ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно приемане Наредба за

принудителното изпълнение на заповеди за
поправяне, заздравяване или премахване на
строежи или части от тях на територията на
община Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с § 69 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема Наредба за принудително
изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на
строежи или части от тях на територията на община Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно приемане Наредба за

изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Крушари
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2
и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с § 69 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията, общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари приема Наредба за изграждане и
опазване на зелената система на територията на община Крушари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно определяне на основната

месечна заплата на кмета на общината.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 5 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с ПМС № 198 от 08.08.2008 г., общ
брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ
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1. Общинския съвет с. Крушари определя основна месечна заплата на
кмета на общината в размер на 1010 лева, считано от 01.07.2008 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне на

основните месечни заплати на кметовете на
кметства
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 5 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА във връзка с ПМС № 198 от 08.08.2008 г., общ
брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари определя основни месечни заплати на
кметовете на кметства, считано от 01.07.2008 година, както следва:
Петър Колев Генов
Мюзекяр Салим Ахмед
Сезгин Аптиш Ибрям
Пеню Маринов Пенев
Исмаил Османов Османов
Ердинч Алиш Мехмед
Сейфула Мехмедалин Сейфула

кметство Телериг
кметство Лозенец
кметство Бистрец
кметство Северци
кметство Дяково
кметство Бакалово
кметство Коритен

Осман Шефкет Осман

кметство Абрит

Осман Мустафа Азис
Сали Исмаил Мустафа
Метин Юсеин Асан
Турхан Шефка Риза

кметство Северняк
кметство Загорци
кметство Габер
кметство Димитрово

400 лева
400 лева
360 лева
370 лева
380 лева
400 лева
400 лева
360 лева
360 лева
360 лева
360 лева
360 лева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Докладна

записка относно откриване на
процедура по промяна предназначението и
преобразуване на имот
№
000107 по КВС на с. Крушари.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА , чл. 9 ал. 1 и чл. 12 ал. 2 от Закона за
устройство на територията с поименно гласуване, общ брой гласували 11, от
тях с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” , няма, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за откриване на
процедура по промяна предназначението и преобразуването на имот №000107
с площ 18,993 дка по КВС на с.Крушари, представляващ пасище, мера, ІV
категория, актуван с акт за публична общинска собственост
№581 от
01.08.2006 г.
2. Общинският съвет дава съгласие от имот №000107 по КВС
с.Крушари да се образуват три нови имота: имот №000190 с площ 6,890 дка ,
ІV категория, с начин на трайно ползване-пасище,мера; имот №000191 с площ
0,329 дка , ІV категория, с начин на трайно ползване-пасище,мера; имот
№000192 с площ 11,774 дка , ІV категория, с начин на трайно ползванепасище,мера.
3. Общинският съвет дава съгласие да се открие процедура по промяна
на предназначението на имот № 000190 с начин на трайно ползване –
пасище,мера в стрелбище и на имот №000191 с начин на трайно ползване –
пасище,мера в полски път.
Имот №000192 остава с начин на трайно ползване – пасище,мера.
4. Възлага на кмета на Община Крушари да предприеме последващи
действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и
Закона за общинската сfбственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна на

презназначението от частна общинска
собственост в публична общинска собственост
на имот № 000042 по плана за земеразделяне на
с. Телериг
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА ,чл. 6 ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 3 ал. 2 от Варедба № 8 на ОбС и във връзка с чл. 25 ал. 1 от
ЗСПЗЗ, с поименно гласуване , общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа
“за”, “против” и “въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет
с. Крушари
дава съгласие за промяна
предназначението от частна общинска собственост в публична общинска
собственост на имот с начин на трайно ползване : пасище,мера с обща площ
57,298 дка, от които 28,649 дка са Х категория и 28,649 дка са V категория,
представляващ имот №000042 по плана за земеразделяне на с.Телериг
2. Възлага на кмета на Община Крушари да предприеме последващи
действия, съгласно разпоредбите на ЗОС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна на

презназначението от частна общинска
собственост в публична общинска собственост
на имот № 000031 по плана за земеразделяне на
с. Северняк.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА ,чл. 6 ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 3 ал. 2 от Наредба № 8 на ОбС и във връзка с чл. 25 ал. 1 от
ЗСПЗЗ, с поименно гласуване , общ брой гласували 11, от тях с 10 гласа
“за”, “против” няма и 1 “въздържал се” , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари
дава
съгласие за промяна
предназначението от частна общинска собственост в публична общинска
собственост на имот с начин на трайно ползване : пасище,мера с площ 15,282
дка , ІІІ категория, представляващ имот №000031 по плана за земеразделяне
на с.Северняк.
2. Възлага на кмета на Община Крушари да предприеме последващи
действия, съгласно разпоредбите на ЗОС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Докладна записка относно промяна на

презназначението от частна общинска
собственост в публична общинска собственост
на имот № 000031 по плана за земеразделяне на
с. Северняк.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА ,чл. 6 ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 3 ал. 2 от Наредба № 8 на ОбС и във връзка с чл. 25 ал. 1 от
ЗСПЗЗ, с поименно гласуване , общ брой гласували 11, от тях с 10 гласа
“за”, “против” няма и 1 “въздържал се” , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари
дава
съгласие за промяна
предназначението от частна общинска собственост в публична общинска
собственост на имот с начин на трайно ползване : пасище,мера с площ 15,282
дка , ІІІ категория, представляващ имот №000031 по плана за земеразделяне
на с.Северняк.
2. Възлага на кмета на Община Крушари да предприеме последващи
действия, съгласно разпоредбите на ЗОС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:

Докладна записка относно промяна на
презназначението
от
частна
общинска
собственост в публична общинска собственост
на имот № 043003 по плана за земеразделяне на
с. Александрия

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА ,чл. 6 ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 3 ал. 2 от „Наредба № 8 на ОбС и във връзка с чл. 25 ал. 1 от
ЗСПЗЗ, с поименно гласуване , общ брой гласували 11, от тях с 10 гласа
“за”, “против” няма и 1 “въздържал се” , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари
дава
съгласие за промяна
предназначението от частна общинска собственост в публична общинска
собственост на имот с начин на трайно ползване пасище,мера с площ 53,189
дка , V категория, представляващ имот №043003 по плана за земеразделяне
на с.Александрия.
2. Възлага на кмета на Община Крушари да предприеме последващи
действия, съгласно разпоредбите на ЗОС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО:Предложение относно извършване замяна на

земеделска
земя-нива,
собственост
на
Николинка Демирова Ненова със земеделска
земя-нива , собственост на община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА ,чл. 34 ал. 4 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 83 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС , с поименно
гласуване , общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за извършване замяна на
земеделска земя-нива собственост на Николинка Демирова Ненова с площ от
22,848 дка, представляваща имоти №070121- ІІІ категория и №070126 – ІІІ
категория по КВС на с.Загорци с пазарна цена 14510,00 лв. със земеделска
земя-нива с площ от 17,474 дка, предствляваща имот №011097 – ІІІ категория
по КВС на с.Крушари с пазарна цена 11795,00лв., като разликата от 2715,00
лв. остават в полза на общината.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички необходими действия
по замяната на описаните в т.1 имоти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно извършване замяна на

земеделски земи-ниви, собственост на Орхан
Хюсеин Мюстеджеб със земеделска земя-нива ,
собственост на община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА ,чл. 34 ал. 4 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 83 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС , с поименно
гласуване , общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие за замяна на земеделска
земя-ниви собственост на Орхан Хюсеин Мюстеджеб, представляващи имот
№129013, ІV категория с площ от 15,799 дка по КВС на с.Телериг и имот
№014030, ІV категория с площ от 13,126 дка по КВС на с.Ефр.Бакалово с обща
пазарна цена от 14868,00 лв. със земеделска земя-нива с площ от 20,016 дка,
предствляваща имот №042002 по КВС на с.Ефр.Бакалово с пазарна цена
11189,00 лв., като разликата от 3679,00 лв. остават в полза на общината.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички необходими действия
по замяната на описаните в т.1 имоти, като ги запише на училище с. Ефр.
Бакалово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно извършване замяна на

земеделска земя-нива, собственост на Видин
Фиданов Каракашев със земеделска земя-нива ,
собственост на община Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание
чл. 21 ал. 1 т. 8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА ,чл. 34 ал. 4 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл. 83 ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС , с
поименно гласуване , общ брой гласували 10, от тях с 10 гласа “за”, “против”
и “въздържали се” няма , Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ

11 / 123

1.Общински съвет с. Крушари дава съгласие за замяна на земеделска
земя-нива собственост на Видин Фиданов Каракашев с площ от 25,508 дка,
представляваща имоти №016013 - ІV категория по КВС на с.Бистрец с пазарна
цена 14807,00 лева със земеделска земя- пустееща, необработваема земя с
площ от 33,130 дка, предствляваща имот №000056 по КВС на с. Пол. Дяково с
пазарна цена 19 944 лева, като разликата от 5 137.00 лева се внесе в приход
на общината.

3. Възлага на кмета на общината да извърши всички необходими действия
по замяната на описаните в т.1 имоти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация за готовността на учебните

заведения в община Крушари за започване на
учебната 2008/2009 година.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 23 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА , общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма , Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ

11 / 124

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията за
готовността на учебните заведения в община Крушари за започване на
учебната 2008/2009 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Информация относно изпълнение Програмата

на община Крушари за образователната
интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства - роми.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1
т. 23 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА , общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ

11 / 125

1. Общинският съвет с. Крушари приема за сведение информацията
за изпълнение на програмата на община Крушари за образователната
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – роми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

С. КРУШАРИ

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.09.2008 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТНОСНО: Предложение относно

реализиране на проект
„Рехабилитация на напорен водопровод по ПС
Крушари – посока с. Кап. Димитрово и посока с.
Загорци ”.

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал.1 т.
23 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА , общ брой гласували 11, от тях с 11 гласа “за”,
“против” и “въздържали се” няма, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ

11 / 126

1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да
реализира проект „Рехабилитация на напоред водопровод от ПС Крушари –
посока с. Кап. Димитрово и посока с. Загорци

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

