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Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ 
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                                               П Р О Т О К О Л  
                         

            по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4  

от Правилника за прилагане на ЗОП 

  
 

 
Днес, 20.10.2016 г. от 11,00 часа в сградата на РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” № 

120, на основание чл. 192  от Закона за обществените поръчки във вр. с чл. 97, ал.4 от 

ППЗОП и в изпълнение на Заповед № РД 18-15/20.10.2016 г. на Директора на РЗИ- Бургас, 

се събра комисия в състав: 

 

Председател: д-р Вергиния Данчова Цанова – Заместник-директор на РЗИ-Бургас; 

Членове:  

1. Павлина Тонева Цонева- Директор на Дирекция „Административно-правно, 

финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

2. Багряна Иванова Петкова- началник на отдел “Административно-стопански и 

правен”, Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при 

РЗИ- Бургас; 

Комисията се събра, за да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на 

изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява (№ 32-ОП-03/07.10.2016 г., ID 9057267) по реда на Глава 26та от ЗОП, с предмет: 

„Провеждане на профилактични прегледи/ изследвания на здравно неосигурени лица от 

ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населените 

места от Област Бургас“. 

Павлина Цонева докладва, че са предадени 2 /два/ броя запечатани непрозрачни 

пликове, върху които са отразени: наименование на участник, адрес и телефон за 

кореспонденция на подателя, входящ номер на офертата от деловодния електронен 

регистър на РЗИ-Бургас, наименование на поръчката. 
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Председателят информира комисията, че срока за получаване на оферти е удължен 

със заповед №  РД 18-14/17.10.2016 г. на Директора на РЗИ-Бургас -до 19.10.2016 г. 

(сряда) в 17:00 часа. 

Председателят на комисията получи списъка с участниците.   

Предложение за участие в процедурата са направили следните участници: 

 „Диагностично - консултативен център "ЕЛ МАСРИ"“ ООД, с адрес: гр. 

Бургас, ул. „Оборище“ 98, ет. 1, управител д-р Димитър Бошев. Офертата е подадена в 

РЗИ –Бургас на 14.10.2016 г. с вх. № 32-РО-03/14.10.2016 г. Офертата е постъпила в 

първоначално  обявения срок; 

 „Медицински център -Свети Николай Чудотворец" ЕООД, с адрес: гр. 

Бургас, бул. „Ст. Стамболов” № 73, управител д-р Нигохос Топузян. Офертата е подадена 

в РЗИ –Бургас на 18.10.2016 г. с вх. № 32-РО-04/18.10.2016 г. Офертата е постъпила в 

удължения срок.  

След като се запознаха с наименованието на участниците в процедурата по реда на 

186 от ЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, че 

по отношение на тях не е налице конфликт на интереси с участниците. Председателят на 

комисията обяви на членовете, че при промяна в декларираните обстоятелства във всеки 

един етап от процедурата, следва да направят съответното ново деклариране. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

Всички членове на комисията са запознати предварително със Заповед № РД 18-

13/07.10.2016 г. на Директора на РЗИ- Бургас за обявяване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26та от ЗОП, с 

предмет: „Провеждане на профилактични прегледи/ изследвания на здравно неосигурени 

лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в 

населените места от Област Бургас“, както и с условията за  провеждане на процедурата и 

специфичните изисквания. 

Комисията определи реда за разглеждане на офертите: по реда на тяхното входиране. 

Комисията констатира, че всички два плика с документи на участниците са 

постъпили в срок, в запечатени непрозрачни пликове, с ненарушена  цялост.  

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното входиране. 

 

Първо председателят на комисията отвори плика с документи на „Диагностично - 

консултативен център "ЕЛ МАСРИ"“ ООД. Председателят на комисията предложи на 

членовете на комисията да подпишат техническото и ценовото предложение на участника-

„Диагностично - консултативен център "ЕЛ МАСРИ"“ ООД.  

На основание, чл. 97, ал.3 от ППЗОП председателят на комисията обяви ценовото 

предложение на „Диагностично - консултативен център "ЕЛ МАСРИ"“ ООД, както 

следва:  

 За обособена позиция №1: “Провеждането на профилактични акушеро- 

гинекологични  прегледи/изследвания на не по-малко от 500 здравно неосигурени лица 

от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населените 

места от Област Бургас”. Цената за един  профилактичен акушеро- гинекологичен  

преглед  на здравно неосигурено лице от ромски произход или на такива със затруднен 

достъп до лечебни заведения от населени места от Бургаска област, ведно цитонамазка е 

в размер на: 21,39 лв. с вкл. ДДС. Крайната сума за извършване на профилактични 

акушеро- гинекологични  прегледи  на 500 здравно неосигурени лица от ромски 

произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения от населени места от 

Бургаска област, ведно с цитонамазка  е в размер на 10695 лв. с вкл. ДДС. 

  За обособена позиция №2:„Провеждането на профилактични ехографски прегледи 

на не по-малко от 500 здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със 

затруднен достъп до лечебни заведения в населените места от Област Бургас“. Цената за 

един  профилактичен ехографски преглед на здравно неосигурено лице от ромски 



произход или на такива със затруднен достъп до лечебни заведения от населени места от 

Бургаска област е в размер на: 14,24 лв. с вкл. ДДС. Крайната сума за извършване на 

профилактични ехографски прегледи на 500 здравно неосигурени лица от ромски 

произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения от населени места от 

Бургаска област е в размер на: 7120 лв. с вкл. ДДС. 

 

Втория плик с документи, който председателят отвори е на „Медицински център -

Свети Николай Чудотворец" ЕООД. Председателят на комисията предложи на 

членовете на комисията да подпишат техническото и ценовото предложение на 

участника-  „Медицински център -Свети Николай Чудотворец" ЕООД.  

На основание, чл. 97, ал.3 от ППЗОП председателят на комисията обяви ценовото 

предложение на „Диагностично - консултативен център "ЕЛ МАСРИ"“ ООД, както 

следва:  

 За обособена позиция №1: “Провеждането на профилактични акушеро- 

гинекологични  прегледи/изследвания на не по-малко от 500 здравно неосигурени лица 

от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населените 

места от Област Бургас”. Цената за един  профилактичен акушеро- гинекологичен  

преглед  на здравно неосигурено лице от ромски произход или на такива със затруднен 

достъп до лечебни заведения от населени места от Бургаска област, ведно цитонамазка е 

в размер на: 20,64 лв. с вкл. ДДС. Крайната сума за извършване на профилактични 

акушеро- гинекологични  прегледи  на 500 здравно неосигурени лица от ромски 

произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения от населени места от 

Бургаска област, ведно с цитонамазка  е в размер на 10320 лв. с вкл. ДДС. 

  За обособена позиция №2:„Провеждането на профилактични ехографски прегледи 

на не по-малко от 500 здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със 

затруднен достъп до лечебни заведения в населените места от Област Бургас“. Цената за 

един  профилактичен ехографски преглед на здравно неосигурено лице от ромски 

произход или на такива със затруднен достъп до лечебни заведения от населени места от 

Бургаска област е в размер на: 15,00 лв. с вкл. ДДС. Крайната сума за извършване на 

профилактични ехографски прегледи на 500 здравно неосигурени лица от ромски 

произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения от населени места от 

Бургаска област е в размер на: 7500 лв. с вкл. ДДС. 

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите на участниците и 

проверка съответствието на постъпилите оферти с изискванията на възложителя, 

определени в обявата, указанията и образците към нея. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Диагностично - 

консултативен център "ЕЛ МАСРИ"“ ООД, ЕИK 128506517, седалище и адрес на 

управление гр. Бургас, ул. „Оборище“ 98, ет. 1, представляван от д-р Димитър Иванов 

Бошев -управител. 

Комисията констатира, че „Диагностично - консултативен център "ЕЛ МАСРИ"“ 

ООД е представило към предложението си следните документи. 

- Заявление; 

- Копие от Удостоверение по Закона за лечебните заведения за регистрация на 

лечебнозаведение за извънболнична помощ; 

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т.4 и т. 5 от Закона 

за обществените поръчки; 

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, т.2 и 7 от Закона за 

обществените поръчки; 

- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители; 



- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и 

техните действителни собственици; 

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Декларация- списък на служителите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението 

на поръчката; 

- Декларация за ангажираност на експерти- 4 броя; 

- Техническо предложение 

- Ценово предложение. 

Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет 

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. 

Разпечатката от партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

„Диагностично - консултативен център "ЕЛ МАСРИ"“ ООД е направило 

предложение и по двете обособени позиции.  

Комисията пристъпи към проверка относно наличието на всички изискуеми от 

възложителя документи, както и към проверка на съдържанието на представените 

документи и дали същите в пълна степен отговарят на изпълнението на изисквания и 

критерии за подбор, поставени от възложителя. 

Относно изискването всеки участник да притежава регистрация/разрешение за 

дейност по Закона за лечебните заведения, и от видовите дейности, за които е 

регистрирано лечебното заведение да следва, че може да извършва профилактичните 

прегледи по двете обособени позиции, „Диагностично - консултативен център "ЕЛ 

МАСРИ"“ ООД е представил Удостоверение за регистрация по ЗЛЗ, от която е видно че 

участникът е регистриран под номер 0204134005 в Регистъра на лечебните заведения за 

извънболнична помощ, както в предмета на дейност са включени акушерство и 

гинекология,  образна диагностика и клинична лаборатория. От профила на лечебното 

заведение, комисията счита, че участника разполага с правоспособност да  извършва 

профилактичните прегледи по двете обособени позиции. 

Относно изискването всеки участник да разполага с квалифициран персонал, 

необходим за качественото и своевременно извършване на профилактичните  прегледи.  

От представената декларация- списък, е видно че „Диагностично - консултативен център 

"ЕЛ МАСРИ"“ ООД  разполага с квалифициран персонал, необходим за качественото и 

своевременно извършване на профилактичните  прегледи и по двете обособени позиции. 

Представени са четири броя декларации за ангажираност на експерти при изпълнението 

на поръчката.  

Относно изискването, всеки участник да може да извърши минимум 500 

прегледи/изследвания в зависимост от позицията, за която участва. В техническото си 

предложение „Диагностично - консултативен център "ЕЛ МАСРИ"“ ООД е посочил че 

разполага с възможност да извърши повече от 500 прегледи по двете позиции, а именно 

525 -по обособена позиция №1 и 530- по обособена позиция №2. От страна на участника е 

посочено изрично, че и по двете обособени позиции, може да се справи с предоставения 

от РЗИ-Бургас срок за изпълнение на поръката.  

Въз основа на гореизложеното, комисията счита че „Диагностично - консултативен 

център "ЕЛ МАСРИ"“ ООД напълно удовлетворява специални изисквания на 

възложителя относно критериите за подбор.  

 По отношение на „Диагностично - консултативен център "ЕЛ МАСРИ"“ ООД  

комисията не установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя, и/или друга нередовност, фактическа грешка. Представените 

документи удостоверяват изпълнението на всички изисквания, поставени от възложителя. 



Техническото предложение на участника е изготвено по представения образец и 

отговаря на изискванията на възложителя.  

Комисията счита, че офертата на „Диагностично - консултативен център "ЕЛ 

МАСРИ"“ ООД отговаря и е изготвена, съгласно предварително обявените от 

възложителя условия, съдържа всички необходими документи. Комисията с единодушие 

приема, че допуска до оценка офертата на „Диагностично - консултативен център "ЕЛ 

МАСРИ"“ ООД. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Медицински Център 

Свети Николай Чудотворец" ЕООД, ЕИK 102804588, седалище и адрес на управление 

гр. Бургас, бул. „Ст. Стамболов” № 73, представляван от д-р Нигохос Бердж Топузян- 

управител. 

Комисията констатира, че „Медицински Център Свети Николай Чудотворец" ЕООД 

е представило към предложението си следните документи. 

- Заявление; 

- Копие от Удостоверение по Закона за лечебните заведения за регистрация на 

лечебнозаведение за извънболнична помощ; 

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т.4 и т. 5 от Закона 

за обществените поръчки; 

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, т.2 и 7 от Закона за 

обществените поръчки; 

- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители; 

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и 

техните действителни собственици; 

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Декларация- списък на служителите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението 

на поръчката; 

- Декларация за ангажираност на експерти- 2 броя; 

- Договор за поръчка от 19.09.2013 г. между „Медицински Център Свети Николай 

Чудотворец" ЕООД и „СМДЛ Хирон“ ООД; 

- Техническо предложение; 

- Ценово предложение. 

Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет 

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. 

Разпечатката от партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

„Медицински Център Свети Николай Чудотворец" ЕООД е направило предложение 

и по двете обособени позиции.  

Комисията пристъпи към проверка относно наличието на всички изискуеми от 

възложителя документи, както и към проверка на съдържанието на представените 

документи и дали същите в пълна степен отговарят на изпълнението на изисквания и 

критерии за подбор, поставени от възложителя. 

Относно изискването всеки участник да притежава регистрация/разрешение за 

дейност по Закона за лечебните заведения, и от видовите дейности, за които е 

регистрирано лечебното заведение да следва, че може да извършва профилактичните 

прегледи по двете обособени позиции, „Медицински Център Свети Николай Чудотворец" 

ЕООД е представил Удостоверение за регистрация по ЗЛЗ, от която е видно че участникът 

е регистриран под номер 0204131011 в Регистъра на лечебните заведения за 

извънболнична помощ, както в предмета на дейност са включени акушерство и 

гинекология,  образна диагностика и вътрешни болести. Допълнително е представен 



договор със самостоятелна медикодиагностична лаборатория относно изследването на 

цитонамазка, част от АГ профилактичния преглед. От профила на лечебното заведение, 

комисията счита, че участника разполага с правоспособност да  извършва 

профилактичните прегледи по двете обособени позиции. 

Относно изискването всеки участник да разполага с квалифициран персонал, 

необходим за качественото и своевременно извършване на профилактичните  прегледи.  

От представената декларация- списък, е видно че „Медицински Център Свети Николай 

Чудотворец" ЕООД разполага с квалифициран персонал, необходим за качественото и 

своевременно извършване на профилактичните  прегледи и по двете обособени позиции. 

Представени са два броя декларации за ангажираност на експерти при изпълнението на 

поръчката.  

Относно изискването, всеки участник да може да извърши минимум 500 

прегледи/изследвания в зависимост от позицията, за която участва. В техническото си 

предложение „Медицински Център Свети Николай Чудотворец" ЕООД е посочил че 

разполага с възможност да извърши по 500  броя профилактични прегледи и по двете 

позиции. От страна на участника е посочено изрично, че и по двете обособени позиции, 

може да се справи с предоставения от РЗИ-Бургас срок за изпълнение на поръката.  

Въз основа на гореизложеното, комисията счита че „Медицински Център Свети 

Николай Чудотворец" ЕООД напълно удовлетворява специални изисквания на 

възложителя относно критериите за подбор.  

По отношение на „Медицински Център Свети Николай Чудотворец" ЕООД 

комисията не установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя, и/или друга нередовност, фактическа грешка. Представените 

документи удостоверяват изпълнението на всички изисквания, поставени от възложителя. 

Техническото предложение на участника е изготвено по представения образец и 

отговаря на изискванията на възложителя.  

Комисията счита, че офертата на „Медицински Център Свети Николай 

Чудотворец" ЕООД отговаря и е изготвена, съгласно предварително обявените от 

Възложителя условия, съдържа всички необходими документи. Комисията с единодушие 

приема, че допуска до оценка офертата на „Медицински Център Свети Николай 

Чудотворец" ЕООД. 

 

С оглед на гореизложеното, комисията с единодушие реши, че допуска до оценка и 

разглеждане на ценовите предложения на „Диагностично - консултативен център "ЕЛ 

МАСРИ"“ ООД  и „Медицински Център Свети Николай Чудотворец" ЕООД по двете 

обособени позици.  

 

Ценовите предложения на „Диагностично - консултативен център "ЕЛ МАСРИ"“ 

ООД  и „Медицински Център Свети Николай Чудотворец" ЕООД са под рамките на 

максималния финансов ресурс, който възложителя е определил със Заповед № РД 18-

13/07.10.2016 г.на Директора на РЗИ- Бургас за обявяване на обществената поръчка, а 

именно за двете обособени позиции е в размер на 14960 (четиринадесет хиляди 

деветстотин и шестдесет) лева без включен ДДС или 17952 (седемнадесет хиляди 

деветстотин петдесет и две) лева с включен ДДС, от които за: „Обособена позиция №1“– 

прогнозната обща стойност не може да надхвърля  8960 (осем хиляди деветстотин и 

шестдесет) лева без включен ДДС или 10752 (десет хиляди седемстотин и петдесет и два) 

лева с включен ДДС. Предлаганата цена на преглед не може да е повече от 17,92 лв. 

(седемнадесет лв. и деветдесет и две ст.) без ДДС или 21,50 лв. (двадесет и един лв. и 

петдесет ст.) с вкл. ДДС. За „Обособена позиция №2“ – прогнозната обща стойност не 

може да надхвърля  6000  (шест хиляди) лева без включен ДДС или 7200 (седем хиляди и 

двеста) лева с включен ДДС. Предлаганата цена на преглед не може да е повече от 12 

(дванадесет) лв.без ДДС или  14,40 лв. (четиринадесет лв. и четиридесет ст.) с вкл. ДДС. 



Ценовите предложения на „Диагностично - консултативен център "ЕЛ МАСРИ"“ 

ООД  и „Медицински Център Свети Николай Чудотворец" ЕООД са изготвени в 

съответствие с образеца, приложен в документацията за участие.  

Ценовите предложения на двамата участници  и по двете обособени позиции са 

изложени в сравнителна таблица. Посочените цени са с вкл. ДДС. 

 

 

 

Участник Обособена позиция №1 
акушеро- гинекологични  

прегледи/изследвания 

Обособена позиция №2: 
профилактични ехографски прегледи 

„Диагностично - 

консултативен 

център  

"ЕЛ МАСРИ"“ 

ООД 

Цена за един  профилактичен 

преглед   

21,39 лв. 

с вкл. 

ДДС 

Цена за един профилактичен 

преглед   

14,24  лв. 

с вкл. 

ДДС 

Крайна сума за извършване 

профилактично прегледи  на 

500 здравно неосигурени 

10695 лв. 

с вкл. 

ДДС 

Крайна сума за извършване 

профилактично прегледи  на 500 

здравно неосигурени 

7120 лв. с 

вкл. ДДС 

„Медицински 

Център  

Свети Николай 

Чудотворец"  

ЕООД 

Цена за един  профилактичен 

преглед   

20,64 лв. 

с вкл. 

ДДС 

Цена за един профилактичен 

преглед   

15,00 лв. с 

вкл. ДДС 

Крайна сума за извършване 

профилактично прегледи  на 

500 здравно неосигурени 

10320 

лв.с вкл. 

ДДС 

Крайна сума за извършване 

профилактично прегледи  на 500 

здравно неосигурени 

7500 лв.с 

вкл. ДДС 

 

Въз основа на определения от възложителя критерии „най- ниска предложена цена” 

за едни брой преглед на лице, Комисията класира участниците по следния начин: 

 

 За обособена позиция №1: “Провеждането на профилактични акушеро- 

гинекологични  прегледи/изследвания на не по-малко от 500 здравно неосигурени лица 

от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населените 

места от Област Бургас”: 

1-во място:  „Медицински Център Свети Николай Чудотворец" ЕООД, ЕИK 

102804588, седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. „Ст. Стамболов” № 73, 

представляван от д-р Нигохос Бердж Топузян- управител. 

 2-ро място: „Диагностично - консултативен център "ЕЛ МАСРИ"“ ООД, ЕИK 

128506517, седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Оборище“ 98, ет. 1, 

представляван от д-р Димитър Иванов Бошев -управител. 

 

 

 За обособена позиция №2: „Провеждането на профилактични ехографски 

прегледи на не по-малко от 500 здравно неосигурени лица от ромски произход и на 

такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населените места от Област 

Бургас“: 

1-во място: „Медицински Център Свети Николай Чудотворец" ЕООД, ЕИK 

102804588, седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. „Ст. Стамболов” № 73, 

представляван от д-р Нигохос Бердж Топузян- управител. 

2-ро място: „Диагностично - консултативен център "ЕЛ МАСРИ"“ ООД, ЕИK 

128506517, седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Оборище“ 98, ет. 1, 

представляван от д-р Димитър Иванов Бошев -управител. 

 

 

 



 

 

Гласували “ЗА” предложеното решение – единодушно всички членове на 

Комисията – общо три гласа; 

Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – нито един глас. 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно решението – нито един глас. 

ПОРАДИ ТОВА РЕШЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА ВЗЕТО. 

 

Председателят благодари на участниците в процедурата и закри заседанието и 

работата на Комисията в 16,00 часа на 20.10.2016 г., като ги прикани към подписването на 

настоящия Протокол, който се състави на основание  чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на ЗОП. Протоколът ще бъде представен на Възложителя за 

утвърждаване съгласно чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП. 

 

 

 

Комисия в състав: 

   Председател: 1._____ /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      /д-р Вергиния Цанова/ 

   Членове          2.____ /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

 

      /Павлина Цонева/ 

      3.____ /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      /Багряна Петкова/ 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


