
ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 4 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРИДНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 29.01.2016 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 45 

 На основание чл.21, ал.1, т.6, от ЗМСМА, чл.140, ал. 5 от Закона за публичните 

финанси, чл.44, ал. 5 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 Ардино и  чл.9, ал.3 от Закона за 

общинския дълг, Общински съвет – Ардино, реши: 

 1.  Приема уточнения годишен план по бюджета на община Ардино за 2015г. 

както следва: 

 1.1. По прихода в размер на  8 230 194 лв., в т.ч. за ДД – 4 580 646 лв. и  МД–

3 649 548 лв.  (съгласно Приложения № 1 и № 3.) 

 1.2. По разхода в размер на 8 230 194 лв., в т.ч. за ДД–4 580 646 лв.,  МД–3 537 

704 лв. и дофинансиране в делегираните от държавата дейности с местни приходи – 111 

844 лв. 

(съгласно Приложения № 2 и № 4) 

 2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Ардино за 2015г., както 

следва:  

 2.1. По прихода в размер на 7920709 лв., в т.ч. за ДД –  4 338 472 лв. и     МД – 

3 582 237лв. (съгласно Приложения № 1 и № 3) 

 2.2. По разхода в размер на 7920709 лв., в т.ч. за ДД –  4 338 553 лв.,                                 

МД – 3 470 312лв.  и в дофинансиране в делегираните от държавата дейности с местни 

приходи – 111 844 лв. 

 (съгласно Приложения № 2 и № 4), в т.ч 

 2.2.1. План и отчет за изразходваните средства за  капиталови разходи за 2015г., 

съгласно Приложение № 5   

 3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз 

за 2015г., съгласно Приложение № 6.  

 4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2015 година, съгласно 

Приложение № 7.  

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 20. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 46 
 На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т.6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, чл.39, чл.94 ал.2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., ПМС 

№ 380/29.12.2015г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2016 година, Общински съвет – Ардино, реши: 

 1.  Приема бюджета на община Ардино за 2016 г. както следва: 

 1.1. По приходите в размер на 7331296 лв., в т.ч. за ДД – 4174162 лв. и МД – 

3157134лв., съгласно Приложения № 1 и 3. 

 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4174162 лв. 

 в т.ч. : 

 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3976324  лв.; 

 1.1.1.2. Преходен остатък от държавни дейности от 2015 г. в размер на 197838лв, 

разпределен по дейности, съгласно Приложения № 2. 

 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3157134 лв.,   

 в т.ч.: 



 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 371000 лв.; 

 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 842000 лв.; 

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 838300 лв.; 

 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 915000 лв. 

 1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване - в размер на 177800.лв. 

 1.1.2.6. Преходен остатък от местни дейности от 2015 г. в размер на 56789 лв., 

разпределен по дейности (съгласно Приложения № 4). 

 1.1.2.7.  Временни безлихвени заеми – - 53773 лв. 

 1.1.2.8. Временна финансова помощ – 55000 лв. 

 1.2. По разходите в размер на 7331296 лв., разпределени по функции, групи, 

дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2 и 4,    

в т.ч.  

 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4174162 лв., в т.ч. 

70 400лв. за капиталови разходи 

 1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 110 000 лв. 

 1.2.3. За местни дейности в размер на 3047134 лв. в., в т.ч. 1 165 000 лв. за 

капиталови разходи 

 1.3 Приема Програма за капиталовите разходи за 2016 година в размер на  

1235400 лв., финансирани със бюджетни средства и финансиране със средства от ЕС в 

размер на 681777 лв.,  съгласно Приложение № 5, като:  

 1.3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 

размер на 915 000лв.; 

 1.3.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи; 

 1.3.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за 

финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и 

договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране.  

 1.4. Приема числеността на персонала и средствата за работни заплати през 

2016г., без звената прилагащи системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение 

№ 6. 

 1.5. Приема разчета за някои целеви разходи, както следва: 

 1.5.1. За поддържане договорните взаимоотношения с побратимените общини 

Нилюфер, Бурса и Картал, Истанбул Република Турция – 12000лв., 

 1.5.2. Помощи по решение на Общински съвет – 5000лв., в т.ч. за подпомагане 

на даровити студенти – 2000.00 лв. 

 1.5.3. Помощи за погребения (превоз, дъски, ковчег) – 2000лв. 

 - индивидуален размер на помоща – 40лв., която се изплаща срещу представени 

препис-извлечение от смъртен акт, разходооправдателен документ за извършен разход 

и служебна бележка от съответното кметство, че не е предоставена друга помощ във 

връзка с погребението. 

 1.5.4. Културни празници от общински характер -5000лв. 

 1.5.5. Вестник “Ардински глас”  -  7 000лв. 

 1.5.6. Подпомагане на издателска дейност – 2 000лв. 

 1.5.7. Финансиране на участия от регионален и национален характер – 1000лв. 

 1.5.8. Финансиране на Общинска учителска спартакиада – 1 000 лв. 

 1.6. Приема следните лимити за разходи:  

 1.6.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови 

възнаграждения; 



 1.6.2. Представителни разходи в размер на 28000лв., от които - 18000 лв. за 

кмета на общината и 10000лв за председателя на общински съвет; 

 1.7. Утвърждава поименен списък на педагогическия персонал, които имат право 

на транспортни разходи в размер на 85% от стойността на действителните разходи, 

съгласно Приложения № 7. 

 1.8. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, 

читалища и др., както следва: за читалища – 202740 лв., в т.ч. преходен остатък от 

2015г. – 4500 лв.; за  СКТМ – 10000 лв, за ФК “Юнак”- Ардино – 10000 лв., за ТД “Бели 

брези” – 3000 лв., за КСУ”Алада” – 9000 лв. 

 Клуб по борба „Вардар” -  3000 лв. -  за издръжка. 

 1.8.1. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия, 

свързани с предоставянето и отчитането на тези средства. 

 2. Определя максималния размер на дълга, както следва: 

 2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2016г. – 2 млн. лв.; 

 2.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016г. – 103 000 

лв. 

 2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 

2016г. – 1 млн. лв.  

 3. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани през 2016 година в размер на   5 млн. лв., като налични към края на 

годината не повече от 405 х. лв. 

 4. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2016 година в размер на 7 500 х. лв, като наличните към края на 

годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават   2 432 х. лв.. 

 5. Определя размера на просрочените задължения от 2015 година, които да бъдат 

разплатени от бюджета за 2016 година в размер на 192 542лв. и размера на 

просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 година в 

размер на 5217 лв. 

 5.1. Приема план – график за обслужване на просрочените задължения за 2016 

година, съгласно Приложение № 8. 

 6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на 1 086 666 лв., съгласно Приложение № 9.   

 7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за  2016г. и прогнозни показатели за периода 2017г. и 2018г. 

 8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на 

община Ардино, съгласно Приложение № 10. 

 9. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

 9.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

 9.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

 10. Възлага на кмета: 

 10.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет; 

 10.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет; 

 10.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението; 

 10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята 



на дарителя/донора и с размера на преизпълнението на местните приходи да 

актуализира разходите в зависимост от потребностите; 

 10.5. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена 

при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по 

актуализираната Система за финансово управление и контрол 

 10.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз 

по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

 11. Упълномощава кмета: 

 11.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за 

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други 

плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на 

делегираните от държавата дейности, и се спазват относимите за общините фискални 

правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на 

годината. 

 11.2. Да кандидатства за безлихвени заеми от централния бюджет за 

финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, 

съфинансирани от ЕС; 

 11.3. Да ползва временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет и набирателни сметки на общината за авансово финансиране на 

плащания по проекти до възстановяването им от Управляващия орган; 

 11.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и 

да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 

развитие; 

 11.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския 

бюджет да разработят и представят конкретни мерки за изпълнението на приетия от 

Общинския съвет бюджет. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 20. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 47 
1.На основание чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), Общински съвет - Ардино одобрява и упълномощава кмета 

на общината да подпише споразумение за общинско сътрудничество с партньорите: 

Обединено детско заведение „Слънце” гр.Ардино, Целодневна детска градина 

"Брезичка" гр.Ардино, Целодневна детска градина "Мир" с.Бял Извор”, Целодневна 

детска градина "Св. Св. Кирил и Методий"- с. Горно Прахово, Целодневна детска 

градина "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Падина, Целодневна детска градина "Вела 

Пеева" - с. Жълтуша, Полудневна детска градина „А.С. Макаренко” с.Боровица и 

Фондация „ Прима”  по проект "Подкрепа за предучилищната подготовка и възпитание 

на децата от етническите малцинства на територията на Община Ардино", по 

процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 

„ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИ-ЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА 

В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ” към ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020г, в качеството си на кандидат.  

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  



 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 48 
 1.Общински съвет Ардино дава съгласие за участие на Община Ардино в 

Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Ардино – Джебел” с дейност 

в обществена полза – Местна инициативна група, по смисъла на Наредба № 22 от 14 

декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. 

 2.Общински съвет – Ардино определя представител на Община Ардино в 

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Ардино – Джебел” с дейност в обществена полза  - 

Г-н Изет Изет Шабан- зам.кмет на община Ардино, като го упълномощава да гласува за 

приемане и променяне на Устава на Сдружението, както и в избиране на управителни 

органи на организацията.  

 3.Общински съвет – Ардино упълномощава г-н Изет Изет Шабан – зам.кмет на 

Община Ардино да представлява Община Ардино в Общото събрание на Сдружение с 

нестопанска цел „МИГ Ардино – Джебел” с дейност в обществена полза, като 

упражнява от името на Общината всички права и задължения като член, включително и 

като член на управителните органи на организацията.   

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 49 
 I.Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА във 

връзка с чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост приема стратегия за 

управление на общинската собственост за срока на мандата си. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 50 
 I. Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1,  т.12  от ЗМСМА във 

връзка с чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 година. 

  Приложение № 1 – сгради   и   УПИ 

  Приложение № 2 – земи от общинския поземлен фонд 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 51 
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 и чл.17, ал.1 

от НРПУРОИ в община Ардино, Общински съвет – Ардино дава съгласие за 

удължаване срока  Договорите за наем на общински нежилищни помещения за срок от 

една /1/ година, считано от 01.02.2016 год. до 31.01.2017год. на наемателите като 

актуализира и месечния им наем съгласно приетата Тарифа по чл.28  от НРПУРОИ на 

община Ардино, както следва: 

- Договор №2/01.02.2012год. за наем на общинско нежилищно помещение, 

находящо се на Общински пазар – Ардино, сектор”В”, кв.11 по ПУП на града, част от 

имот частна общинска собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 12.00 кв.м., с 

наемател Велислава Миланова Косова, с предназначение: за развиване на търговска 

дейност, подадена молба за удължаване срока на договора за наем, при месечна наемна 

цена: 39.60лв. , без ДДС. 

- Договор №3/01.02.2012год. за наем на общинско нежилищно помещение, 

находящо се на Общински пазар – Ардино, сектор”Б”, кв.11 по ПУП на града, част от 

имот частна общинска собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 12.00 кв.м., с 



наемател Нарин Хълми Садула, с предназначение: за развиване на търговска дейност, 

подадена молба за удължаване срока на договора за наем, при месечна наемна цена: 

39.60лв., без ДДС. 

- Договор №4/01.02.2012год. за наем на общинско нежилищно помещение, 

находящо се в сградата на УПК към СОУ”Васил Левски”, град Ардино, парцел Х от 

кв.18 по ПУП на град Ардино, актуван с Акт за публична общинска собственост /Акт 

№64 от 17.06.1998г./, с площ 112.00 кв.м., с наемател Гюнай Расим Якуб, с 

предназначение: за производствена дейност, подадена молба за удължаване срока на 

договора за наем, при месечна наемна цена:  84.83лв., без ДДС 

- Договор №2 от 01.02.2011год. за наем на общински нежилищно помещение – 

магазин за промишлени стоки, с площ 12.00кв.м., находящо се на Общински пазар град 

Ардино, сектор”Б”, кв.11 по ПУП на град Ардино, част от имот частна общинска 

собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./ с наемател Селями Сака , с предназначение: за 

търговска дейност, подадена молба за удължаване срока на договора за наем, при 

месечна наемна цена: 63.00лв., без ДДС. 

ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава Кмета на Община Ардино да 

сключи Анекси към Договорите за наем. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 20. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 52 
 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към 

ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на 

наследниците на Ахмед Хасанов Кехайов част от имот с кадастрален №017345 по КВС 

на с.Бял извор /бивш имот в землище Диамандово с №11142/, с площ 0.800 дка и част 

от имот с кадастрален №017347 по КВС на с.Бял извор /бивш имот в землище 

Диамандово с №011175/ с площ 0.073дка, находящи се в местността „Вапа” в 

землището на с.Бял извор с ЕКАТТЕ:07747, община Ардино, по искане на Общинска 

служба по Земеделие – Ардино. 

 ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към 

ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на 

наследниците на Давуд Халилов Ахмедов част от имот с кадастрален №012316 по КВС 

на с.Дядовци, с площ 1.436 дка, находящ се в местността „Ев башъ”, част от имот с 

кадастрален №12613/бивш имот с кад.№12549/ по КВС на с.Дядовци с площ 0.159дка, 

находящ се в местността „Ев алтъ” и част от имот с кадастрален №012550 по КВС на 

с.Дядовци с площ 1.041дка, находящ се в местността „Ев алтъ” в землището на 

с.Дядовци с ЕКАТТЕ:24788, община Ардино, по искане на Общинска служба по 

Земеделие – Ардино. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 53 
 I.Общински съвет – Ардино, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8 и чл.9 

от Закона за общинската собственост актуализира годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 година, като включва в 

програмата следните имоти: 

 - Апартамент от общинска къща находяща се в гр.Ардино, ул.”Оборище” №11, 

вх.”А”, ет.2; 

 - едноетажна сграда находяща се в с.Русалско. 

 ІІ. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.1, т.3  от ЗОС и чл.28, т.4 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, 



условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в Община 

Ардино, Общински съвет- Ардино дава съгласие за продажба на описаните горе имоти. 

 ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран 

оценител изготвянето на оценки за имотите, след което да издаде заповед за 

прехвърляне на право на собственост и да сключи договор. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 54 
 Общински съвет – Ардино, на основание чл.21,ал.2  от ЗМСМА  и чл.16в, ал.1 от 

Наредба № 2 от 15.03.2002 година за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществен транспорт на пътници с автобуси, 

упълномощава Кмета на Община Ардино да проведе  процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по 

утвърдената Общинска транспортна схема за автобусна линия Ардино-Ябълковец  с 

часове на тръгване 15.15- 07.20 часа. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 55 
 Общински съвет – Ардино избира за свой представител г-н Сезгин Байрамали 

Байрям – Председател на ОбС – Ардино и зам.представител г-н Мюмюн Рахим Джила – 

зам.председател на ОбС – Ардино в Областния съвет за развитие на област Кърджали. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 56 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.59, ал.4 от Закона за физическото 

възпитание и спорта приема Програма и Календар за развитието на детско-юношеския, 

училищния и масов спорт през 2016 г. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 57 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.26а от Закона за народните читалища 

приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ардино през 2016 г. 

ГЛАСУВАНЕ – ЗА - 20, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 58 
 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 и чл.16 от Закона за 

младежта, Общински съвет – Ардино приема Общински план за младежта за 2016 

година. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


