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                             ПРОТОКОЛ 

 

№ 16 

 

Днес 25.02.2022 г. от 13:30 ч. се проведе заседание на ПК „Финанси и 

бюджет“ в Пленарна зала. 

 

  На заседанието присъстваха:   

Тодор Балабанов – Председателстващ комисията 

  Генадий Атанасов 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов  

  Людмила Колева – Маринова 

  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева 

  Мартин Златев 

  Николай Костадинов 

  Николай Почеканов 

  Стефан Станев 

  Стоян Попов 

  Юлиян Губатов 

 

  Отсъстват: Ахмед Ахмед,  Венцислав Сивов,  Красен Иванов, Станислав 

Иванов,   Щериана Иванова, Христо Атанасов и Янко Станев. 

 

Присъстваха още: инж. Злати Златев – изпълнителен директор на „Градски 

транспорт“ ЕАД, Гаро Капрелян – главен експерт в дирекция „Европейски и 

национални оперативни програми“, Иванка Стоянова - директор на ОП „Зоопарк – 

спасителен център“, инж. Мария Димитрова – гражданин, Борис Борисов – 

специалист по инвестиционни финанси. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Заседанието е извънредно поради предложението, което касае „Градски 

транспорт“ ЕАД за финансов ресурс за заплащане на данък добавена стойност. 

Водих преговори с фонда на фондовете за отпускане на краткосрочен заем за една 

година за покриване на ДДС-то до възстановяването му от НАП но вчера сутринта 

фонда отказа да отпусне заема, който беше при много изгодни условия с лихва под 

1“ и 50% от заема безвъзмездно всъщност без лихва. Така, че се наложи да 

направим финансиране от общинския бюджет с възстановяването на средствата от 

НАП. След приключването на заседанието ще свикам извънредна сесия за 
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01.03.2022 г. от 10:00 ч. с този дневен ред от тези три точки. Срокът на плащането 

на ДДС-то от страна на „Градски транспорт“ ЕАД е 02.03.2022 г.  

 

Председателстващият на ПК „Финанси и бюджет“ предложи заседанието 

да протече при следният  

ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21023702ВН/12.11.2021 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства с проектно предложение „Общински информационен център – Варна 

2022-2023 г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование 

„Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни 

информационни центрове (2022-2023). 

2. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

Д19001093ВН-014ВН/17.02.2022 г., относно промяна на решения №1418-2 III от 

протокол № 36/19.12.2018 г., променено с решение № 420-2, т. 1 от протокол 

№10/16,17.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

3. Разглеждане на писма от инж. Злати Златев – изпълнителен директор на 

„Градски транспорт“ ЕАД с рег. № РД22001782ВН/27.01.2022 г. и № 

РД22002126ВН/01.02.2022, относно сключване на договор по особена позиция № 1 

„Доставка на нови електрически автобуси – тип „соло“ и станции за зареждане към 

тях“ по обществена поръчка с предмет „Доставка на екологични превозни средства 

и зарядни станции по 2 обособени позиции“ в рамките на проект „Екологично чист 

транспорт на Варна“ и осигуряване на финансов ресурс за заплащане на ДДС по 

договори за обществена поръчка.   

4. Разни. 

 

          Моля за Вашите съображения и предложения към дневния ред. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

  На 1 февруари нашата група входира предложение от групата на ПП 

„Възраждане“ в Общински съвет-Варна, относно започването на учебната седмица 

в училищата на Община Варна с химна на Република България и поставяне на 

българското знаме във всяка класна стая.  Получихме отговор от дирекция 

„Образование и младежки дейности“, че голяма част от директорите одобряват 

това, но нямат финансов ресурс, с който да заплатят тези знамена във всяка една 

класна стая в своите училища. С решение на комисията да бъде изискана справка 

от дирекция „Образование и младежки дейности“ за необходимия брой знамена за 

всички класни стаи за училищата във Варна. Справката да я получим преди 

следващото заседание на комисията, за да  успеем да планираме разходите си в 

бъдещия бюджет.  
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            Тодор БАЛАБАНОВ 

            И необходимия финансов ресурс. 

 

           Председателстващият комисията подложи на гласуване предложението на г-

н Губатов. 

Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Какви финансови разходи са планирани за ремонта на покрива на СУ „Димчо 

Дебелянов“ за физкултурния салон кога и кой ще ги плати? Кога учениците отново 

ще влязат в класните стаи? 

 

          Тодор БАЛАБАНОВ 

          Няма какво да разглеждаме, но ще изпратим директно запитване към 

администрацията, тъй като няма какво да разискваме в момента и ще Ви изпратим 

писмен отговор. 

 

         Генадий АТАНАСОВ 

         Предлагам в дневния ред да бъде включено предложение, което беше 

разгледано на ПК „Младежки дейности и спорт“, във връзка с писмо от Евелина 

Янчева – директор на СУ „Георги Бенковски“ за подновяване на договор за наем 

на зала по спортна гимнастика. 

 

          Стефан СТАНЕВ 

          Получихме писмо от Министъра на спорта, в което той предявяваше някакви 

претенции към всички имоти, които сме предоставили безвъзмездно да ползва 

училището. Подчертава, че това е държавно училище и няма ли възможност 

министерството на спорта да извърши тези финансирания? 

 

           Тодор БАЛАБАНОВ 

           Няма как да се гледа това предложение на предстоящата сесия, ако се 

разгледа само от комисията за наем за спортната зала на СУ „Георги Бенковски“. 

 

             Председателстващият комисията подложи на гласуване предложението на 

г-н Атанасов. 

Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
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Мария ДИМИТРОВА 

Искам да повдигна въпроса за липсващите минерални басейни за лечение на 

деца с увреждания, както и липсата в момента на минерална чешма. Предложение 

за включване на точка в дневния ред за казуса дом Младост. 

 

         Председателстващият комисията подложи на гласуване предложението на г-

жа Мария Димитрова. 

Резултати от гласуването: за – 3; против - 6; въздържали се - 3, 

предложението не се приема. 

 

Председателстващият подложи на гласуване в цялост дневния ред с така 

направените допълнения, а именно: 

 

1. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21023702ВН/12.11.2021 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства с проектно предложение „Общински информационен център – Варна 

2022-2023 г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование 

„Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни 

информационни центрове (2022-2023). 

2. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

Д19001093ВН-014ВН/17.02.2022 г., относно промяна на решения №1418-2 III от 

протокол № 36/19.12.2018 г., променено с решение № 420-2, т. 1 от протокол 

№10/16,17.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

3. Разглеждане на писма от инж. Злати Златев – изпълнителен директор на 

„Градски транспорт“ ЕАД с рег. № РД22001782ВН/27.01.2022 г. и № 

РД22002126ВН/01.02.2022, относно сключване на договор по особена позиция № 1 

„Доставка на нови електрически автобуси – тип „соло“ и станции за зареждане към 

тях“ по обществена поръчка с предмет „Доставка на екологични превозни средства 

и зарядни станции по 2 обособени позиции“ в рамките на проект „Екологично чист 

транспорт на Варна“ и осигуряване на финансов ресурс за заплащане на ДДС по 

договори за обществена поръчка.   

4. Разни. 

- Предложение от групата на ПП „Възраждане“ в Общински съвет-Варна с 

рег. № ОС22000083ВН/01.02.2022 г., относно започването на учебната седмица в 

училищата на Община Варна с химна на Република България и поставяне на 

българското знаме във всяка класна стая.   

           - Писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № Д20000395ВН-

028ВН/24.02.2022 г., във връзка с писмо от Евелина Янчева – директор на СУ 

„Георги Бенковски“ за подновяване на договор за наем на зала по спортна 

гимнастика. 
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Резултати от гласуването: за – 13; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

  Тодор БАЛАБАНОВ 

  Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № РД21023702ВН/12.11.2021 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства с проектно предложение „Общински информационен център – Варна 

2022-2023 г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование 

„Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни 

информационни центрове (2022-2023). 

 

Това е дългогодишен проект, по който общината участва, тъй като 

предходния договор е изтекъл. Идеята е да се кандидатства отново по програмата, 

като е удължен срок до края на месеца за кандидатстване. 

 

Мария АНГЕЛОВА 

Колко е годишния разход за „Общински информационен център – Варна 

включващ трудово възнаграждение и режийни разноски? 

  

  Тодор БАЛАБАНОВ 

  Общия разход свързан с дейността. Имате ли информация? 

 

   Гаро КАПРЕЛЯН 

   Не. 

 

  Тодор БАЛАБАНОВ 

   Вие лично се ангажирате да ни изпратите писмо, за да предоставим писмен 

отговор на колегите от комисията за годишния разход на „Общински 

информационен център – Варна. 

 

Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД21023702ВН/12.11.2021 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по Процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.007, 

финансирана по Оперативна програма „Добро управление“ и да осигури оборотни 
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средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности 

до верифициране и плащане от страна на Управляващия орган.   

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй 

като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда.   

 

        Резултати от гласуването: за – 10; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № Д19001093ВН-014ВН/17.02.2022 г., относно промяна на решения №1418-2 

III от протокол № 36/19.12.2018 г., променено с решение № 420-2, т. 1 от протокол 

№10/16,17.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

 

Става въпрос колеги за удължаване на срока за усвояване на средства по 

договор за заемообразно финансиране по отношение на зоопарка и вторият етап от 

ремонта, който ще се осъществи там. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Средствата, които не могат да се усвоят са на база решение или закон, по 

който не могат да се направят съответните дейности в цялост т.е за тези площадки 

за реакреация не могат да се направят, защото има някакъв закон, който забранява 

това. Бихте ли ни обяснили защо се налага това? 

  

Давам думата на Иванка Стоянова - директор на ОП „Зоопарк – спасителен 

център“. 

 

Иванка СТОЯНОВА 

Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници сумата, 

която беше отпусната е в размер на 1 200 000 лв. Към този момент са изразходени 

около 500 000 лв. и приключи първият етап от ремонта и това е ремонта на сектор 

големи котки т.е лъвове и тигри. С останалата част от средствата по кредита ще се 

направи ремонта на средно големи котки и вълци. Имаме проект за ремонтни 

дейности на детската площадка и други, но за тях няма средства. Няма да получим 

разрешение за строеж, защото зоопарка попада в историческото ядро на морската 

градина и там е в съвсем друг режим издаването на разрешение т.е. 

Министерството на културата в лицето на паметниците на културата, трябва да 
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дадат разрешение за строеж. Внесохме цялата документация, но имаме категоричен 

отказ, където се касае за изграждане на нещо ново абсолютно забраняват. Зоопарка 

попада и в свлачищен район и вземаме разрешително за строеж и от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройство. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Всъщност това е законовата пречка, че няма как процедурно да бъдат 

изградени изцяло нови зони за рекреация.  

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Как стои възможността за усвояване на друг терен за нов зоопарк, тъй като 

Варна е туристически град? 

   

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преди години се обсъждаше и искахме един терен собственост на държавата 

в района на Пикадили парк, но държавата отказа да ни предостави терена. Добре е 

да се обсъжда този въпрос и да се търсят варианти за разширяване на парка. 

 

Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл. 17 и чл. 19а от Закона за 

общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години 

и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и 

по предложение от Кмета на община Варна с рег. № Д19001093ВН-

014ВН/17.02.2022 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение № 1418-2. III. 

от Протокол № 36 от 19.12.2018 г., изменено с решение № 420-2. т. 1 от Протокол 

№ 10 от 16,17.12.2020г.  в точките, касаещи срока на усвояване, както следва:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:  

Срок на усвояване – до 31.12.2022 г. 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:  

Срок на усвояване – до 31.12.2022 г. 

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на Община Варна 

да подпише Анекс към договор № Д19001093ВН/14.06.2019 г., в който да е отразена 

промяната на настоящото решение, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение му. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй 



8 

 

като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда.   

 

        Резултати от гласуването: за – 11; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме писма от инж. Злати Златев – изпълнителен 

директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № РД22001782ВН/27.01.2022 г. и № 

РД22002126ВН/01.02.2022, относно сключване на договор по особена позиция № 1 

„Доставка на нови електрически автобуси – тип „соло“ и станции за зареждане към 

тях“ по обществена поръчка с предмет „Доставка на екологични превозни средства 

и зарядни станции по 2 обособени позиции“ в рамките на проект „Екологично чист 

транспорт на Варна“ и осигуряване на финансов ресурс за заплащане на ДДС по 

договори за обществена поръчка.   

 

Председателстващият изчете проекта за решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и писма от инж. Злати Златев – изпълнителен директор на 

„Градски транспорт“ ЕАД с рег. № РД22001782ВН/27.01.2022 г. и № 

РД22002126ВН/01.02.2022, Общински съвет – Варна дава съгласие според 

необходимостта от конкретни плащания за отпускане на заемообразно 

финансиране на „Градски транспорт“ ЕАД за заплащане на данък добавена 

стойност, дължим по договор между „Градски транспорт“ ЕАД и Консорциум „Еко 

транспорт Варна“ по обществена поръчка с предмет „Доставка на екологични 

превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции“ в рамките на проект 

„Екологично чист транспорт на Варна“, както следва: 

-По обособена позиция № 1 „Доставка на нови електрически автобуси – тип 

„соло“ и станции за зареждане към тях“ – обща сума в размер до 7 390 472 лв. 

- По обособена позиция № 2 „Доставка на нови електрически автобуси – тип 

„съчленен“ и станции за зареждане към тях“ - обща сума в размер до 5 750 300 лв., 

дължими в срок до 10 дни от възстановяването на внесения ДДС.  

След изтичане на 10-дневния срок върху размера на отпуснатата сума  

„Градски транспорт“ ЕАД дължи лихви на Община Варна за просрочие в размер на 

законната лихва, а Община Варна има право с едностранно волеизявление да ги 

прихване от бъдещи вземания на „Градски транспорт“ ЕАД. 

Заемообразното финансиране следва да бъде според необходимостта от 

предстоящи плащания по гореописания договор. Размерът на първото плащане за 
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ДДС по настоящото решение във връзка с изпълнение на задълженията на „Градски 

транспорт“ ЕАД е в размер на 2 956 188,80 лв. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да извърши 

всички необходими правни и фактически действия по изпълнение на горното 

решение. 

 На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй 

като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда.   

 

Моля за Вашите мнения и предложения. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

В медиите беше пусната новина, че има проблем с проверка, относно самия 

процес за тези автобуси за възлагане на поръчката. Надявам се че фирмата е чиста, 

която ще изпълни доставката на автобусите. Питам за фирмата и процедурата дали 

е изчистена? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Сега ще дам думата на г-н Златев да Ви предостави информация по 

отношение на фирмата доставчик, която е избрана. Процедурата премина през 

двуинстанционно обжалване пред КЗК и Върховен административен съд, за да 

потвърди решението на „Градски транспорт“ за избор на изпълнител и бе 

потвърдена процедурата като законосъобразна. 

 

Давам думата на инж. Злати Златев – изпълнителен директор на „Градски 

транспорт“ ЕАД. 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Имаме подписан договор за автобусите, които са на стойност 44 млн. лв. и за 

първа вноска ни трябват 2 956 х. лв., за които имаме предварителна фактура. В 

разговорите с тях имаме уверението, че до месец юни ще започнат доставките на 

електрическите автобуси. Срещнахме се с техни специалисти и сме казали за 

всички наши изисквания за прототипа. Следваща седмица предстои да подпишем 

договор и за електрически автобуси тип съчленени.  Общият брой на 

електрическите автобуси е 60 броя, като 40 броя са електрическите автобуси тип 

соло и 20 броя за съчленени. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

  Каква е националността на избрания изпълнител? 
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Злати ЗЛАТЕВ 

Избраният изпълнител е консорциум, в който участва българска и израелска 

фирма. Преди доставката на автобусите, трябва да имаме и изградени станции. 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Каква ще бъде гаранцията? 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Гаранцията за автобусите е 5 години, като 12 години е шасито и боите. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Какво правим с тези електробуси с техните батерии и т.н. части, които в 

никакъв случай не са по-екологични от тролейбусите и доколкото знам 

„Възраждане“ има предложение за разрастване и поддръжка на тролейбусната 

мрежа? Какво правим предвид предстоящата криза с тока? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

   Кризата с тока не зависи от Вас. 

 

   Борис БОРИСОВ 

   С оглед на представените промени ще бъдат ли направени промени по цените 

за абонаментните карти и билетите за градския транспорт? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

   Работи се в момента по изготвяне на предложение на нови цени за билети и 

абонаментни карти в градския транспорт за повишаване на цените. 

 

Председателстващият подложи на гласуване предложението проекта за 

решение за „Градски транспорт“ ЕАД. 

 

        Резултати от гласуването: за – 10; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

   Колеги, предлагам в точка разни да разгледаме следните предложения: 

- Предложение от групата на ПП „Възраждане“ в Общински съвет-Варна с 

рег. № ОС22000083ВН/01.02.2022 г., относно започването на учебната седмица в 

училищата на Община Варна с химна на Република България и поставяне на 

българското знаме във всяка класна стая.   
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           - Писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № Д20000395ВН-

028ВН/24.02.2022 г., във връзка с писмо от Евелина Янчева – директор на СУ 

„Георги Бенковски“ за подновяване на договор за наем на зала по спортна 

гимнастика. 

 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от групата на ПП 

„Възраждане“ в Общински съвет-Варна с рег. № ОС22000083ВН/01.02.2022 г., 

относно започването на учебната седмица в училищата на Община Варна с химна 

на Република България и поставяне на българското знаме във всяка класна стая.   

  

Предложение по отношение на колегата Губатов той го каза по същество да 

изискаме информация от администрацията по отношение на брой класни стаи, брой 

знамена и необходим финансов ресурс до следващо заседание на ПК „Финанси и 

бюджет“. 

 

Председателстващият подложи на гласуване предложението. 

 

        Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

         Колеги, предлагам да разгледаме писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ 

с рег. № Д20000395ВН-028ВН/24.02.2022 г., във връзка с писмо от Евелина Янчева 

– директор на СУ „Георги Бенковски“ за подновяване на договор за наем на зала 

по спортна гимнастика. 

 

          Може да изпратим писмо до Министерството на спорта, за да се опитаме да 

поискаме средства за залата, като дойде време да го гледаме на сесия това решение. 

Аз се ангажирам с това нещо и няма да е във вреда. 

 

  Мартин ЗЛАТЕВ 

  Имаше възражения, относно високата цена за наем на залата. До сесия когато 

трябва да се приеме интегрирания план и вече имаме входирано предложение от 

директора и треньорите за изграждане на спортна зала, което да бъде включено към 

плана. 

 

Генадий АТАНАСОВ 

Хубаво е да допълним в ПЕРО-то  средства за изграждане и проектиране за 

нова зала. Г-н Председател, трябва да си изберем представител във въпросното 

дружество и през него този наем да бъде намален. 
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Тодор БАЛАБАНОВ 

  Изборът на такъв представител не е единствената възможност за 

комуникация с търговското дружество. Аз ще организирам среща с ръководството, 

но представителя е представител в Общото събрание и има еднакви права, като 

всеки един от нас за да комуникира с борда на директорите на стадион „Варна“. От 

разговорите от предходни години знаем, че те осигуряват издръжката за ток, вода 

и поддръжка на залата. 

 

Председателстващият подложи на гласуване за даване на съгласие за 

осигуряване на средства за подновяване на договор за наем на залата по спортна 

гимнастика. 

 

        Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

Край на заседанието: 14:20 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

_______/П/__________                                                    ______/П/___________ 

/Тодор БАЛАБАНОВ/                                                  /Джемиле ЕМИНОВА/ 
 

 


