ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л
№ 29
Днес 30.11.2009 година от 16.00 часа в заседателната зала на Община гр.Завет на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
се проведе заседание на Общинския съвет гр.Завет. На заседанието присъстват всички 17
общински съветници.
Освен общинските съветници в заседанието взеха участие: Ахтер Сюлейманов Велиев
– Кмет на Община, Зюлфие Алиосман Исмаил – зам.-кмет на Обшина, Динчер Османов Къров
– кмет с.Брестовене, Бехчет Хадживели – кмет с.Острово, Ферад Сафет Али – кмет с.Иван
Шишманово, Зелиха Юмер Руфад – кмет с. Прелез, Гюнер Юдаи – кмет с.Веселец, Атике
Ешреф – кмет с.Сушево, Сезгин Юмер – директор „ФУС”, Виолетка Кулева – директор
„УТОС”, Фатме Хавенгели – гл.специалист „УТОС”.
Участие в заседанието взе и представителят на Областния управител на област с
административен център Разград г-жа Невин Скендер – юрист при Областна администрация
гр.Разград.
Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил откри заседанието на
Общинския съвет и предложи то да протече при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1.Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община и просрочените вземания
и задължения към 30.09.2009г.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
2. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
2.1. Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО на Айдън Левенов Атанасов и
Гюлчин Левенова Атанасова от с.Брестовене, ул. „Хан Кубрат” № 33.
Докл.: А.Велиев –Кмет на Община
2.2. Предоставяне на еднократни парични помощи.
Докл.: М.Хасан – Председател ОбС
2.3. Заявление от Осман Юсеин Осман – общински съветник.
Докл.: М.Хасан – Председател ОбС
2.4. Актуализиране на поименния списък за капиталови разходи на Община Завет за
2009 година.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
2.5. Допълване на Годишната програма за разпореждане с имоти – общинска
собственост при Община Завет за 2009г.
Докл.: А.Велиев –Кмет на Община
3.Разни.
С последвалото гласуване със 17/седемнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали
се–0 /нула/ Общинският съвет гр.Завет прие така направеното предложение за дневен ред на
настоящето заседание.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община и просрочените
вземания и задължения към 30.09.2009г.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
По първа точка се направиха следните изказвания:
Юлвие Мемишева – Председател на ПК”Финанси” : Уважаеми колеги, относно отчета на
бюджета за деветмесечиено имам следните питания:
• относно местните дейности – приходите по местните дейности при план 20 х.лв има
отчет 10 х.лв. Явно, че има несъбираемост в тази област.
• Относно изпълнението на имуществените данъци – изпълнението е 80 % - тази област
се движи добре;
• Има несъбираемост при наемите на имущество;
• Събираемостта на такса ТБО е около 80%, което е добре;
• Такса за детска градина има не събрана значителна част от таксите, каква е причината
за това?
Сезгин Юмер – причините за това са многобройни, една от тях е липсата на посещаемост.
Юлвие Мемишева – в патронажа има сериозни недобори; Относно разходите за местни
дейности – изпълнението е 70 %.
В частта на държавните дейности - изпълнението е добре. В ИРО – изпълнението е 55 %.
• относно вещевата издръжка – изпълнението е добро;
• относно просрочените вземания, има такива от 2004г. Каква е причината за това? Ще
бъдат ли отписани?
Сезгин Юмер – работим за тяхното събиране. Нямаме право да ги отпишем. Коментирали
сме го със Сметна палата, но няма категорично мнение за отписването им. Относно
задълженията на общината – най-голям дял имаме към външните услуги. Преди известно
време имаше питане от общински съветник относно патентния данък. Няма извършена
проверка по подалите патентни декларации.
Димитър Ковачев – имам две предложения:
• Относно патронажа – фирма храна работниците си, юриста да напише писма на
длъжниците;
• Относно икономиите на фонд работна заплата в администрацията – трябва да се
коригират заплатите на служителите, не бива да се оставя този фонд неусвоен.
Държавата може да каже, че не Ви трябват тези средства. Но според мен да се даде та
тези, които заслужават . Трябва да се дадат на хората.
Ахтер Велиев – хубаво е да има икономия. Като цяло финансовата отчетност е следната:
събираемостта е добра за тази година. Длъжниците, които не са платили ще бъдат уведомени с
писма. По кметствата ще се минава по адреси. Относно патронажа съм уведомен и лично съм
разговарял със задължени лица.
По информацията други изказвания не се направиха. Предвид това, че информацията е за
сведение на Общинския съвет, решение по нея не се прие.
ПО ВТОРА ТОЧКА
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
2.1. Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО на Айдън Левенов Атанасов и
Гюлчин Левенова Атанасова от с.Брестовене, ул. „Хан Кубрат” № 33.
Докл.: А.Велиев –Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 208:

Съгласно чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване /КСО/, Министерският съвет по
определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпусне пенсия на лица, по
отношение на които не са налице някои от изискванията на този кодекс. Това са така
наречените персонални пенсии. Възможности за получат този вид пенсия, съгласно чл.7, ал.2,
т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж /приета с ПМС №30 от 10.03.2000 година/
имат деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Айдън Левенов Атанасов е роден на 26.01.2002г., а сестра му Гюлчин Левенова Атанасова
на 17.11.2003г. от майка Гюлюмсер Джемалова Юсеинова и баща Левен Атанасов Маринов.
Семейството живее в с.Брестовене , община Завет.
На 21.08.2009 година бащата Левен Атанасов Маринов умира при автомобилна
катастрофа на 26 годишна възраст.
На 14.09.2009 година майката Гюлюмсер Юсеинова подава молба до НОИ – РУСО
гр.Разград за отпускане на наследствена пенсия на децата от починал родител.
Съгласно изискванията на чл.74, ал.1 от КСО, осигурените лица имат право на пенсия за
инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат
осигурителен стаж до датата на инвалидизирането /смъртта/ в размера на 3 години, ако са на
възраст от 25-30 години.
Предвид това, че починалият Левен Атанасов Маринов няма никакъв трудов стаж и не
отговаря на условията на чл.74, ал.1 от КСО, РУСО – Разград отказват отпускането на
наследствена пенсия на децата.
Майката и децата нямат други източници на доходи, освен детските добавки и единствена
възможност за издръжка на децата остава отпускането на персонална пенсия по чл.92 от КСО.
Предвид изложеното и на основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7,
ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от КСО, Общинският съвет
гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/
РЕШИ:
1. Да се внесе предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане
на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване на Айдън Левенов
Атанасов , ЕГН 0241265021 и Гюлчин Левенова Атанасова, ЕГН 0351175079 от с.Брестовене,
ул.”Хан Крум” № 33, деца на Гюлюмсер Джемалова Юсеинова, ЕГН 8105185374.
2. Предлага на Министъра на труда и социалната политика да внесе предложение в
Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на лицата по т.
1 от настоящето решение.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
2.2. Предоставяне на еднократни парични помощи.
Докл.: М.Хасан – Председател ОбС
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 209:
При Кмета на Общината и в канцеларията на Общинския съвет са постъпили молби за
предоставяне на еднократна парична помощ, както следва:
1. Молба с Вх.№ 155/ 05.10.2009г. от Шафие Марем Емурла от с.Острово, ”Хан Кубрат”
№ 6.
2. Молба с Вх.№ 94.с-293-1/07.10.2009г. от Сабри Рашидов Аптишев от гр.Завет, „Стара
планина” № 1

3. Молба с Вх.№ 94.Ф-76-1/13.10.2009г. от Февзи Мемишев Халилов от с.Веселец,
ул.”Васил Левски” №26.
4. Молба с Вх.№ 94.П-49-1/07.10.2009г. от Парашкева Христова Илиева от гр.Завет,
”Росица” №8.
5. Молба с Вх.№158/14.10.2009г. от Нурай Неждет Мехмед от гр.Завет, ул. „Росица”№6.
6. Молба с Вх.161/26.10.2009г. от Орлин Огнянов Савов от гр.Завет, Плиска № 27
7. Молба с Вх.№ 162/26.10.2009г. от Васие Ибрям Осман отс.Сушево, ул. „Рила” №2.
8. Молба с Вх.№ 163/27.10.2009г. от Хава Али Ибрям от гр.Завет, ул. „Калето” №7.
9. Молба с Вх.№94.З-82-1/29.10.2009г. от Зюмбюла Алексиева Алексиева от с.Иван
Шишманово, ул.”Марица” № 14.
10. Молба с Вх.№ 94.А-187-2/27.10.2009г. от Ана Иванова Андреева от гр.Завет, Калето
№67;
11. Молба с Вх.№ 164/02.11.2009г. от Анифе Хасан Юнуз от гр.Завет, ул.”Рила” № 2;
12. Молба с Вх.№94.В-76-1/09.11.2009г. от Виктор Филипов Илиев от гр.Завет, ул.”Руен”16
13. Молба с Вх.№166/10.11.2009г. от Фикрие Адемова Ахмедова от с.Брестовене, ул.”Хан
Кубрат”3
14. Молба с Вх.№168/10.11.2009г. от Осман Исмаил Келсали от с.Острово, ул.”Искър”11
15. Молба с Вх.№94.Ю-47-1/11.11.2009г. от Юнал Али Шабан от с.Прелез, ул.”Оборище”11
Болшинството от случаите се отнасят за здравословни проблеми на хората или техни
близки. Молбите са разгледани на заседание на постоянната комисия „Здравеопазване и
социални дейности” при Общинския съвет гр.Завет. Комисията излиза със СТАНОВИЩЕ: Да
се отпусне еднократна парична помощ на лицата.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/
РЕШИ:
1) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 200/ двеста/ лева на
Шафие Марем Емурла за привеждане на жилището и във вид, годен за живеене след
избухнал пожар.
2) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50 /петдесет/ лева на
Сабри Рашидов Аптишев от гр.Завет, „Стара планина” № 1 за лечение.
3) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100/ сто/ лева на Февзи
Мемишев Халилов от с.Веселец, ул.”Васил Левски” №26 за лечение на сина му,
претърпял катастрофа.
4) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50/петдесет/ лева на
Парашкева Христова Илиева от гр.Завет, ”Росица” №8 за лечение на детето и,
претърпяло сърдечна операция.
5) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100 /сто/ лева на Нурай
Неждет Мехмед от гр.Завет, ул. „Росица”№6 за учение.
6) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100/сто/ лева на Орлин
Огнянов Савов от гр.Завет, Плиска № 27 за лечение от туберкулоза.
7) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100 /сто/ лева на Васие
Ибрям Осман от с.Сушево, ул. „Рила” №2 за лечение.
8) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100 /сто/ лева на Хава
Али Ибрям от гр.Завет, ул. „Калето” №7 за лечение
9) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100 /сто/ лева на
Зюмбюла Алексиева Алексиева от с.Иван Шишманово, ул.”Марица” № 14.
10) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50.00 /петдесет/ лева на
Ана Иванова Андреева от гр.Завет, Калето №67;
11) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50 /петдесет/ лева на
Анифе Хасан Юнуз от гр.Завет, ул.”Рила” № 2;

12) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 80 /осемдесет/ лева на
Виктор Филипов Илиев от гр.Завет, ул.”Руен”16 за заплащане на здравни осигуровки на
бременната му съпруга.
13) . Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 200 /двеста/ на
Фикрие Адемова Ахмедова от с.Брестовене, ул.”Хан Кубрат”3 за лечение.
14) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50 /петдесет/ на Осман
Исмаил Келсали от с.Острово, ул.”Искър”11 за учебници на децата му.
15) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50 /петдесет/ на Юнал
Али Шабан от с.Прелез, ул.”Оборище”11 за лечение.
Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122
“Общинска администрация”, параграф 4214 /обезщетения и помощи по решение на
Общинския съвет/ .
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
2.3. Заявление от Осман Юсеин Осман – общински съветник.
Докл.: М.Хасан – Председател ОбС
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 210:
Постъпило е искане от общинския съветник Осман Юсеин Осман за спиране на
възнаграждението му за дейността му като съветник във връзка с даване ход на заявлението му
за отпускане на лична пенсия за лична пенсия за осигурителен стаж и възраст лична
пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.2 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж Общинският съвет гр.Завет с 16/шестнадесет/
гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/
РЕШИ:
1. Осман Юсеин Осман - общински съветник при Общинския съвет гр.Завет / мандат 20072011 година/ за периода от 01.11.2009г. до 31.12.2009г. да не получава възнаграждение за
работата си като общински съветник в заседанията на Общинския съвет и неговите постоянни
комисии, като се задължава да взема участие в заседанията на съвета и постоянните комисии,
на които е член, през посочения период.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
/ Във връзка с чл.37 от ЗМСМА г-н Осман Юсени Осман не участва в

гласуването на решението./
2.4. Актуализиране на поименния списък за капиталови разходи на Община Завет
за 2009 година.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.

Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 211:
Във връзка с приключване на финансовата 2009г. и необходимостта за разплащане по
приоритети на започнати и предстоящи инвестиционни дейности е необходимо да се направи
промяна в разработения разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2009 год., приет с
Решение №148, т.1.3 от Протокол №19 от 06.03.2009 год., изменен с Решение № 184 от
Протокол № 23 от 22.07.2009г.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.13, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2008 год. Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За” , против–
0/нула/, въздържали се–0 /нула/ от проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА,
поименно гласуване, както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия
съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

на

общинския

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

РЕШИ:
1. Приема промяна в Разчета за финансиране на капиталовите разходи, предвидени в
бюджета на Община гр.Завет за 2009 година съгласно Приложение №1, което е неразделна част
от настоящото решение.

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
2.5. Допълване на Годишната програма за разпореждане с имоти – общинска
собственост при Община Завет за 2009г.
Докл.: А.Велиев –Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните
комисии, изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 212:
С Решение 147 от Протокол №19 от 06.03.2009 год. на Общински съвет - Завет е приета
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост при Община
Завет за 2009 год. Съгласно раздел ІV на програмата същата подлежи на актуализация при
възникнала необходимост през годината.
Постъпило е заявление от Василка Михайлова Климова – координатор на ППГЕРБ за
Община Завет, област Разград за наемане на помещение – общинска собственост, което ще
бъде ползвано за клуб на партията. Имотът предмет на интереса, не е включен в Годишната
програма за 2009 год. и е необходимо тя да се допълни и актуализира.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 4а, ал. 2 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на община Завет Общински съвет – Завет и т.1 от Раздел ІV:
Заключителни разпоредби на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост при Община Завет, приета с Решение 147 от Протокол №19 от
06.03.2009 год. на Общински съвет – Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За” , против–
0/нула/, въздържали се–0 /нула/ от проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА,
поименно гласуване, както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия
съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

на

общинския

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

РЕШИ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост при Община Завет за 2009 год., както следва :
1. В Раздел ІІ – Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост, буква А –
Приходи, т.2.2. – Нежилищни имоти, 2.2.1.Наем – 16 обекта, се добавя 1 брой имот, с който
стават 17 обекта.
2. В Раздел ІІІ – Описание на имотите, предмет на процедури през 2009 год., в т.2.2.1.
– Наем: Общо имоти, отдавани под наем 16 броя, се добавя 1 имот, както следва:
№
17

2.2.1. . Наем: Общо имоти, отдавани под наем 17 броя, както следва:
Имот
Част от сграда в гр.Завет, ул.”Лудогорие” №21 с площ 27 м2

ІІ. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
РАЗНИ.
По трета точка се направиха следните изказвания:
Димитър Ковачев – каква е готовностт за зимата?
Ахтер Велиев – преди един месец имахме събиране при областния управител и имаме
поставени срокове. Кметовете по населени места подписаха договори с фирми. Относно горивата
– училищата са заредени до м.януари. Само ОДЗ – Завет се зарежда периодично, защото само те
са на течно гориво. Възложено е на зам.кмета по образованието да изготви информация за
състоянието на училищата.
Емил Стефанов – да се предвиди техника за инцидентно реагиране при бедствена ситуация.
Ахтер Велиев – имаме готовност, г-н Ертан Бахар отговаря за Завет, а кметовете за селата.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17.25 часа.
Настоящият протокол се направи в два еднообразни екземпляра, един за Общинския съвет,
един да се представи на Областния управител на Областна администрация с център Разград и
препис от протокола да се изпрати на Районна прокуратура гр.Кубрат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/ п/
/М.Хасан/
Вярно с оригинала при ОбС – Завет.
Гл.специалист:________________
/Кр.Цвяткова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/ п/
/М.Хасан/
Вярно с оригинала при ОбС – Завет.
Гл.специалист:________________
/Кр.Цвяткова/

