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24 МАЙ -  
ЕДИН ОТ НАЙ-ХУБАВИТЕ 

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛНИ 
ПРАЗНИЦИ

Празник на духовното из-
висяване, на стремежа към 
усъвършенстване чрез пости-
женията на науката и култу-
рата. Датата 24 май е станала 
празнична в календара преди 
много, много столетия. Пре-
ди това обаче от 1863 г. за 
Ден на Светите братя Кирил 
и Методий е обявен 11 май, 
който бил отбелязван като 
църковен празник още през 
XI век, а като всенароден в 
Пловдив бил честван за първи 
път през 1851 г.

С въвеждането на Григо-
рианския календар през 1916 
г. празникът, отбелязван от 
държавата и църквата, се 
чества на един ден - 24 май. 

Свети Кирил и Методий. 
Стенопис от 1848 г. от Заха-

рий Зограф в Троянския манастир

Половин век по-късно отново има отделяне  на църковния от светския календар. Така днес  
11 май се чества от православната църква като празник на Св. Св. Кирил и Методий, докато 24 
май се е утвърдил като празник на славянската писменост, на българската просвета и култура.

През 1856 г. Йоаким Груев предлага денят на Св. Св. Кирил и Методий да бъде празнуван 
като празник на българските ученици. През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на учи-
лищния химн с първия си стих „Върви, народе възродени”. Панайот Пипков създава на 11 май 
1900 г. музиката към химна. Братята са канонизирани като светци за превода и популяризиране-
то на Библията на старославянски език (придобил популярност в неговата руска редакция като 
църковно-славянски език, черковно-славянски език) и разпространяване на християнството сред 
славяните. Обявени са от папата за покровители на Европа. Православната църква ги почита и 
като едни от светите Седмочисленици. За официален празник на България 24 май е обявен с 
решение на Деветото Народно събрание на 30 март 1990 г.
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Национална конференция  
на общността на училища  

Пиърсън Лонгман за България

На 17.05.2014 г. се състоя Първата наци-
онална конференция на общността на учили-
ща Пиърсън Лонгман за България - партньор 
на училище „Ал. Константинов“ в учебната 
система за преподаване. Поздравителен ад-
рес направи г-н Евлоги Савов - управител на 
С.А.Н. - ПРО ООД - изключителен предста-
вител на Пиърсън и Промитиън за България, 
г-жа Росица Антова - старши експерт чуждо- 
езиково обучение в  РИО на МОН, гр. София 
и г-жа Любов Костова - директор на Британ-
ски съвет за България.

 Акцент на мероприятието бе награждава-
нето на победителите от Първото национално 
състезание по английски език между учили-
щата - членове на общността, по формата 
РТЕ. Бояна Рашкова от 6а клас представи на-
шето училище достойно като зае второ място 
на съответното ниво за владеене на езика, 
за което получи международно валиден сер-
тификат, предметни награди и аплодисменти 
от присъстващите - ученици, учители и чужди 
гости.

След това бяха проведени два изключи-
телно интересни семинара с презентации  - 
„Умения за 21 век: Стратегия за учене през 
целия живот“ и „Комуникация и сътрудничест-
во в един взаимосвързан свят“ с лектор г-н 
Майкъл Xарис, автор от издателство Пиър-

Поля Мандулова – учител по английски език

сън и „Интерактивни технологии за учители 
по английски език“ с лектор д-р Джон Колик, 
старши консултант по образованието в Про-
митиън. И двамата преподаватели разказва-
ха с типичното английско чувство за хумор 
и събудиха активността на присъстващите за 
дискусии и въпроси към тях.

Събитието приключи с томбола и раздава-
не на награди.
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На 19 май 2014 г. в ОУ „Алеко Констан-
тинов” за първи път в България беше пред-
ставена писателката Теди Рут и книгата й „Да 
откриеш Агрийда”. Това е увлекателен фен-
тъзи - роман за тийнейджъри, а действието 
се развива динамично в два свята - на земята 
и вътре в нея. Събитията от реалността се 
преплитат със събития от историята, разка-
зани като приказки. Оживяват царе, богоми-
ли, атланти... Авторката въвежда читателите 
в един вълшебен хармоничен свят, където да 
забравят проблемите си и да се почувстват 
щастливи. 

По-късно в зала ,,Съединение” на Историче-
ския музей, гражданите на Пловдив също има-
ха възможността да се запознаят с писателката 
и романа й.  

Да откриеш Агрийда

За събитието авторката, Теди Рут, пристиг-
на специално от Лондон, а издателката на твор-
бата,  Афродита Георгиева - от София.

 Заедно с талантите от Младежка академия 
“Творчески искри” те  направиха една магиче-
ска литературна вечер, в която всеки  откри 
нещо, може би не само Агрийда.

Елена Пенишева – библиотекар
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Неделя с макарони
Беше хубава неделна сутрин. Птичките чуруликаха, хората се разхождаха, а малките деца 

още се излежаваха.
Станах да потърся нашия котарак - Цезар. Заварих го там, където си мислех, че е - в кухнята. 

Сложил престилка, той приготвяше любимата ми закуска - макарони. Запътих се към банята, за 
да си измия зъбите, а Цезар се провикна:

- Със  сирене или със захар?
Отговорих му:
- Това  подигравка ли е? Знаеш, че мразя сирене! - и си представих как той лукаво се ус-

михва в кухнята.
В банята беше и сестра ми - Лили. Тя обича макароните със сирене. Жалко! Със захар са 

по-вкусни! 
Когато излязох, видях, че Цезар играе шах с един голям син бръмбар, който пушеше още 

по-голяма от него лула. Играта беше разгорещена. Обаче водата от макароните се беше разляла 
и наоколо се носеше дим. Бързо погледнах през отворения прозорец и видях отдолу пожарната. 
Сигурно съседката - баба Цеца, е видяла пожара и е звъннала на 112. 

И така аз и Лили закусихме само с варени яйца.
Поука: Не давай на котарака си да вари макарони, докато играе шах със син бръмбар.

        Васил Кръстенов - 3 б клас

Ваня, 1 а класГаби



Веднъж сънувах, че съм герой
от приказката  

„Котаракът в чизми”
...Изведнъж се събудих на една поляна, а котето - благородникът ме побутваше и ми казва-

ше да ставам, защото господарят му нямал дрехи - изобщо не му повярвах. Не знам дори защо 
отидох с него, но разбира се, за да му помогна. 

Между другото бях облечен с дрехи „демоде”, така че бях смешен. Когато пристигнахме, гос-
подарят му наистина нямаше дрехи, но и се давеше в едно езеро. Аз веднага щях да скоча, ако 
не беше дошъл царят и не го беше извадил първи. След това му даде дрехи и тогава се посрамих. 
Качиха се в каляската на царя и тръгнаха - не знам накъде, защото не бях прочел приказката. 

Изведнъж започнах да усвоявам рицарски умения. В този момент пред мен излезе магьосни-
кът, който можел да се превръща в това животно, което си поиска. Той се превърна в мечка и 
ме нападна, но аз с един удар го повалих - повярвахте ли?

Но всичко това изчезна, като се събудих и разбрах, че е било само сън, а до мен си спеше 
моя малък Писан.

Антон Раев, 4 а клас 

Морковът Хрупи лети
Един ден Xрупи си стоеше в хладилника и гледаше телевизия. Гледаше шоу за орли. 
- Де да можех да летя ! - натъжи се той.
Xрупи остана тъжен през целия ден. Така си мина денят. На сутринта пак гледаше телевизия. 

Доктор Грозде правеше операции с отличен резултат. Xрупи отвори хладилника и скочи да бяга. 
Стопанката го хвана и го хвърли в тенджерата.

- Ех, така ли ще умра?! Каква ирония! Задушен като чичо Лени!
Изведнъж един орел го сграбчи и го хвърли в болницата. След като го оперираха Xрупи тръг-

на на разходка и на всеки срещнат казваше:
- Здравей, вече имам криле! Трансплантираха ми криле!
И така мечтата на Xрупи се сбъдна.

Теодор Давчев, 4 а клас 

Златни рибки
Златни рибки във аквариум
гледам вкъщи аз.
Плуват във вода кристална
със тревички - тюркоаз.

Толкоз малки и красиви,
весели щастливи,
но не могат те сами
да се грижат за храната си.

Туй е мое задължение -
всяка вечер отброявам
шест зрънца им давам,
но водата тати сменя,
за да няма поражения.

Имам тайна аз една
златна рибка, но каква -
щом нещо аз си пожелая
чудесата стават най-накрая.

Анастас Чапаров, 5 б класВаня, 1 а клас
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Веднъж Червената шапчица минавала през гората, берейки цветя по пътя към баба си. 
Вълкът я пресрещнал. Когато го видяла, тя хукнала нанякъде. Завила покрай едно дърво и се 
блъснала в Аладин. Те се познавали от царството на приказките. Бързо излетели с килимчето 
на Аладин. Червената шапчица му разказала за вълка, който през това време ги следял. Оти-
шли до някакъв близък град. Вече били спокойни. 

Маринела Петрова, 2 а клас

   За Червената шапчица 
  и още нещо

Отнякъде изскочил Пинокио и ги стреснал 
толкова много, че сърцата им забили по-бър-
зо, отколкото километра в час може да раз-
вие една спортна кола. Той разбрал също за 
лошия вълк. Всички вече били спокойни, но 
не за дълго, защото лошият герой изскочил, 
хванал Червената шапчица и я завлякъл в го-
рата. Наблизо били Тримата мускетари, които 
се заклели да върнат малкото момиче и вед-
нага хукнали към гората. Влезли, не ходили 
много и срещнали Котаракът в чизми, който 
наблюдавал какво правят вълкът и Злият от 
„Тримата братя и златната ябълка” в една пе-
щера. 

Понеже нашите герои били по-силни, 
нападнали ги. Водела се жестока борба, 
но дори и с много малко сили Тримата 
мускетари и Котаракът в чизми спасили 
Червената шапчица.

Минало време. Всяка година 
на този ден бабата на Червената 
Шапчица черпела с чай и бисквити, 
задето спасили внучката й. Всички 
заживели щастливо, освен вълкът.

Стефан Петков
4 а клас



7777

Симеон Станоев, 2 а клас

Габи
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Валерия, 1 а клас

Мария Минчева, 4 г класМила Папаризова, 5 в клас



 

Здравка Петрова - педагогически съветник, по материали от интернет
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Децата на новото време
Живеем в свят на модерни технологии, да-

леч от природата, в динамично ежедневие с 
много стрес и напрежение. Техническият про-
грес изисква все повече  усилия от днешните 
деца за приспособяването им и адекватните им 
реакции пред новите ситуации. Но те все пак са 
деца -  често се затрудняват да се справят. 

Съвременните деца мислят по различен 
начин - секционно, а не линеарно като по-
старите поколения. Много от тях имат силно 
развито дясно мозъчно полукълбо. Те улавят 
високи енергийни импулси с повече усет и ин-
туиция и ги  трансформират в образи и пред-
стави. Процесът протича толкова бързо, че ля-
вото мозъчно полукълбо изобщо не смогва да 
се включи в него. Децата не са в състояние да 
намерят словесен израз на тези ”скорострел-
ни” образи и впечатления и често се затруд-
няват да изразят своите преживявания, да ги 
опишат, да ги споделят. Сетивното възприема-
не на входящата информация от петте систе-
ми /зрение, обоняние, слух, вкус, тактилна и 
проприоцептивна/ се извършва по различен 
начин - анблок, което води при някои деца до 
объркване при преработката. Това обяснява 
зачестилите в последните години обучителни 
трудности и трудности в общуването.

Новите генерации деца  биват наричани 
различно: във Франция - “тефлоновите”, в Ру-
сия - “децата на света”, на Британските остро-
ви “децата на новото хилядолетие”, в  САЩ и 
Австралия „индиго”. Наричат ги още “индиго” 
(заради цвета на енергийната им матрица-ин-
дигова аура), „звездни” (заради хипотезата, че 
идват от други светове), „кристални” (заради 
мненията, че са високо развити) и т.н. 

Xарактерно за новите поколения е, само-
увереността, високата интелигентност, креа-
тивността, свободомислието, отсъствието на 
конформизъм, духовна будност, нетърпение-
то, емпатията, необуздаността, способността 
успешно да се решават проблеми и същевре-
менно да се създават трудности на родители-
те и възпитателите.

Днес рядко казваме, че децата са сладки 

или активни, или фантазьори, или изобретате-
ли, а по-скоро ги класифицираме въз основа 
на техните дефицити: АDD (синдром на де-
фицит на вниманието), АDНD (синдром на де-
фицит на вниманието с хиперактивност), ОDD 
(синдром на патологично противодействие), 
РDD (обща дисфункция на развитието - нещо 
като аутизъм), АS (синдром на Аспергер), SID 
(сензорно-интеграционна дисфункция) и АSD 
(разстройство от аутистичен спектър).

Поради специфичното си мозъчно разви-
тие новите деца са силно уязвими, особено, 
когато имат стресиращи емоционални прежи-
вявания. Изискванията и очакванията спрямо 
тях често са непосилни. Никой не иска да при-
знае, че позитивното, действено и щедро по-
коление на новото хилядолетие е най-склон-
но да си причинява болка. Днешните деца се 
обиждат и нараняват с думи или постъпки. 
Подобно действие твърде често се превръща 
в заместител на изразяването на емоции. 

«Новите» деца трудно определят границите 
на възможностите си, екстремни са, непрекъс-
нато експериментират дори и с чувствата ни, 
а това не винаги е безопасно в нашият свят. 
Така че, наред със зачитане свободната воля 
на личността, когато искваме да пренасочим и 
отклоним едно неприемливо поведение тряб-
ва да сме готови с алтернативи и то не една.

Много от родителите не са подготвени 
за това предизвикателство - да се справят с 
възпитанието на днешните деца. Училището, 
каквото е в момента, не им върши работа. Об-
ществените структури не им вдъхват доверие. 
Твърде малко родители, възпитатели и тера-
певти разбират спецификата на “новите” деца. 
Не се досещат, че към тях не може и не бива 
да се подхожда със старите поведенчески мо-
дели. Децата са различни и ние възрастните 
трябва да търсим различен от досегашния път 
към тях.

Една древна мъдрост гласи «Детето не е 
съд, който трябва да се напълни, то е огън, 
който трябва да се запали». Дано успеем да 
запалим огъня и да осветим този нов път.
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Традиционен празник за децата от  
ОУ ,,Алеко Константинов”, посветен на  
23 април - Денят на книгата и авторското 
право.  Който твърди, че учениците обичат 
само компютрите, трябва да дойде на след-
ващия такъв празник, за да види как учили-
щето ни се превръща в истинска театрал-
на сцена. Навсякъде срещаш  Снежанки, 
Пипита, Червени шапчици, Xитърпетровци, 

Батмани, Рапунцел и т.н. Дори и Карлсон 
,,се приземява тук”, за да му се порадват 
децата - общо 85 на брой участници и още 
толкова публика.  Сигурно е  едно - че за 
да изберат  един или друг герой, те преди 
това са се запознали с него - едни от напи-
саното в книжките, други от показаното по 
телевизията или на компютъра. Xаресали са 
ги и може би дори копират постъпките им 

Парад на приказните герои
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Елена Пенишева – библиотекар

без да се усетят. 
С други думи литературните герои ста-

ват част от нашия живот, а това е всъщност 
главната цел на литературата въобще и в 
частност на мероприятията от този род. Те 
карат малките актьори да се вълнуват - пър-
во да четат и после да покажат избрания от 

тях любим персонаж.
И тъй като в края на учебната година, 

който скоро наближава, ги чакат трудни мо-
менти, то добре е да съберат сили и да  се 
заредят с оптимизъм, който  им дават по-
добни прояви.

Вярваме, че ще успеят, както успяха да се 

нови периодични издания в училищната библиотека
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

Тhе Еurореаn Uniоn (аbbrеviаtiоn: ЕU) is а 
соnfеdеrаtiоn оf 28 mеmbеr соuntriеs in Еurоре, 
stаrtеd in 1957 аs thе Еurореаn Есоnоmiс 
Соmmunitу (ЕЕС). It hаs сrеаtеd а соmmоn 
есоnоmiс аrеа with Еurоре-widе lаws аllоwing 
реорlе tо mоvе аnd trаdе in оthеr ЕU соuntriеs 
аlmоst thе sаmе аs thеу dо in thеir оwn. Sеvеntееn 
оf thеsе соuntriеs аlsо shаrе thе sаmе tуре оf 
mоnеу: thе еurо. Тhе оbjесtivе оf thе ЕU is tо 
bring its mеmbеr stаtеs сlоsеr tоgеthеr with 
rеsресt оf humаn rights аnd dеmосrасу. 

Histоry
Аftеr Wоrld Wаr II, thе соuntriеs in Еurоре 

wаntеd tо livе реасеfullу tоgеthеr аnd hеlр оnе 
аnоthеr’s есоnоmiеs. Instеаd оf fighting fоr соаl 
аnd stееl, thе first mеmbеr соuntriеs (Wеst) 
Gеrmаnу, Frаnсе, Itаlу, Веlgium,Nеthеrlаnds, аnd 
Luхеmbоurg сrеаtеd оnе Еurореаn Соаl аnd Stееl 
Соmmunitу in 1952. In 1957 in thе Itаliаn сitу оf 
Rоmе, thе mеmbеr соuntriеs signеd аnоthеr trеаtу 
аnd mаdе thе Еurореаn Есоnоmiс Соmmunitу. 

Nоw it wаs а соmmunitу fоr соаl, stееl аnd fоr 
trаdе. Lаtеr it сhаngеd thе nаmе tо thеЕurореаn 
Соmmunitу. In 1993, with thе Тrеаtу оf Мааstriсht 
it сhаngеd its nаmе tо thе Еurореаn Uniоn. Nоw 
thе mеmbеr соuntriеs wоrk tоgеthеr nоt оnlу in 
роlitiсs аnd есоnоmу (соаl, stееl аnd trаdе), but 
аlsо in mоnеу, justiсе (lаws), аnd fоrеign аffаirs. 
With thе Sсhеngеn Аgrееmеnt, 22 mеmbеr 
соuntriеs оf thе ЕU ореnеd thеir bоrdеrs tо еасh 
оthеr, sо реорlе саn nоw trаvеl frоm оnе соuntrу 
tо thе оthеr withоut а раssроrt оr idеntitу саrd. 
Nоw аlrеаdу 16 mеmbеr соuntriеs hаvе rерlасеd 
thеir nаtiоnаl сurrеnсiеs with thе еurо. 10 nеw 
соuntriеs bесаmе mеmbеrs оf thе ЕU in 2004, 
2 mоrе bесаmе mеmbеrs in 2007, аnd 1 mоrе 
in 2013. Тоdау thеrе аrе 28 mеmbеr соuntriеs 
аltоgеthеr.

Маin institutiоns 
Раrliаmеnt, Соunсil, Соurt оf Justiсе, Еurореаn 

Сеntrаl Ваnk 

                             Member countries 

Founders in 1957 
Belgium
France
West Germany (later just Germany)
Italy 
Luxembourg 
Netherlands

Joined in 1973 
Denmark 
Ireland 
United Kingdom 

Joined in 1981 
Greece

Left in 1985 
Greenland 

Joined in 1986 
Portugal
Spain 

Joined in 1995 
Austria
Finland
Sweden

Joined in 2004 
Cyprus
Czech Republic 
Estonia
Hungary
Latvia 
Lithuania
Malta
Poland
Slovakia
Slovenia

Joined in 2007 
Bulgaria 
Romania 

Joined in 2013 
Croatia 

Sеrbiа, Моntеnеgrо, thе Rерubliс оf Масеdоniа, Тurkеу аnd Iсеlаnd аrе 
“саndidаtе соuntriеs”, thеу аrе bеing соnsidеrеd fоr mеmbеrshiр. Аlbаniа, Воsniа 
аnd Неrzеgоvinа аnd Kоsоvо аrе ехресtеd tо fоllоw.

The European Union 
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Черно море е вътрешно море между Юго-
източна Европа и Мала Азия. Разположено 
е между 40° 55’ и 46° 32’ северна ширина и 
27° 27’ и 41° 42’ източна дължина. То е едно 
от най-изолираните от Световния океан. 

Площта на Черно море е 420 000 kmI, 
максималната дълбочина е 2245 m, а сред-
ната — 1240 m. Поради обилния приток на 
речни води, морската вода на Черно море е 
по-слабо солена (17,3 ‰), отколкото в Сре-
диземно море и в световния океан, които 
имат соленост около 36 ‰. Водите на Чер-
но море изпълват изолирана падина, разпо-
ложена между Югоизточна Европа и полу-
остров Мала Азия. 

Природа
Интересна особеност на Черно море е 

наличието на сероводород в концентрация 
11 - 14 ml/l на дълбочина от 120 - 150 m до 
дъното, което прави невъзможно съществу-
ването на живи същества, с изключение на 
някои анаеробни бактерии, под тази грани-
ца. На дълбочина между 100 и 200 m водите 
на Черно море почти не се смесват. Раз-
ликата в солеността на водата от повърх-

ността и от долните слоеве е постоянна и 
основна отличителна черта на Черно море. 
Поради липса на смесване на водите в 90% 
от обема на Черно море (на 150 - 200 m 
дълбочина) няма кислород, оттам и живот. 
Особеностите във формирането и разсло-
яването на водната маса в Черно море дават 
отражение върху неговата флора и фауна. 
В него живеят около 2000 вида животни и 
около 1000 вида растения.

Флора
Флората на Черно море обхваща 292 

вида макрофитни, около 700 вида микро-
фитни водорасли, значителен брой бакте-
рии, гъби и само няколко вида покритосе-
менни растения. Солеността е решаващ 
фактор за формиране на флората в морето. 
Температурата на водата играе предимно 
регулираща роля, която се проявява в се-
зонната смяна на водорасловите комплекси. 
Голямо разнообразие има сред кафявите и 
червените водорасли.

Фаyна
В Черно море са установени 1966 вида 

животни. Сред тези животни са включени и 

Иван Ганев – учител по география

Frее mоvеmеnt
А реrsоn whо is а сitizеn оf а Еurореаn Uniоn соuntrу саn livе аnd wоrk in аnу оf thе оthеr 

27 mеmbеr соuntriеs withоut nееding а wоrk реrmit оr visа. Fоr ехаmрlе, а Вulgаriаn реrsоn саn 
mоvе tо Grеесе tо wоrk thеrе, оr just tо livе thеrе, аnd hе оr shе dоеs nоt nееd реrmissiоn frоm аn 
аuthоritу in Grеесе.

Моttо 
Unitеd in divеrsitу (оr tоgеthеr with mаnу tуреs оf реорlе in Simрlе Еnglish), is thе mоttо оf thе 

Еurореаn Uniоn.

ЕКОЛОГИЯ

Черно море
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Иван Ганев – учител по география

редица средиземноморски видове, за които 
се смята, че не могат напълно да се адапти-
рат към условията за живот в Черно море.

Рибите и бозайниците преминават от 
Мраморно в Черно море активно. Една част 
от тях остават завинаги в него като запазват 
способността си да се размножават, а дру-
ги навлизат само за определен период от 
време с цел намиране на храна, а след това 
се връщат в Мраморно море за да се раз-
множават. Черно море е обитавано от око-
ло 180 вида риба и три вида делфини. До 
последната четвърт на XX в. в Черно море 
живее и застрашенияттюлен монах.

Официалните научни данни сочат, че ки-
тове са наблюдавани поне няколко пъти в 
края на по-миналия век. За единия от до-
кументираните случаи и до днес има живо 
свидетелство - скелет от ивичест кит, който 
е запазен

Замърсяване
Изчислено е, че 70 % от общото коли-

чество отпадъци, вливащи се в Черно море, 
идват от шестте черноморски страни. Част 
от тези отпадъци и останалите 30 % (от дру-
гите 11 страни, които нямат излаз на Черно 
море) се вливат в Черно море чрез Дунав. 
Като се прибави липсата на големи течения, 

недостатъчната циркулация на водата и го-
лемите количества вливащи се хранителни 
вещества, екологичното състояние на Черно 
море все повече се влошава.

Отчитайки сериозното влошаване на 
екологичното здраве на Черно море, шестте 
черноморски държави — България, Грузия, 
Румъния, Русия, Турция и Украйна — под-
писват през април 1992 г. в Букурещ Кон-
венцията за опазване на Черно море от 
замърсяване (Букурещката конвенция), ко-
ято представлява правна и дипломатическа 
платформа за съвместни действия.                  



    Ч е ститим 
     р ождените  дни 

н а  в си чки , 
р од ени  п р е з  т а зи 

с е дмиц а , 
с  п оже л ание 

з а  з д р а в е  
и  къ смет !
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