
Айтос тържествено чест-
ва националния празник 22 
септември - Ден на незави-
симостта, на градския пло-
щад „Свобода”. Кметът Ва-
сил Едрев, Председателят 
на Общински съвет - Ай-
тос Красимир Енчев, Зам.-
кметът Мариана Димова, 
общински съветници и ли-
дери на политически сили 
присъстваха на тържест-
вения ритуал за издигане 
на националното знаме, 
за да засвидетелстват по-
читта си към историческа-
та дата.

Кметът на Община Ай-
тос Васил Едрев поздра-
ви айтозлии с пожелани-
ето „да съхранят смисъла 
на 22 септември.  Да нау-
чат децата и внуците си да 
се гордеят с отечеството 
и с града си, и да осъзна-
ят свободата като отговор-
ност. „Почитта към истори-
ята и героите на България 
гарантира бъдещето ни на 
свободни хора. Гарантира 
стремежите на поколени-
ята след нас към свобод-
на човешка воля и незави-
сим национален дух!”, каза 
още в словото си градона-
чалникът.

За първи път на площада 
в Айтос, с празничен кон-
церт по повод 109-ата го-
дишнина от провъзглася-
ването на независимостта 

на България, излязоха та-
лантливите певци, танцьо-
ри и инструменталисти на 
Фолклорен ансамбъл „Ми-
зия” - град Търговище.

Честването на нацио-
налния празник е вече ут-
върдена традиция в Айтос, 
към която децата и младите 
хора се привързват с гор-
дост и преклонение.

НП
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отбеляза Деня на незавиСиМоСтта

На 20 септември т.г. съ-
дия Стефан Гроздев, ро-
дом от Айтос, беше избран 
за член на ВСС от квота-
та на парламента. Както 
вече НП информира, съ-
дия Стефанов е завършил 
Юридическия факултет на 
СУ „Климент Охридски” 
през 1988 г. и е магистрат 
с над 28-годишен стаж. 

В момента айтозлията е 
Зам.-председател на Апе-
лативен съд - София. Ста-
жувал е в университети и 
търговски съдилища в Хо-
ландия, Франция, Австрия, 
Белгия и Шотландия.  

Съдия Стефан Гроздев 
има ранг „съдия във ВКС 
и ВАС”, един от най-дъл-
гогодишните заместник-
председатели на Софий-
ския апелативен съд и 
ръководител на търгов-
ската колегия там. Над 
две години е бил изпъл-
няващ длъжността пред-
седател. 

Изборът беше с квали-
фицирано мнозинство на 
2/3 от депутатите. Петго-
дишният мандат на сегаш-
ния състав на съвета из-
тича на 3 октомври. 

НП

Айтозлията Стефан Гроздев 
е избран за член на ВСС

Съдия Стефан Гроздев



СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА 

и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Общинския съвет 
и взаимодействието му с Общинската ад-
министрация на Община Айтос, свиквам 
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ 
на ОбС – Айтосна 27.09.2017 г. /сряда/ от 
09.30 ч. в заседателната зала на Община 
Айтоспри следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка с вх.№ ОбС-325

/18.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос, относно продажба на УПИ І, 
кв.146, с площ 2619 кв.м., отреден „за баня 
и пералня” по плана на гр. Айтос, на соб-
ственик на законно построена сграда.

2.Докладна записка с вх.№ ОбС-326
/19.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на 
Община Айтос, относно учредяване пра-
во на пристрояване на обект „Жилищна 
сграда” в УПИ ХVІ-1709 кв.43 по плана гр. 
Айтос с административен адрес ул.”Стоян 
Деведжиев” № 12.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-323
/18.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на 
Община Айтос, относно даване на раз-
решение за проектиране и изработване 
на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план-
план за застрояване) за имот № 092025, 
м. „Герена”, землище на с. Лясково, об-
щина Айтос.

4.Докладна записка с вх.№ ОбС-324
/18.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на 
Община Айтос, относно даване на разре-
шение за проектиране и изработване на 
ПУП-Парцеларен план за линеен обект /
трасе/: „Кабелна линия 20 кV от стълб № 
113, ВЛ „Съдиево” до нов трафопост тип 
БКТП 1х800кVА в имот № 025012, мест-
ност „Бургаски път”, землище на гр. Ай-
тос, област Бургас и кабелна линия 1 кV 
от БКТП до границата на имот № 025012, 
местност „Бургаски път”, землище на гр. 
Айтос, област Бургас” и даване съгласие 
за преминаването му през имот общин-
ска собственост.

5. Питания. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

КРАСИМИР ЕНЧЕВ

Десетина души участваха 
в „мирно събиране” в под-
крепа на пострадалия при 
инцидент в с. Мъглен Или-
ян Мавров на площад „Па-
зарен” в Айтос. Организа-
торите – ОЗБГ, не получи-
ха разрешение за мирен 
протест пред прокурату-
рата. Засиленото полицей-
ско присъствие беше с цел 
да осигури реда и спокой-
ствието в града. Неколци-
ната млади хора от Бургас, 
близки на пострадалия, из-
разиха мълчаливо своя-
та гражданска позиция. Те 
бяха категорични - Илиян 
не е проявил агресия в Мъг-
лен. Все още се възстано-
вявал, имал травми по гла-
вата и тялото. „Фактът, че 
е бил заедно с приятелка-
та си, говори ясно, че не 
е отишъл в Мъглен, за да 
се бие”, каза негова близ-
ка за НП. 

Липсата на протестира-
щи организаторът Стефан 
Петров от ОЗБГ обясни с 

лошото време. Той заяви 
още, че ще търси обектив-
ната истина за инцидента в 
Мъглен. „Нека обективната 
истина излезе наяве. Про-
куратурата има една ин-
формация за инцидента, аз 
имам друга. ОЗБГ е мирна 
организация и днес в Айтос 
сме се събрали граждани с 
позиция, за да пием кафе”, 
заяви още Петров. 

Медиите бяха повече от 
протестиращите и бързо 
забравиха протеста, след 
като беше разпространена 
новината за два инцидента 
в кв. „Странджа”, достатъч-
но основание да се вземат 
мерки за туширане на въз-
можно напрежение в града 
- семейна свада, при която 
пострадаха полицаи, и по-
сегателство срещу бизнес-
мена Асен Атанасов, на ул. 
„Черно море”.

Районна прокуратура - 
Айтос задържа за срок от 
72 часа 40-годишната Ал-
бена и 43-годишния  и съ-

пруг Атанас за нападение-
то срещу полицаите. Албе-
на беше привлечена като 
обвиняема за това, че на 
20 септември около 18:10 
ч., на ул. „Крали Марко” № 
36, чрез нанасяне на удар в 
областта на тила на глава-
та с дървена греда с дължи-
на 40 см, е причинила лека 
телесна повреда, изразя-
ваща се в разстройство 
на здравето на полицей-
ски орган – мл. инспектор 
Тошко Тодоров при РУ – 
Айтос. Служителят на реда 
беше ранен при изпълне-
ние на службата си, след 
като се отзовал на сигнал 
за скандал. За престъпле-
нието, в което е обвинена 
жената се предвижда нака-
зание „лишаване от свобо-
да“ от една до пет години. 
Съпругът й Атанас беше об-
винен, че по същото време 
чрез нанасяне на удар в об-

ластта на рамото с дървена 
летва с дължина 50 см по-
остра в единия си край, е 
причинил лека телесна по-
вреда на полицейски орган 
– мл. инспектор И. Т. при 
РУ – Айтос. За това престъ-
пление се предвижда нака-
зание „лишаване от свобо-
да“ до три години. Районна 
прокуратура - Айтос внесе 

още на 21 септември в съда 
искане за определяне на 
постоянна мярка „задър-
жане под стража“ спрямо 
двамата обвиняеми. Само 
часове след инцидента, Ра-
йонният съд в Айтос реши 
Атанас да остане в арес-
та, а жена му - под дома-
шен арест.

НП
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
АЙТОС

6
Айтос в новините 
на 21 септември

Близките на пострадалия в Мъглен

Стефан Петров пред медиите

З А П О В Е Д
№ РД-08-619 

гр. Айтос, 18.09.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал.2 от ЗМС-
МА, чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закона за движение 
по пътищата, чл. 14а от Наредба № 4/2006 год. 
за обществения ред при използване на пре-
возни средства на територията на гр. Айтос, 
във връзка с чл. 42, ал. 2 от Наредба за оп-
ределяне и администриране на местните так-
си и цени на услуги на територията на общи-
на Айтос

ЗАПОВЯДВАМ :
І. На 05 и 06 октомври 2017 год. от 9:30 ч. до 

16:00 часа да се проведе преглед на пътните 
превозни средства с животинска тяга, както 
следва :

- за гр. Айтос – на ул. „Г. Делчев” пред пор-
тала на стопански двор

- за селата – в съответното кметство
ІІ. Назначавам комисия в състав :
1. Мехмедали Руфадов – ст. експерт в отдел 

„ИДРР”  при Община Айтос
2. Нурсерен Хайрула - ст. експерт в отдел 

„ИДРР” при Община Айтос 
3. Кина Димова – гл. експерт в отдел „Общин-

ска собственост” при Община Айтос
4. Представител на звено „ЗООРОИ”
ІІІ. Кметовете и кметските наместници да 

създадат организация по провеждане на пре-
гледа в съответното кметство.

ІV. Представители на РУП - гр. Айтос, отго-
варящи за съответния район или кметство, да 
съдействат при провеждане на прегледа.

V. Комисията по т.ІІ - за гр. Айтос, кметове-
те и кметските наместници  да изготвят  про-
токоли  за  извършен  преглед на ППС с жи-
вотинска тяга и в срок до 3 работни дни от да-
тата на провеждане на прегледа да ги пред-
ставят в ст. № 24 на общината.

Настоящата заповед да се връчи на заинте-
ресованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта въз-
лагам  на М. Димова – Зам.-Кмет на Общи-
на Айтос. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

О Б Щ И Н А  А Й Т О С
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос 
уведомява граж-
даните, че съглас-
но Заповед №РД-
08-620/18.09.2017г. 
на кмета на Общи-
на Айтос, на 05 и 
06 октомври 2017 
год. от 9:30 до 
16:00 часа ще се 
проведе преглед 
на пътните превоз-
ни средства с жи-
вотинска тяга, как-
то следва:

• за гр. Айтос – на 
ул. „Гоце Делчев” 
пред портала на 
стопански двор

• за селата – в 
съответното кмет-
ство

Собствениците на 
ППС с животинска 
тяга следва да но-
сят регистрацион-
ния си талон за за-
верка.
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Община Айтос с картбланш 
за Пречиствателната станция
КЗК: Общественият интерес има превес над индивидуалните 

икономически интереси на жалбоподателя
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Айтос в новините 
на 21 септември

25 СЕПТЕМВРИ 2017

С определение на КЗК, 
Община Айтос получи раз-
решение за изпълнение 
на решение №ОП-17-28 от 
21.07.2017 г. на кмета Васил 
Едрев за обществената по-
ръчка с предмет „Проекти-
ране и изпълнение на стро-
ителство по проект „Пре-
чиствателна станция за от-
падъчни води в гр. Айтос”, 
по две обособени позиции. 
Ще припомним, че ведна-
га след подписването на 
договора за безвъзмезд-
но финансиране на проект 
„Изграждане на пречис-
твателна станция за отпа-
дъчни води в град Айтос” 
по ОП „Околна среда 2014-
2020“, Общинската адми-
нистрация в Айтос старти-
ра изпълнението на проек-
та с обявявяне на три об-
ществени поръчки, по две 
от които процедурите бяха 
финализирани с подписани 
договори. 

С решение №ОП-17-28 от 
21.07.2017 г. на кмета Ва-
сил Едрев беше определен 
изпълнител на обществена 
поръчка на Община Айтос с 
предмет „Проектиране и из-
пълнение на строителство 
по проект „Пречиствателна 
станция за отпадъчни води 
в гр. Айтос”, по две обосо-
бени позиции: Обособена 
позиция 1. Изграждане на 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води гр. Айтос, в 
това число и съпътстваща 
инфраструктура, довеждащ 
и отвеждащ колектор, до-
веждащ водопровод и др. и 
Обособена позиция 2. - До-
изграждане на Главен клон 
І и Главен клон ІІІ от кана-
лизационната мрежа на гр. 
Айтос”. Консорциум „КМ” 
- София обжалва решени-

ето по обособена позиция 
1 с мотива „неоснователно 
отстраняване от участие в 
процедурата”.

Като възложител Община 
Айтос отправи мотивирано 
искане до КЗК за допуска-
не на предварително изпъл-
нение на решението за из-
бор на изпълнител. Коми-
сията за защита на конку-
ренцията разгледа мотиви-
те на Общината и предвид 
„неотложност от изпълне-
нието на предмета на об-
ществената поръчка”, ува-
жи искането на кмета за до-
пускане на предварително 
изпълнение на обжалвано-

то решение. 
Комисията излезе със 

становище, че допуска 
предварително изпълнение 
на обжалваното решение, 
тъй като това би защитило 
в по-голяма степен общест-
вения интерес, който след-
ва да има превес над ин-
дивидуалните икономиче-
ски интереси на жалбопо-
дателя. След съгласуване 
с УО на ОПОС ще бъде по-
дписан договор с класира-
ния на първо място участ-
ник по обособена позиция 
1 - КА Айтос ДЗЗД.

С определение на КЗК, 
Община Айтос получи раз-

решение за изпълнение на 
решението и по обособена 
позиция 2, обжалвано от 
„Инженеринг Айтос 2017” - 
София. КЗК уважи искане-
то на Общината за пред-
варително изпълнение на 
решението по тази пози-
ция, отчитайки факта, че 
„на етапа, на който се на-
мира изпълнението на про-
екта, всяко забавяне ще се 
отрази крайно неблагопри-
ятно върху предоставянето 
на безвъзмездната финан-
сова помощ от МОСВ и ще 
накърни интересите на на-
селението на град Айтос”. 
В решението на кмета за 

изпълнител е определен 
ДЗЗД „Водоканал Айтос 
2017“, класиран на първо 
място, с комплексна оцен-
ка 100 точки.

Интересът към тази об-
ществена поръчка беше из-
ключително голям. Общо 23 
фирми и обединения пода-
доха оферти за участие в 
откритата процедура. Се-
дем от тях кандидатства-
ха по двете обособени по-
зиции, 13 бяха участници-
те по обособена позиция 1, 
с обявена прогнозна стой-
ност 12 800 000 млн. лв. 
без ДДС. 

Пречиствателната стан-
ция за отпадъчни води в 

Айтос ще е с работен ка-
пацитет над 10 000 екв. ж. 
Технологичното оборудва-
не ще бъде проектирано, 
произведено, монтирано  
и одобрено от строителния 
надзор и Общината. Проек-
тът предвижда съвременна 
технология за пълното би-
ологично пречистване на 
отпадъчната вода в биоба-
сейн и отстраняването на 
фосфора в отделен селек-
тор. Поръчката се финан-
сира със средства по Опе-
ративна Програма „Окол-
на Среда 2014-2020“. Сро-
кът за изпълнение е две 
години. 

НП

ПК „Атанас Манчев”, 
представлявана от пред-
седателя Гичо Господинов, 
има молба до Общински 
съвет - Айтос за закупува-
не на терен, частна общин-
ска собственост, с площ от 
2619 кв. м в кв. 146 по пла-
на на град Айтос. Теренът 
е отреден „за баня и пе-
ралня”, а ПК „Атанас Ман-
чев“ претендира за него с 
констативен  нотариален 
акт №182 от 2008 г., като 
собственик на законно по-
строена сграда. 

Освен сградата на ко-
операцията обаче, на въ-
просния общински терен 
има изграден   трафопост 
от 40 кв.м, който е дейст-
ващ енергиен обект и об-

служва битовите клиен-
ти в квартала и обособе-
ни зелени площи - зона за 
отдих. Нещо повече -  част 
от сондажа, свързан с ба-
нята чрез тръбопровод за 
топла вода, преминава 
през въпросния терен, т.е. 
има сгради  и  съоръже-
ния, които не са собстве-
ност на потребителната ко-
операция.

Становището на Общи-
на Айтос е Общинският съ-
вет да не дава съгласие  за 
продажба на УПИ І, кв.146, 
с площ 2619 кв.м, отреден 
„за баня и пералня” по пла-
на на гр. Айтос, актуван с 
АОС№1309 от 25.04.2006 г., 
на ПК „Атанас Манчев” - 
Айтос.

Според Наредбата за 
реда за придобиване, уп-
равление и разпорежда-
не с общинско имущество, 
продажбата на нежилищ-
ни имоти, частна общин-
ска собственост, се из-
вършва след решение на 
общинския съвет от кмета 
на общината, без търг или 
конкурс на физически, или 
юридически лица, собстве-
ници на законно построе-
на сграда. Кметът на Об-
щина Айтос внася доклад-
ната записка на редовно-
то 24-то заседание на Об-
щински съвет - Айтос, на 27 
септември т.г. - съветници-
те ще решават дали да има 
продажба, или не.

НП

ПК „Атанас Манчев” 
иска терена около банята

Проект за културно-ви-
нен туризъм доведе в Ай-
тос група от 12 шведи, воде-
на от г-н Ленарт Гранявист, 
собственик на компания-
та GRANQVIST BEVERAGE 
HOUSE  в град Тидахолм, 
Швеция. Проектът е изгот-
вен от айтозлията Георги 
Филипов, който от 38 годи-
ни живее в скандинавска-
та страна.

Ленарт Гранявист пристиг-
на в България заедно със съ-
пругата си Лена и десет свои 
много близки приятели. Цел-
та на частното посещение 
беше да се тества новия про-
дукт, създаден от Филипов, 
който е бил партньор на г-н 
Гранявист в продължение на 
11 години. „Много пъти сме 
идвали в България - купува-
ли сме доста вино. Компани-
ята се разви през годините, 
за миналата година има 26 
млн. евро печалба. Ленарт 
Гранявист предложи да на-

правим един продукт за ви-
нен туризъм за България. С 
това беше свързана и визи-
тата в Айтос - групата включ-
ва приятели и ценители, на 
които той има доверие да 
преценят продукта. Дого-
дина в последната седмица 
на м. май и първата седми-
ца на м. септември ще дове-
дат групи от Швеция”, каза 
пред НП Филипов. Доволен 
и горд е, защото това е пър-
вият му проект, който включ-
ва и родния Айтос.

Групата пристигна с част-
но нает автобус и разгледа 
забележителностите в цен-
тралната част на града, от 
църквата до джамията. Ве-
черта завърши с традицион-
на българска вечеря в рес-
торант „Хавай” и с прекрас-
ните изпълнения на Дет-
ския фолклорен състав „Тра-
кийче” и Танцов клуб „Ген-
гер” с ръководител Росица 
Кавръкова.

Специалното меню впе-
чатли гостите, дамите се за-
интересуваха от рецептата 
за приготвянето на уникал-
ното местно кьопоолу. Аг-
нешко печено в глинен съд и 
печена тиква с орехи и мед 
бяха другите гозби, поднесе-
ни, разбира се, с качестве-
но българско вино. В края на 
вечерта, домакини и гости се 
наредиха на общо хоро. 

Шведите пътуваха до Бур-
гас и до Казанлък, за да ви-
дят Тракийската гробница, 
до Сунгурларе - за да се 
включат в беритбата на гроз-
де, а в Деня на Съединени-
ето присъстваха на търже-
ствата в Пловдив. Айтозли-
ята им показа още София, 
Сандански и Роженския ма-
настир. „Мисля, че останаха 
с прекрасни впечатления от 
България. Надявам се, про-
ектът да бъде успешен”, зая-
ви още Георги Филипов.

НП

Проектът е дело на айтозлията Георги Филипов, който 
от 38 години живее на Скандинавския полуостров

Проект за културно-винен 
туризъм доведе в Айтос 

ценители от Швеция

О Б Я В А

Ателие за книговезки услуги  извърш-
ва ръчно подвързване на книги и разноо-
бразни печатни изделия за фирми, заве-
дения, организации и частни лица:

• Подвързване на учебници с цве-
тен картон

• Реставриране на стари книги
• Подвързване на документи

• Подвързване на Държавен вестник
• Подвързване на Дипломни работи
• Твърда подвързия с кожа
• Каширане

Ателието се намира на ул. „Дими-
тър Зехирев” №52, Телефон за кон-

такти:  0884161002



Четири оферти за учас-
тие в обществената поръч-
ка чрез събиране на офер-
ти с предмет: РЕМОНТ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИ-
ЦИ В С. ПЕЩЕРСКО, ОБ-
ЩИНА АЙТОС са постъ-
пили в Общинска админи-
страция - Айтос в указа-
ния срок, научи НП. Коми-
сия, назначена със запо-
вед на кмета на Община 
Айтос Васил Едрев, разгле-
да, оцени и класира офер-
тите на участниците „Авто-
магистрали - Черно море” 
АД, Технострой-Инжене-
ринг 99”АД, „ЕИВ” ЕООД и 
„Бургаспътстрой” АД.

Целта на общинския про-
ект е подобряване на транс-
портно-експлоатационните 
характеристики и носимос-
пособността на настилките 
с оглед осигуряване на ус-
ловия за безопастност на 
движението и добро отвод-
няване на улиците в селото. 
В ремонтите са включени 
улици №1 и №10, за които 
общата прогнозна стойност 

в поръчката е 333 333.00 лв. 
- за улица №1 стойността е 

157 000.00 лв., за улица №10 
- 176 333.00 лв.

Средствата за ремон-
та на уличните настилки в 

Пещерско бяха осигурени 
с решение на МС. С това 
решение бяха одобрени и 
440 хил.лв. за изграждане-
то на спортен комплекс в 
училищния двор на с. Ка-
рагеоргиево по проект на 
Община Айтос.

Комисията извърши ком-
плексна оценка на оферти-
те и класира на първо мяс-
то участника „Бургаспът-

строй” АД, който е предло-
жил цена от 332 111.44 лв. 
без ДДС и срок за изпълне-
ние - 30 календарни дни.

Договорът с избрания 
от комисията участник ще 
бъде подписан от управи-
теля на дружеството и кме-
та на Община Айтос Васил 
Едрев във вторник,  на 26 
септември.

НП
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„Бургаспътстрой” АД ще изпълнява поръчката на Община Айтос

Гълъби на мира в 
небето над Айтос

Подписват договора за уличните 
ремонти в Пещерско

Синдикатът на българ-
ските учители призова 
айтозлии да се включат в 
акцията „Един час духов-
ност „Гълъб на мира”, коя-
то беше организирана по 
инициатива на Междуна-
родния съюз „Наследни-
ци на Победата” по повод 
Световния ден на мира - 21 
септември. Проявата има-
ше за цел „да демонстрира 
дълбоката и истинска за-
интересованост и стремеж 
на всеки участник, незави-
симо от страната и насе-
леното място, в което жи-
вее, за единно историко-
културно и духовно прос-
транство между близките 
страни и народи в името 

на мира и по-доброто бъ-
деще”.

На световната инициа-
тива откликнаха единстве-
но учителите и учениците 
в двете бази на СУ „Хрис-
то Ботев” - Айтос. Внима-
нието на айтозлии в този 
ден беше насочено към 
нетолкова миролюбивия 
инцидент в с. Мъглен, по-
вод за един несъстоял се 
протест.

Точно 9.30 часа, на 21 
септември, в училищ-
ния двор на СУ „Хрис-
то Ботев” беше организи-
ран флашмоб „Гълъбът на 
мира” в подкрепа на мира. 
Десетки ученици едновре-
менно пуснаха в небето 
бели хартиени гълъби, при-
вързани към балони. 

Върху хартиените гълъби 
бяха изписани имената на 
загинали герои и на хора, 
отдали своя живот по вре-
ме на военни действия, за-
щитавайки мира и негова-
та справедлива кауза.

НП


