вършец Боряна Бончева, от предсе-

дателя на Гражданско общество “Те-
лесфор” Савка Серафимова и от
председателя на Народно читалище
“Христо Ботев” Мариана Ненова.

Комедийният сюжет на пиесата и
великолепната игра на актьорите ни
накара да се посмеем от сърце и да се
заредим с много положителни емо-
ции за предстоящите Коледни и Но-
вогодишни празници.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВА ПОСТАНОВКА НА ТЕАТРАЛНИЯ СЪСТАВ ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

С вълнение и радост се посрещат
Коледните и Новогодишни праз-
ници от стари и млади. Всеки от нас
е съхранил в сърцето си една иск-
рица надежда и една мечта за по-
добър живот.

На 20 декември Българската пра-
вославна църква отбелязва Игнаж-
ден – ден – ден, в който се почита
паметта на Свети Игнатий богоно-
сец, особено тачен в народния ни
календар. С Игнажден се поставя
началото на Коледните празници и
е първата Коледна вечеря. Нарича
се още Млада година.

Най-характерен за празника е оби-
чая “полазване”. От това, кой пръв
ще влезе в къщата се гадае каква ще
бъде следващата година – ако гостът
е добър, то и в дома ще има успехи
във всички.

“Полазникът”, когато влиза в дома
внася пръчки, сяда за малко на тях,
за да мътят квачките и да идват го-
дежари. Стопаните му подаряват
жито, с което той поръсва и благо-
славя: “Да се роди, къде рало оди,
къде оди и не оди”. На “полазника”
също се подарява риза, кърпа, чо-
рапи, а трапезата за празника е само
от постни ястия – боб, зеле, туршия

и др.
В Специализирана болница за ре-

хабилитация “Св. Мина” гр. Вър-
шец този ритуал беше пресъздаден,
като задължителната обредна пита
бе поднесена на софрата от девойка
в национална носия, заедно с Лили
Стефанова, която изпълни Коледна
народна песен.

Гости на тържеството бяха ено-
рийският свещеник на град Вършец
свещеноиконом Петко Балджиев,
председателят на Сдружение”Граж-
данско общество “Телесфор” Савка
Серафимова и зам.-председателят
Калина Алексиева.

Специален поздрав за персонала и
пациентите бе изпратен от кмета на
община Вършец Боряна Бончева, с

пожелание: “Поздравявам Ви от все
сърце по случай Коледните и Ново-
годишни празници. Пожелавам Ви
да бъдат щастливи дните Ви и бла-
гословени всичките Ви желания за
здраве, мир и благоденствие.”

Музикален поздрав поднесе и
женската вокална група при На-
родно читалище “Христо Ботев” –
гр. Вършец с ръководител Елена Го-
ранова.

Изпълнителният директор на бол-
ницата доц. д-р Антон Савов позд-
рави колектива и отправи
пожелания Новата година да ни до-
несе нови надежди, сбъдване на
всички мечти и желания, много
здраве и късмет.

Лили СТЕФАНОВА

В СБР „СВ. МИНА“ ОТПРАЗНУВАХА ИГНАЖДЕН

Редакцията на Общински вестник
“Вършец” поздравява новороде-
ните бебета:

Марияна Анева Нанова, ро-
дена на 26.11.2010 г.

Цветелина Азирова Вергинова,

родена на 30.11.2010 г.
Никълас Николаев Михайлов,

роден на 08.12.2010 г.
На бебетата и техните семейства

– ЧЕСТИТО! Желаем им много
здраве и сбъднати мечти!

ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ



На вкусна трапеза учениците от
8 б клас в СОУ „И. Вазов” – гр.
Вършец дадоха старт на колед-
ните и новогодишни празници на
учениците в езиковата паралелка
още в средата на декември. Мал-
кият салон на читалище „Христо
Ботев” в града събра ръководст-
вото на училището в лицето на ди-
ректора Ани Ангелова,
преподавателите на осмокласни-
ците, класният ръководител Елена
Петрова и много приятели. Про-
явата имаше благотворителен ха-
рактер, а идеята ентусиазира и

деца, и родители, които се вклю-
чиха с готовност в подготовката на
кулинарния празник. 18 – те уче-
ници повече от две седмици изра-
ботваха коледни картички и
разменяха рецепти, подготвяйки
се за състезанието.

Над 20 ароматни ястия, аранжи-
рани с вкус и много въображение
се включиха в надпреварата за най
– добро коледно меню, което пък
бе оценено от компетентно жури –
главният готвач Димитър Янчев,
директора на гимназията г – жа
Ангелова, и председателя на мест-

ното читалище Румян Алексан-
дров.Външен вид, аранжировка и,
разбира се, вкусови качества,
определиха първите трима - Весе-
лин Герасимов, Емил Иванов и
Лазар Алипиев. Освен получените
подаръци за победителите, за
целия 8б клас имаше вкусна торта.

Осмокласниците разпродадоха
благотворително всички ястия,
както и изработените от тях ко-
ледни картички. Позабравената
традиция да поздравим с картичка
любимите хора става още по – ис-
тинска, когато те са изработени от
деца, коментираха гостите в за-
лата. Така още на следващия ден
произведенията на децата поеха
към Англия, Германия, Италия и
цялата страна, за да повдигнат
духа на посрещащите празника
зад граница българи .

Така учениците от 8 б клас пот-
върдиха своята съпричастност
само месец, следа като по тяхна
инициатива СОУ „И. Вазов” събра
дарение за формата „Великолеп-
ната шесторка”, осигуряващ по –
добър живот за деца без родители
в град Шумен.

Елена Петрова
класен ръководител 8Б клас

В навечерието на Коледа и Нова
година, заразени от магията на
празничното настроение, сякаш
всички ставаме по-добри, по-ус-
михнати, по-милосърдни, искани
се да дарим усмивка, топлина и
радост на хората около нас. И вяр-
ваме, че на Коледа стават чудеса.

Именно затова, в навечерието на
празниците, учениците от ХІа
клас на СОУ “Иван Вазов” град
Вършец организираха от 21 до 23
декември в Градската художест-
вена галерия Коледна изложба-
базар, в която се включиха много
ученици от училището със собст-
веноръчно изработени поздрави-
телни картички, рисунки и
сувенири. Децата бяха изложили
и свои ненужни вече книги, ком-
пактдискове с музика и филми,

дрехи.
Идеята им е със събраните от

средства да бъдат подпомогнати
финансово двама нуждаещи се от
скъпо лечение техни връстници от
град Вършец.

Искрено се надявам, че и карто-
нената кутия за парични дарения
ще се напълни, за да повярваме,
че на Коледа наистина се случват
чудеса.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОЛЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА

Тази година традиционният Ко-
леден концерт на учениците от
СОУ „Иван Вазов” бе под наслов
„Дари надежда”. Удивителни са
единството и ентусиазмът, с които
всички се обединиха около идеята
да се помогне на човек в беда. А
идеята дойде от дванадесетоклас-
ниците, с класен ръководител
Радка Костадинова, подкрепена бе
от директора на училището Ани
Ангелова и се реализира в раз-

лични изяви.
В много класове в часовете по

изобразително изкуство бяха из-
работени коледни картички и су-
венири. За изложбата-базар
отговаряха учениците от 11 а, с
класен ръководител Венета Мак-
симова . Учениците от осми б
клас, с класен ръководител Елена
Петрова проявиха кулинарните си
способности и организираха из-
ложба базар на сладкарски изде-

лия.
Учениците от 11 б, с класен ръ-

ководител Емилия Русимова да-
риха дрехи на Дома за деца в
Берковица.

Най-голям интерес предизвика
концертът с изпълненията на ста-
налите вече любимци на публи-
ката група „Joy”, с ръководител
Камен Пунчев; духов оркестър
„Дефилир”, с ръководител Митко
Пеев; мажоретни състави и групи
за народни танци, с ръководител
Невена Стоянова. Смях предизви-
каха скечовете на ученици от 8а и
12а.

Изпълненията на всички бяха на
високо ниво и създадоха неповто-
рима атмосфера в залата. Те до-
коснаха сърцата ни с желанието да
помогнат. Заслужават възхищение
за труда, сериозността и зре-
лостта, с която осъществиха
идеята си.

Показаха ни, че благотворител-
ността не е абстрактно понятие.
Че съпричастието с болката на
другия е възможна и човещината
все още е жива.

Юлия АНТОНОВА

Коледен благотворителен концерт на учениците от СОУ „Иван Вазов“ - „Подари надежда“
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Членовете на клуб “Приятелство”
към СОУ “Иван Вазов” организи-
раха съвместна подготовка за Ко-
леда – посещение в домовете на
съученици от ромски произход. Те
показаха, че приятелството е една
от най-значимите ценности в отно-
шенията между хората.То същест-
вува откакто и те съществуват на
Земята, то е емблема на нашия чо-
вешки свят. Всеки от нас има нужда
от приятел от човек, на когото може
да се довери, на когото да разчита.
Приятелството означава да оказваш
помощ, да споделяш идеалите и ду-
ховните стремежи на друг човек.

Албена ЦВЕТКОВА

Коледа в аванс

КУЛИНАРЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН
БАЗАР НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8Б КЛАС

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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