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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019 г. – 2023 г. 

======================================================= 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 41  

 

 От извънредно заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 15.02.2023г. 

/сряда/ в 17:15 часа в Ритуалната зала на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кубрат, 

свикано съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 59 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация /Мандат 2019 г. - 2023 г./. 

 

Присъстваха: 18 /осемнадесет/ общински съветници. 

 

Отсъстваха: 3 /трима/ общински съветници. 

 

 

Присъстваха още: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат, Женифер Пойраз – зам.-

кмет на Община Кубрат, Мирослав Йорданов - зам.- кмет на Община Кубрат, служители 

от Общинска администрация – Кубрат, кметове на кметства, граждани. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

Уважаеми г-н Неби - кмет на Община Кубрат, 

Уважаеми Заместник - кметове,  

Уважаеми Кметове по населени места, 

Представители на Общинската администрация,    

            При наличие на кворум от осемнадесет общински съветници, откривам извънредното 

заседание на Общински съвет – гр. Кубрат, което е свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА / и  във  връзка с 

чл. 59 от нашия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2019г.-

2023г., с една-единствена точка. Относно: Предоставяне на финансова помощ за 

подпомагане на пострадалите от земетресението в Република Турция. Докладва г-н Неби – 

кмет на Община Кубрат, точката.  
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Предлагам да гласуваме точката в дневния ред на днешното заседание. Който е съгласен, 

моля да гласува! 

Проведе се гласуване...  

 Общинският съвет - Кубрат, с 18 /осемнадесет/ гласа „За”, „Против” – няма, 

„Въздържал се” - няма, прие следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 
Предоставяне на финансова помощ за подпомагане на 

пострадалите от земетресението в Република Турция. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Докладва г-н Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Предоставяне на финансова помощ за подпомагане на пострадалите от земетресението 

в Република Турция. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат  

 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря, Уважаеми Председател на Общински съвет – Кубрат, Уважаеми 

общински съветници, Уважаеми Заместник – кметове, Кметове по населени места, 

администрация.  

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено 

е към настоящия протокол).  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, някой да вземе отношение по 

точката? Г-н Бедиханов, заповядайте!  

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз имам едно предложение, но преди това имам един въпрос към 

вносителя. Не сте записали в решението, кой е титуляр на тази сметка. Бихте ли казали кой е 

титуляр на тази сметка? 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, г-н Неби! 
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АЛКИН НЕБИ: Това е организаторът на кампанията – „Движението за права и свободи“, но 

подчертавам, че това е дарителска сметка, която дарителска сметка не финансира 

политически партии, а единствено е за пострадалите в Република Турция. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Сериозно ли искате да внесем обществени средства по сметка на 

„ДПС“? Има открити сметки на.....  

 

 

АЛКИН НЕБИ: Сега да дам един пример със закупуването на багер в с. Мъдрево. Същият 

случай, Община Кубрат беше открила сметка за дарителска кампания за закупуване на багер 

в с. Мъдрево. Имаше опасение, че Община Кубрат ще присвои багера, което се опроверга, 

което не се случи. Затова сметка дарителска, предназначена за еди какво си, се изпълнява по 

волята на дарителя за пострадалите в Република Турция. Благодаря! 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Знаете ли, вие с вашите действия и това, което се прави изобщо в 

Община Кубрат, това, което се тиражира по медиите, да се лепят тия етикети „ДПС“ на 

всички дарения, отвращавате хората! И по тоя начин не помагате на хората в Турция, 

напротив, намалявате помощта за тях. Защото има хора, които наистина искат да дарят, а 

вие... Всичко е политика за вас, ето продължавате и по същия начин. Затова предложението 

ми е наистина да се смени тази сметка и хората да видят, че се даряват средствата в сметка на 

БЧК или на сметка на Турското посолство. Има такива открити сметки за дарения, за 

пострадалите. Недейте от всичко да извличате политически дивиденти. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов, точно предложение имате ли? 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, това ми е предложението. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да прочетете. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Сметката, по която ще се преведат средствата да е или на Турското 

посолство, или на Български Червен Кръст /БЧК/. Сметките могат да се открият, има ги на 

интернет страниците на институциите. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов, никой не политизира в такова тежко положение, 

ситуацията, а вие днеска го правите. Дарителските кампании, са с точна и ясна цел и тази 
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дарителска кампания и сметка е открита от политическа партия, която е на сцената от 

началото на демокрацията и не може да буди съмнение, тя защо събира или защо го прави. 

Всеки има право където иска и както иска да дарява средства. Има много сметки наистина, 

но ръководството на Община Кубрат, предлага тази сметка и тя ще е на дневен ред и ще се 

гласува. Имате право, разбира се, да предложите и други, да направите и други предложения, 

но не трябва да се буди съмнения. Защото банката е ясна, сметката е ясна. Тя може да се 

провери, от кого е инициирана. От депутат от Разградска област се координира тази 

дарителска кампания и това е г-н Ахмед Ахмедов. Така че да не спекулираме това 

положение. Ще подложа на гласуване вашето предложение, макар че нямате точни 

координати, да ги посочим и да ги зачетем, но мисля че не е мястото тука. Колеги, други 

желаещи да вземат отношение? Не виждам... Извинявам се, г-жо Георгиева, заповядайте! 

  

 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Искам да добавя нещо към това, което каза той колегата. Не бива 

сметката да е под логото на „ДПС“, защото тука сме общински съветници. Не е редно, 

наистина. Съжалявам, спонтанно ми е изказването, но не е редно да бъде така. Аз ще ви кажа 

защо! Може би единственият тука в залата, от които присъстват и общински съветници, и 

граждани, аз съм единственият човек, който е преживял земетресението в Свищов през 1977 

година. Аз най-добре знам за какво става дума. Аз никога няма да бъда против да се даде! 

Нека да бъде по надлежният ред. Нека да се чуе, че Общинският съвет дава, дарява, а не 

„ДПС“ дарява. Освен това, искам да призова и всички останали, нека да дадем, дайте да 

дадем! И не само това, което Кмета на Общината предлага, предлагам да дадем и ние от себе 

си. Кажете как, по коя сметка и т.н. Призовавам всички. Много добре знам за какво става 

дума. Всичко, което гледате по телевизията, аз съм го преживяла. Преживяла съм го и вече 

четиридесет и шест години, не мога да го забравя. Затова съм отворена да дадем. Всичко да 

дадем, но както каза г-н Бедиханов, не е хубаво да излиза от името само на една партия, 

защото тука има съветници от „ГЕРБ“, има и независими, има „БСП“. Моля ви! 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Много е жалко това нещо, което се прави, много е жалко! На гърба 

на тези пострадали хора, ние да извличаме политически дивиденти.  

 

 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Отново призовавам, дайте да дадем, нека да бъде по надлежния ред. 

Моля ви! 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други желаещи? Г-жо Цонева, заповядайте! 

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз, ако позволите ще се изкажа, като човек, който даже и в момента 

общувам с колегата от Газиантеп /Р. Турция/, познавате го много добре, г-н Юмеров, ние 
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също. Дойдоха, посетиха ни през май. Училището, което е в момента, знаете, че е много 

близо до сирийската граница, първо не мисля, че ще изглежда добре, че се пропуска Сирия, 

защото там имам много сирийски бежанци, а в Сирия също положението е много трагично. 

Така че може би по някакъв начин трябва да се спомене. Само да разкажа истината каква е. 

Има много деца, които са загубили живота си, както и много колеги от училището. Всички те 

в момента са в колите си и в лагерите си. В момента набират, учителите дават личните си 

сметки, за да могат в тази трагедия да закупят материали за децата си, да ги събират, да ги 

занимават, за да забравят трагедията, включително и децата, които са останали сираци. 

Трагедията в действителност е с изключителни размери. В този ред на мисли, аз наистина 

бих искала да ни дадете възможност, ние също, като нечленове на вашата партия, да се 

включваме във всичко това и да не излиза само от ваше име. Потвърждавам и подкрепям 

също предложението на колегите да се смени сметката. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Сега, ще се опитам без да обидя някого и не знам защо 

омаловажавате, това че ние предлагаме да е в конкретна банкова сметка. Това е партия, която 

в национален мащаб, следите не само от фейсбук, че реагира така много адекватно със 

своите структури и с желанието да се помогне и може би не следите толкова отблизо, 

средствата, които ще са по тази сметка, само да зачета: „Ще бъдат предоставени на Турската 

агенция за бедствията, която ще ги разпредели според нуждите на страната“. Няма да дарява 

„ДПС“, а в решението ще пише Общински съвет – гр. Кубрат предоставя средства в 

дарителска банкова сметка, която, както уточних, средствата ще бъдат предоставени на 

Турската агенция за бедствията и ще са разпределени по нуждите. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Г-н Юмеров! 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Ние не даряваме, не ги вкарваме тия пари в тази сметка, която 

казвате. Вкарваме ги в сметка на „ДПС“. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не е вярно. Моля ви, г-н Бедиханов! 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: А можем директно да дарим по сметка на Турското посолство или 

по сметка на БЧК. Защото тази сметка, която вие предлагате е на „ДПС“! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, така е. 
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, така е. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е, но е специална и е дарителска за специални нужди. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Но пак казвам, вие с вашите действия отвращавате хората, които 

искат да дарят. Недейте така! Недейте на гърба на тези хора, които са пострадали да правите 

политика. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ние никого не възпрепятстваме, защо не разбирате? Сметките ги 

знаете много добре, дарявате!  

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Защото с тези ваши действия, хората отказват да даряват. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Защо? 

  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Защото лепвате етикета „ДПС“, затова. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не е вярно! 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Вярно е, това е! 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Според вас е така. 

  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Всеки ден ми се обаждат хора. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Всеки ден ми се обаждат. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Направете кампания, г-н Бедиханов! 

  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Правим кампания. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Областна администрация също прави кампания заедно с БЧК. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Страхотно. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: И всяка седмица ги превеждаме парите. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Страхотно. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Но не е като тука, по сметка на „ДПС“. Отвращавате хората! 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбрахме вашето мислене и мнение. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: То не е мое - на жители на Община Кубрат, те ми се обаждат. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И на нас се обаждат, закъснявате с решението.  

 

 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Да, закъсняхме, наистина. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това е факт. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Бедствието няма да изчезне за два дни или за два месеца, трагедията 

е много сериозна, обхваща много голяма територия и помощ ще трябва може би и след 

месеци. Ще предложа предложението на г-н Бедиханов, на г-жа Ганка Георгиева и на г-жа 
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Цонева, на гласуване: Средствата - 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, да са по сметка на БЧК 

или Турското посолство, колкото и да нямаме координати и IBAN сметки. Който е съгласен, 

моля да гласува... 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Момент само, аз ще ги намеря, сега ще ги намеря. Има ги в 

интернет пространството. Има ли полза?  

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Няма полза. Ще подложа на гласуване предложението, повтарям, на 

г-н Бедиханов, на г-жа Ганка Георгиева и г-жа Цонева. Който е съгласен, моля с вдигане на 

ръка! 

 

 Проведе се гласуване...  

  

Резултати от гласуването: „за”- 5 (пет), „против” – 12 (дванадесет),  „въздържал 

се” – няма. 

 

/ В разрез с разпоредбата на чл. 18, т. 1 предл. 2 във връзка с чл. 78 от 

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 

2019г.-2023г., г-жа Мариета Борисова - общински съветник в Общински съвет – гр. 

Кубрат, не е изпълнила задължението си, предвидено в Правилника. / 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Предложението не се приема. Вие, г-жо Борисова? 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз не участвам в това гласуване. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Как ще се отрази това?! 

 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Не участвам в гласуването. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не сте в заседанието ли или...? 

 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: В заседанието съм, аз съм се подписала в книгата, просто не 

участвам в това гласуване. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: На кое основание? Вие трябва да изразите вот. 

 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Има право и да не участва.  

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Как? 

 

 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Как значи как? 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Как? 

 

 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Ето така, като не участвам. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Вие трябва да се обосновете защо не участвате в гласуването?  

 

 МАРИЕТА БОРИСОВА: Ама това не е отрицателен вот, който аз да мотивирам. 

Преценявам, че няма да участвам в това гласуване. 

 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Ако остане същата банкова сметка и аз няма да участвам в 

гласуването. Предварително се обосновавам. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре. Колеги, точката в предложеният вид на г-н Неби – кмет на 

Община Кубрат, подлагам на гласуване! 

 

Проведе се поименно гласуване...  
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№ Име и фамилия Гласувал (а) 

1 Алисе Незирова За 

2 Ганка Георгиева За 

3 Д-р Денислав Белинов Отсъства 

4 Джелил Исмаилов За 

5 Ерхан Байрактаров За 

6 Ерхан Исметов За 

7 Д-р Ибрахим Яхов За 

8 Ибрям Ялама За 

9 Имрен Кърмъзъ За 

10 Мариета Борисова За 

11 Невин Мустафова 

В разрез с разпоредбата на чл. 18, т. 1 предл. 2 

във връзка с чл. 78 от ПРАВИЛНИК за 

организацията и дейността на Общински съвет – 

Кубрат, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация Мандат 2019г.-

2023г., не изпълнява задължението си, 

предвидено в Правилника. 

12 Нина Цонева 

В разрез с разпоредбата на чл. 18, т. 1 предл. 2 

във връзка с чл. 78 от ПРАВИЛНИК за 

организацията и дейността на Общински съвет – 

Кубрат, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация Мандат 2019г.-

2023г., не изпълнява задължението си, 

предвидено в Правилника. 

13 Орхан Мехмед За 

14 Орхан Бедиханов 

В  разрез  с разпоредбата на чл. 18, т. 1 предл. 2 

във връзка с чл. 78 от ПРАВИЛНИК за 

организацията и дейността на Общински съвет – 

Кубрат, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация Мандат 2019г.-

2023г., не изпълнява задължението си, 

предвидено в Правилника. 

15 Петко Петков 

В  разрез с разпоредбата на чл. 18, т. 1 предл. 2 

във връзка с чл. 78 от ПРАВИЛНИК за 

организацията и дейността на Общински съвет – 

Кубрат, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация Мандат 2019г.-

2023г., не изпълнява задължението си, 

предвидено в Правилника. 

16 Пламен Петров За 

17 Рейхан Алиш За 

18 Сезгин Али Отсъства 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев Отсъства 

21 Юмгюл Кедик За 
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   Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 463 

            На основание чл. 59 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на 

Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация Мандат 2019г.-2023г. /приет с Решение №6 по Протокол № 2 от 

28.11.2019 г. на Общински съвет – Кубрат; изм. с Решениe № 62 от Протокол № 6 / 

29.04.2020 г./, предвид необходимостта от спешни мерки за подпомагане и осигуряване 

на финансови средства, необходими за опазване живота и здравето на пострадалите при 

изключително тежко природно бедствие, сполетяло жителите на южната ни съседка – 

Република Турция, предлагам да бъде свикано извънредно заседание за разглеждане и 

вземане на решение по настоящата докладна записка. 

 На 06.02.2023г. разрушителни земетресения и последвалите вторични трусове на 

територията на Република Турция взеха десетки хиляди жертви и причиниха 

значителни материални щети. Броят на ранените към настоящия момент е достигнал 

около 80 000 /осемдесет хиляди/ души, като жертвите към настоящия момент са повече 

от 30 /тридесет хиляди/ души и се очаква цифрата да нарасне. С всяка минута расте 

броят на жертвите и ранените от катастрофалното земетресение. В засегнатите райони 

се води борба за спасяване на затрупаните от развалините хора, но с всеки изминал ден 

надеждата за оцелели под разрушените сгради намалява. Стотици хиляди са останалите 

без дом и семейства. Материалните щети са огромни, а хората не виждат изход от тази 

ситуация. 

 Вследствие на посочените земетресения са засегнати 10 области в Република 

Турция, в които живеят повече от 15 милиона жители. 

  Община Кубрат не може да бъде безучастна към сполетялата населението на 

съседната ни държава трагедия. В знак на съпричастност предлагам Община Кубрат да 

предостави финансова помощ в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева за 

подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението в 

Република Турция. 

 Безспорно отпускането на финансовата помощ ще помогне да се осигури живота 

и здравето на пострадалите граждани и е в защита на особено важни обществени 

интереси, което обуславя допускането на предварително изпълнение  на настоящото 

решение. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Общински съвет - Кубрат, дава съгласие Кмета на Община Кубрат, да 

предостави финансова помощ в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева за 

подпомагане на пострадалите от земетресението на 06.02.2023г. в Република Турция. 

Финансовата помощ да се изплати от параграф 10-98 други разходи, некласифицирани 

в другите параграфи и подпараграфи от единната бюджетна класификация. 
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Средствата да се предоставят по специална дарителска сметка в Търговска Банка „Д“ 

АД,  IBAN: BG96DEMI92405000309448, BIC: DEMIBGSF, в 3-дневен срок от приемане 

на настоящото решение. 

 2. С оглед на защитата на особено важни обществени интереси и на основание 

чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително 

изпълнение на настоящото решение. 

     Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

     Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване 

защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне 

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 14 (четиринадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

/ В разрез с разпоредбата на чл. 18, т. 1 предл. 2 във връзка с чл. 78 от 

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 

2019г.-2023г., четирима общински съветници: г-жа Невин Мустафова, г-жа Нина 

Цонева, г-н Орхан Бедиханов и г-н Петко Петков, не са изпълнили задълженията 

си, предвидени в Правилника. / 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С четиринадесет гласа „За“, точката е приета, колеги. 

Благодаря ви за вниманието! Закривам извънредното заседание на общински съвет – гр. 

Кубрат. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:   /П/  

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

ПРОТОКОЛЧИК:   /п/   

   / Елис Софта / 


