ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№22
Днес 30.05.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно отчет за изпълнението на дейностите заложени в
Националната програма за закрила на детето за периода от 01.01.2012г. до
31.12.2012г. от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос на територията на
Община Камено и приемане на Общинска програма за закрила на детето за
2013г. на Община Камено.
2……………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………........
14……………………………………………………………………………………
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Докладна записка от г-жа Стойка Драганова- Председател на ОбС Камено
относно отчет за изпълнението на дейностите заложени в Националната
програма за закрила на детето за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. от
Дирекция „Социално подпомагане” гр.Айтос на територията на Община
Камено и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013г. на
Община Камено.
След станалите разисквания с 14 гласа „ ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено приема отчета по изпълнението на дейностите
заложени в Националната програма за закрила на детето за периода от
01.01.2012г. до 31.12.2012г. от Дирекция „Социално подпомагане”гр.Айтос
на територията на Община Камено.
2.Общински съвет Камено приема Общинска програма за закрила на
детето за 2013 година.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 22
Днес 30.05.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
2.Докладна записка относно продължаване престоя на 6 годишните деца от
подготвителните групи ЦДГ през летния сезон.
5……………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………….....
14…………………………………………………………………………………….
ПО ВТОРА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
продължаване престоя на 6 годишните деца от подготвителните групи ЦДГ
през летния сезон.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласието си, при наличието на свободни
места и желание на родителите, децата на 6 годишна възраст да продължат
престоят си в Целодневните детски градини до 31.08.2013г. включително.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 22
Днес 30.05.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
3.Докладна записка относно информация за извършената работа по
изпълнение на Наредбата за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва
да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на
кметство с.Свобода.
5….............................................................................................................................
10…………………………………………………………………………………….
14…………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Георги Георгиев- Кмет на с.Свобода,общ. Камено
относно информация за извършената работа по изпълнение на Наредбата за
регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните
превозни средства с животинска тяга на територията на кметство с.Свобода.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема информацията за дейността на
кметство с.Свобода по изпълнение на Наредбата за регистрация, отчет и
изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с
животинска тяга.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№22
Днес 30.05.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
4.Докладна записка относно информация от кметство с.Русокастро,
общ.Камено във връзка с изпълнение на Наредбата за регистрация, отчет и
изисквания на които трябва да отговарят пътните превозни средства с
животинска тяга на територията на община Камено.
5……………………………………………………………………………………..
10…………………………………………………………………………………….
14…………………………………………………………………………………….
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Докладна записка от г-н Георги Ганчев- Кмет на с.Русокастро,общ. Камено
относно информация от кметство с.Русокастро, общ.Камено във връзка с
изпълнение на Наредбата за регистрация, отчет и изисквания на които трябва да
отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на
община Камено.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено приема информацията на кметство
с.Русокастро свързана с изпълнение на Наредбата за регистрация, отчет и
изисквания на които трябва да отговарят пътните превозни средства с
животинска тяга на територията на населеното място.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№22
Днес 30.05.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5.Докладна записка относно кандидатстване на Община Камено за
безвъзмездна финансова помощ с проект по Програма за развитие на селските
райони 2007-2013г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” с проект „Реконструкция на вътрешни
водопроводни мрежи с.Трояново, с.Полски извор и с.Тръстиково, Община
Камено”.
6……………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………….................
14…………………………………………………………………………………….
ПО ПЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
кандидатстване на Община Камено за безвъзмездна финансова помощ с проект
по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. по Мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с проект
„Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи с.Трояново, с.Полски извор
и с.Тръстиково, Община Камено”.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено, в съответствие с приоритетите на
„Общинския план за развитие” да кандидатства за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката на селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013г. за проект „Реконструкция на
вътрешни водопроводни мрежи с.Трояново, с.Полски извор и
с.Тръстиково, Община Камено”.
2.Общински съвет Камено възлага на Кмета на Общината да
предприеме необходимите действия и възложи изготвяне и получаване на
основния пакет технически проекти, документи, разрешителни и
одобрения от необходимите институции, в съответствие с Наредба №25 от
29.07.2008г. на МЗХ за проект: „Реконструкция на вътрешни водопроводни
мрежи с.Трояново, с.Полски извор и с.Тръстиково, Община Камено”,

=2=
както и да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ с тези проекти по Програма за развитие на селските райони 20072013г. по Мярка 321.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№ 22

КАМЕНО

Днес 30.05.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
6.Докладна записка относно предоставяне на свободните общински мери,
пасища и други площи, годни за паша за индивидуално ползване на земеделски
стопани или техни сдружения, отглеждащи пасищни животни на територията
на община Камено, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние.
7…………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………….
14………………………………………………………………………………….
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
предоставяне на свободните общински мери, пасища и други площи, годни за
паша за индивидуално ползване на земеделски стопани или техни сдружения,
отглеждащи пасищни животни на територията на община Камено, в
съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.Общински съвет
Камено дава съгласие да се предоставят
Поземлени имоти
за индивидуално ползване за стопанската 20122013 година на земеделските стопани от общината или техни дружества,
отглеждащи животни при пасищни условия чрез провеждане на публичен
търг както следва:
1.Реално обособена част от имот №105002 /едно нула пет нула нула две/
в землището на с. Трояново с площ от 67,845 дка / Шестдесет и седем
дка, осемстотин четиридесет и пет кв. м/ , целия с площ от 139,180 дка .
По начин на трайно ползване имотът е „Пасище с храсти”. Категорията на
земята при неполивни условия е седма. Имотът се намира в местността
„Таушан кайряк” при граници и съседи: №000287- пасище с храсти на
общинска собственост- чл. 19, ал.1; №000334- дере на община Каменополски пътища, дерета; №000270- полски път на община Камено- полски
пътища, дерета; №000335- дере на община Камено- полски пътища, дерета.

=2=
1.1.Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една стопанска година.
1.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 81,41 лв. за
целия имот.
1.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 40,71 лв. за целия
имот.
1.4. Срокът на правото на ползване е 5 / Пет / стопански години.
2.Реално обособена част от имот №106002 /едно нула шест нула нула
две/ в землището на с. Трояново с площ от 49,733 дка / Четиридесет и
девет дка, седемстотин тридесет и три кв. м/, целия с площ от 336,998
дка. По начин на трайно ползване имотът е „Пасище с храсти”.
Категорията на земята при неполивни условия е седма. Имотът се намира
в местността „Таушан кайряк” при граници и съседи: №000333- дере на
община Камено- полски пътища, дерета; №000158- полски път на община
Камено- полски пътища, дерета; №105018- стопански двор на Христо
Георгиев Комидвенски и др.; №000194- пасище с храсти на общинска
собственост- чл. 19, ал.1; №105006- нива на Георги Тенев Ганчев;
№000287- пасище с храсти на общинска собственост- чл. 19, ал.1; №000334дере на община Камено- полски пътища, дерета; №000270- полски път на
община Камено- полски пътища, дерета.
2.1.Началната тръжна цена при провеждане на търга е 6.00 лв.
на дка за една стопанска година.
2.2. Депозитът за участие в търга е 1,20 лв. за 1 дка и 59,75 лв. за
целия имот.
2.3. Стъпката на наддаване е 0,60 лв. за 1 дка и 29,87 лв. за целия
имот.
2.4. Срокът на правото на ползване е 5 / Пет / стопански години.
ІІ. Общински съвет Камено възлага на кмета на общината проведе
публичния търг с явно наддаване при горните условия.
ІІІ. Общински съвет Камено възлага на Кмета на общината да
сключи договор за наем със спечелилия търга наемател за срок от 5
/Пет/ стопански години .
За земеделски земи, отдавани под наем не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 22
Днес 30.05.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
7.Докладна записка относно определяне на маломерни имоти от Общинския
поземлен фонд за отдаването им под наем без търг или конкурс за една
стопанска година 2012-2013г.
8……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….
14…………………………………………………………………………………….
ПО СЕДМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
определяне на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за отдаването
им под наем без търг или конкурс за една стопанска година 2012-2013г.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
І.1.Общински съвет
Камено определя маломерни имоти от
общинския поземлен фонд за отдаване под наем без търг за срок от една
стопанска година- 2012 2013г. ( по реда на отдаване под наем на маломерни
имоти от ДПФ), описани в Приложение №1 на земеделските земи по
землища, номера на имоти и площ.
2.Общински съвет Камено дава съгласие да се предоставят
определените маломерни поземлени имоти- ниви , ливади и пасища
(Приложение 1)
за
стопанската 2012- 2013 година без търг или
конкурс на земеделските производители от община Камено.
3.Общински съвет Камено упълномощава кмета на общината да
сключи договорите за отдаване под наем на общинските имоти за срок от
една стопанска година.
4.Общински съвет Камено упълномощава кмета на общината да
сключи споразумение за събиране на дължимата сума за обработваните
ниви, пасища и ливади за стопанската 2011- 2012 г. със земеделските
производители, ползвали земята.
Имотите се отдават под наем без търг за срок от една стопанска
година.

=2=
Наемната цена на земята за сключване на споразумение за стопанската
2011- 2012 г. да бъде 23,00 лв. за един дка за една година.
Наемната цена на земята за сключване на договор за наем за
стопанската 2012 2013 г. да бъде 23,00 лв. за един дка за една година.
За земеделски земи, отдавани под наем не се заплаща ДДС.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 22
Днес 30.05.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при
следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1……………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………...
8.Докладна записка относно изработване на проект за Общ устройствен план
/ОУП/ за територията на Община Камено.
9……………………………………………………………………………………
10…………………………………………………………………………………..
14…………………………………………………………………………………..
ПО ОСМА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
изработване на проект за Общ устройствен план /ОУП/ за територията на
Община Камено.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.1 от
Закона за устройство на територията, допуска изработването на проект за
Общ устройствен план на територията на Община Камено.
2.Общински съвет Камено на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията, одобрява заданието по чл.125 от
Закона за устройство на територията за изработване на Общ устройствен
план на територията на Община Камено.
3.Общински съвет Камено възлага на Кмета на Общината да
организира провеждането на процедура за избор на изпълнител за
изработване на проект за Общ устройствен план на територията на
Община Камено.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАМЕНО
ПРОТОКОЛ
№ 22
Днес 30.05.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено
при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
9.Докладна записка относно разрешение за изработване на ПУП-ПП във
връзка с обект: Външно ел.захранване на кабел 20 кV от нов СРС между
железобетонен стълб №17 и 18 от ВЛ 20 кV „Аспарухово” до ново ТП в ПИ
089001 за обект „Бунгало”, местност „Сънър баир” землище с.Трояново,
Община Камено и одобряване на задание за проектиране, придружено със
скици.
10………………………………………………………………………………...
14………………………………………………………………………………...
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
разрешение за изработване на ПУП-ПП във връзка с обект: Външно
ел.захранване на кабел 20 кV от нов СРС между железобетонен стълб №17 и 18
от ВЛ 20 кV „Аспарухово” до ново ТП в ПИ 089001 за обект „Бунгало”,
местност „Сънър баир” землище с.Трояново, Община Камено и одобряване на
задание за проектиране, придружено със скици.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено ОДОБРЯВА представеното задание и
РАЗРЕШАВА изработването на ПУП-ПП за обект: Външно ел.захранване
на кабел 20 кV от нов СРС между железобетонен стълб №17 и 18 от ВЛ 20
кV „Аспарухово” до ново ТП в ПИ 089001 за обект „Бунгало”, местност
„Сънър баир” землище с.Трояново, Община Камено.
ПУП-ПП да се съобрази със съществуващата инфраструктура и
пътни връзки.
ПУП-ПП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията
на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми.
ПУП да се изготви от името и за сметка на заинтересованите лица.
2.Общински съвет Камено, дава предварително съгласие, за
определяне на площадка и трасе върху части от ПИ 000012-полски път, ПИ
000273 и ПИ 000274- път ІV клас по КВС с.Трояново.
ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

/Ст. Драганова/
ПРЕПИС!
КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 22
Днес 30.05.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10.Докладна записка относно заявление за одобряване на проект за ПУППлан за застрояване.
11………………………………………………………………………………...
14………………………………………………………………………………...
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за одобряване на проект за ПУП-План за застрояване.
След направеното гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено одобрява ПУП-План за застрояване на ПИ
009011 в местността „Рапаня” землище гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас
съгласно сините и червени и черни черти, надписи и щрихи на
приложената към проекта графична част и показатели на застрояване:
устройствена зона- предимно производствена „Пп”; предназначение – „За
открити площадки и съоръжения за обработка и съхранение на зърно,
складове и силози”; плътност – макс.80%; Кинт.макс.=1,0; озеленяванемин.20%; максимална височина – 10.00м; площ на имота – 12 913 кв.м.
Графичната част на проекта е неразделна част от Протокола с
решението на Общинския съвет. Електрозахранването, водоснабдяването
и отвеждането на отпадните води от имота да се извърши за сметка на
собствениците.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 22
Днес 30.05.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
11.Докладна записка относно заявление за разрешение за изработване на
ПУП-Парцеларен план и даване предварително съгласие за преминаване през
общински имот.
12………………………………………………………………………………...
14………………………………………………………………………………...
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план и даване
предварително съгласие за преминаване през общински имот.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено одобрява представеното задание и
разрешава изготвянето на ПУП-Парцеларен план за „Външно
ел.захранване на базова станция на „Мобилтел” BGS 0268 в ПИ 065076”,
местност „Калдаръм” землище с.Трояново, общ.Камено.
2.Общински съвет Камено дава предварително съгласие за трасе на
„Външно ел.захранване на базова станция на „Мобилтел” BGS 0268 в ПИ
065076”, преминаващо през имоти ПИ 000011 и ПИ 000018 – полски
пътища, общинска собственост в землище с.Трояново, общ.Камено, във
връзка с чл.22 от ЗОЗЗ и на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от
ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 22
Днес 30.05.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
12.Докладна записка относно заявление за разрешение за изработване на
ПУП-План за регулация и застрояване и даване предварително съгласие за
преминаване през общински имот.
13………………………………………………………………………………...
14………………………………………………………………………………...
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно
заявление за разрешение за изработване на ПУП-План за регулация и
застрояване и даване предварително съгласие за преминаване през общински
имот.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Камено одобрява представеното задание и
разрешава изготвянето на ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ
022190 и ПИ 022191 в местността «Евлен тарла» землище гр.Камено, след
съгласуване на инвестиционното намерение с РИОСВ – Бургас.
2. Общински съвет Камено дава предварително съгласие за
преминаване през 200 кв.м., които са част от имот ПИ 000375 – общинска
собственост в землище гр.Камено, във връзка с чл.22 от ЗОЗЗ и на
основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от
ЗСПЗЗ.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

КАМЕНО

ПРОТОКОЛ
№ 22
Днес 30.05.2013 година се проведе заседание на Общински съвет
Камено при следния :
ДНЕВЕН РЕД:
1…………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………
10………………………………………………………………………………..
13.Докладна записка относно заявление за съгласие за строителство на
границата с общински имот.
14………………………………………………………………………………...
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено
относно заявление за съгласие за строителство на границата с общински имот.
След направеното поименно гласуване с 14 гласа „ЗА“ Общински
съвет
РЕШИ:
Общински съвет Камено дава съгласието си «Къща за гости с
магазин за хранителни стоки и кафе-сладкарница на първия етаж и стаи за
гости на втория етаж» в УПИ ІІ-269,331, кв.40 по плана на с.Трояново да
бъде разположена на част от западната граница на УПИ І-269,
представляващо
училищен
двор
/старото
училище/,
съгласно
изискванията на ЗУТ.

ВЯРНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................
/Ст. Драганова/

