Проект „Повишаване активността на гражданския
сектор за налагане на прозрачност в работата на
Столичен общински съвет”

КАКВО РАЗГЛЕДА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ НА СОС ПРЕЗ МАРТ 2015 Г.
През месец март 2015 г. постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост
имоти (СПОС) на Столичен общински съвет (СОС) проведе две редовни заседания - на 11.03 и
25.03.2015 г.
На заседанието от 11.03.2015 г. бяха разгледани следните документи и въпроси:
1. Доклад вх. № СО15-9300-71/05.03.2015 г. относно прекратяване дейността на „Медицински
център ІV – София” ЕООД чрез ликвидация - Вносители доц. Лилянда Еленкова – общински
съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет „Финанси и стопанска дейност” на СО и Антоанета
Пейчева - зам. кмет „Столично общинско здравеопазване”. Определя се срок до 31.03.2016г.
Прие се единодушно, без дебати. СОС е одобрил с Решение № 138 от 12.03.2015 г., обявено
на 19.03.2015 г.
2. Доклад вх. № СО15-2900-30(4)/05.03.2015 г. относно увеличаване на капитала на
„Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД чрез непарична вноска и
утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството - Вносители доц. Лилянда
Еленкова – общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет „Финанси и стопанска дейност” на
СО и Антоанета Пейчева - зам. кмет „Столично общинско здравеопазване”. Прие се
единодушно, без дебати. СОС е одобрил с Решение № 139 от 12.03.2015 г., обявено на
19.03.2015 г. Повече информация в Приложения № 1 - № 3.
3. Доклад вх. № СО15-9300-61/24.02.2015 г. относно приемане на отчет за изпълнението на
Оперативната работна програма на Столичния общински съвет за 2014 г. и приемане на
Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2015 г. - Вносител Елен
Герджиков – председател на СОС чрез председателя на комисията по Стопанска политика и
общинска собственост. Прие се единодушно, без дебати. Отчетът и програма са гласувани и
одобрени от СОС с Решение № 130, обявено на 19.03.2015 г.. В приложенията можете да
видите самите документи - Приложение № 1 - I част; Приложение № 1 - II част; Приложение
№ 2.
4. Доклад вх. № СО15-9300-67/27.02.2015 относно провеждане на търг за отдаване под наем
на части от имот – изключителна държавна собственост, актуван с АДС № 42/18.03.1997 г. на
Министерството на финансите, представляващ Резерват на градинско-парковото изкуство
„Княз Борисова градина”, предоставен за стопанисване на Столична община с договор за
управление на имот – изключителна държавна собственост № РД-56-831/15.09.2011 г. Вносител Юлия Ненкова, зам. кмет „Законност, координация и контрол” на СО чрез Цветан
Стоевски, директор на Дирекция „Обществени поръчки и концесии” на СО. Точката е
разглеждана и на комисиите по ООСЗГ и УТАЖП. Става дума за търг с явно наддаване за 4
мобилни и 3 преместваеми обекта. Срокът на отдаване е 5 години.
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Общинският съветник Владимир Кисьов зададе въпрос как може да се оценяват търговски
обекти като се взима за база цена на отдаване под наем на жилищни площи.
Христо Ангеличин добави, че цена от 61 лв. на месец за мобилните обекти (количките) не е
адекватна и в никакъв случай не стимулира търговската им активност.
Според общинския съветник Милка Христова, докладът трябва да се върне, защото в него цари
неяснота. Оценката на трите преместваеми обекта е направена въз основа само на
идентификационните номера от кадастъра и не става ясно какво се дава под наем – терен или
сграда с терен. На нея не й е станало ясно от доклада и чии са търговските обекти.
Орлин Иванов отговори, че разположението на обектите отговаря на Схемата за разполагане на
преместваеми обекти, одобрена от СОС.
Арх. Весела Тончева от ОСГС – ИГЗС изрази мнение, че е жалко част от резервата да се
превръща в доходно място - „Вие си взимате решения, ние ще си водим дела.”
Обезщетенията, които са гласувани от СОС да бъдат платени от търговските обекти около
„Ариана” за миналата 2014 г., когато са работили без договор за наем са по 1000лв. на месец.
Комисията единодушно гласува да се изготви нова оценка.
5. Доклад вх. № СО15-9300-66/27.02.2015 г. относно управление, стопанисване,
възпроизводство и ползване на територии, общинска собственост през 2016 г. - Прие се
единодушно, без дебати. Приет е и от СОС с Решение № 133 от 12.03.2015 г, обявено на
19.03.2015. За повече подробности вижте приложенията към решението - Приложения № 1 № 3.
6. Доклад вх. № СО15-6600-994/20.02.2015 г. относно даване на съгласие за замяна на реална
част от УПИ XV – „за пътнически терминал, администрация, търговия, обслужване и трасе на
метрополитена и метростанция” в кв. 2 от действащия ЧЗРП, за кв. 2 на местността „Летищен
комплекс” – София, район „Слатина”, с площ на частта 5841 кв. м. за реална част от УПИ XV – „за
пътнически терминал, администрация, търговия, обслужване и трасе на метрополитена и
метростанция” в кв. 2 от действащия ЧЗРП, за кв. 2 на местността „Летищен комплекс” – София,
район „Слатина”, с площ на частта 4920 кв. м.; на реална част от УПИ XVI – „за администрация,
търговия, обслужване и трасе на метрополитена” в кв. 2 от действащия ЧЗРП, за кв. 2 на
местността „Летищен комплекс” – София, район „Слатина”, с площ на частта 3224 кв. м. за
реална част от УПИ XVI – „за администрация, търговия, обслужване и трасе на метрополитена”
в кв. 2 от действащия ЧЗРП, за кв. 2 на местността „Летищен комплекс” – София, район
„Слатина”, с площ на частта 2977 кв. м. - Вносител арх. Петър Диков чрез арх. Бойка Къдрева.
Повече подробности в доклад No. РА-92-00-537/1/19.02.2015 на арх. Диков, публикуван на
страницата на НАГ (http://dga.gis-sofia.bg/). Прие се единодушно, без дебати. По въпроса вече
има решение на СОС - Решение № 134, обявено на 19.03.2015 г.
7. Доклад вх. № СО15-6600-994(1)/20.02.2015 г. относно даване на съгласие Столична община
да придобие ограничено вещно право – право на прокарване на водопровод с дължина 610
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м от връзка с водопровод Ф 150 мм до метростанция 23, върху имоти – публична държавна
собственост, предоставени за управление на Държавно предприятие „Ръководство на
въздушното движение”, учредено с решение на Министерски съвет - Вносител арх. Петър
Диков чрез арх. Бойка Къдрева. Комисията подкрепи предложението на ПК по УТАЖП за
промяна в текста. Повече подробности в доклад No. РА-92-00-537/2/19.02.2015 на арх. Диков,
публикуван на страницата на НАГ (http://dga.gis-sofia.bg/). Прие се единодушно, без дебати.
По нея вече има решение на СОС - Решение № 135, обявено на 19.03.2015 г.
8. Доклад вх. № СО15-9300-64(1)/26.02.2015 г. относно доклад на комисия, назначена със
заповед № СО15-РД-0901-69/10.02.2015 г. на кмета на Столична община – Вносители са
общинските съветници Николай Стойнев, Зафир Зарков, Иван Илиев, Валя Чилова, Владимир
Кисьов, Любомир Дацов, Иван Таков и Дончо Барбалов – зам. кмет „Финанси и стопанска
дейност” на СО. Става дума за работна група, сформирана, за да намери и предложи найизгодна форма на партньорство между Столична община и „Топлофикация” София. Предлага
се публично-частно партньорство и се приемат подготвителни действия по изготвяне на
обосновката. Изборът на партньор ще е чрез концесионна процедура. Прие се единодушно.
Докладът е приет и от СОС с Решение № 140 от 12.03.2015 г, обявено на 19.03.2015 г.
Докладът е достъпен в Приложение № 1.
Гражданин – експерт, който присъстваше на заседанието каза, че има два доклада и не става
ясно какво точно е гледала комисията, назначена от Йордана Фандъкова. „Топлофикация”
София дължи над 1 милиард лева. На 27.02.2015 г. Европейският Парламент се е занимавал 45
минути с „Топлофикация” София.
9. Доклад вх. № СО15-7000-203/2/27.02.2015 г. относно провеждане на конкурс за отдаване
под наем на недвижим имот, собственост на „Егида – София“ ЕАД – Комисията предложи
начална тръжна цена 6000 лв. без ДДС. Прие се единодушно. СОС е дал съгласие за
провеждане на конкурса с Решение № 141 от 12.03.2015 г, обявено на 19.03.2015 г.
Конкурсната документация е достъпна в Приложение № 1 - I част, Приложение № 1 - II част.
10. Доклад вх. № СО-2600-6085/1/28.10.2014 г. относно одобряване на Общи условия за
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от ВиК
оператор „Софийска вода” АД – Вносители са общинските съветници Николай Стойнев и Иван
Илиев. Прие се единодушно, без дебати. Одобрени с Решение на СОС № 180 от 26.03.2015,
обявено на 2.04.2015 г. Може да видите одобрените общи условия в Приложение № 1
11. Доклад вх. № СО15-0822-38/1/04.03.2015 г. относно проект за изградено футболно игрище
с изкуствено тревно покритие в кв. Кремиковци, район „Кремиковци”, гр. София в поземлен
имот с идентификатор 68134.8200.385 с начин на трайно ползване обществен селищен паркградина – публична общинска собственост с АОС( акт за общинска собственост)
№2865/09.02.2015 г. – урбанизирана територия – Вносител Ивайло Панев, кмет на Район
„Кремиковци”. Прие се единодушно, без дебати. По въпроса вече има и решение на СОС Решение № 147 от 12.03.2015 г, обявено на 19.03.2015 г.
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12 Доклад вх. № СО-0814-321/2/25.02.2015 г. относно прехвърляне безвъзмездно право на
собственост на Храм „Преподобни Наум Охридски Чудотворец“ на изградения храм в имот –
частна общинска собственост, представляващ УПИ II, ж.к. „Дружба 1 част” – Вносител Ивайло
Цеков, кмет на Район „Искър”. Прие се единодушно, без дебати. СОС е одобрил с Решение №
144 от 12.03.2015 г., обявено на 19.03.2015 г.
13. Доклад вх. № СО-7000-1206/10/05.03.2015 г. относно учредяване на право на строеж на
два стълба от въздушната мрежа на „Електропреносен системен оператор“ ЕАД - Вносител
Ивайло Цеков, кмет на Район „Искър”. Прие се единодушно, без дебати. Прието от СОС с
Решение № 145 от 12.03.2015 г., обявено на 19.03.2015 г.
14. Доклад вх. № СО-94-И-403(9)/19.02.2015 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ,
по повод допуснато ИПРЗ и промяна на граници между УПИ І-2 и УПИ ІІ-818, от кв. 23, по
плана на м. „с. Железница” – Вносител Димитър Сичанов, кмет на Район „Панчарево”. Прие се
единодушно, без дебати. Одобрена от СОС с Решение № 148 от 12.03.2015 г., обявено на
19.03.2015 г.
15. Писмо вх. № СО-6200-1011/12/10.02.2015 г. от Ралица Стоянова – Секретар на Столична
община относно проект на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на
сдружение „Съюз на артистите в България”. Прие се единодушно, без дебати. Все още няма
решение на СОС по въпроса.
16. Писма с вх. № ИТД-7000-33/2/27.02.2015 г.; вх. № ИТД-7000-34/2/27.02.2015 г.; вх. № ИТД7000-35/2/27.02.2015 г.; вх. № ИТД-7000-31/2/27.02.2015 г.; вх. № ИТД-7000-32/2/27.02.2015 г.;
вх. № СО15-0804-15/22.01.2015 г.; вх. № 2600-7327/33/10.02.2015 г.; вх. № СО-26005359/3/15.10.2014 г.; вх. № 9300-331/26/10.02.2015 г.; вх. № СО15-2900-54/26.02.2015 г.; вх. №
СО15-2600-676/03.02.2015 г.; вх. № 0808-133/5/05.03.2015 г.; вх. № СО15-9301-8/05.03.2015 г.;
вх. № СО15-6200-281/24.02.2015 г. и вх. № СО15-2600-1657/27.02.2015 г. Точката е
информационна.
На заседанието от 25.03.2015 г. бяха разгледани следните документи и въпроси:
1 Доклад вх. № СО15-9300-86/19.03.2015 г. относно поетапно разкриване на тринадесет
Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, две Преходни жилища и едно
Защитено жилище като местна дейност по Проект BG051PО001-5.2.12-0056-C0001 “Шанс за
децата – разкриване на 13 „Центъра за настаняване от семеен тип” за деца и младежи, 2
„Преходни жилища” и 1 „Защитено жилище” в Столична община в периода от 01 април 2015
г. до приключване на Проекта – Вносител Албена Атанасова, зам. – кмет на СО,
„Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности” . Точката се прие
единодушно, без дебати. СОС е одобрил с Решение № 153 от 26.03.2015 г., обявено на
02.04.2015 г.
2. Доклад вх. № СО15-7000-499(2)/19.03.2015 г. относно увеличаване на капитала на „Чистота
Искър” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на
дружеството - Вносител Дончо Барбалов, зам.- кмет на СО и общинските съветници Лорита
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Радева и Николай Стойнев. Точката се прие единодушно, без дебати. Одобрено е от СОС с
Решение № 178 от 26.03.2015 г., обявено на 02.04.2015 г. Повече подробности в Приложения
№ 1 - № 3.
3. Доклад вх. № СО15-2600-904/2/20.03.2015 г. относно даване на разрешение на
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на
дълготрайни материални активи – 6 (шест) броя моторни превозни средства, собственост на
дружеството – Вносител Дончо Барбалов, зам.- кмет на СО. Точката се прие единодушно, без
дебати. Разрешение е дал и СОС с Решение № 189 от 26.03.2015 г., обявено на 02.04.2015 г.
Повече информация за активите, одобрените цени и тръжната документация може да
намерите в Приложения № 1 - № 2.
4 Доклад вх. № СО-1800-135(7)/11.03.2015 г. относно промяна на статута на недвижим имот,
намиращ се в гр. София, ул. „Алеко Константинов” № 40, ползван от ОКИ Малък градски
театър „Зад канала” от частна общинска в публична общинска собственост – Вносител д-р
Тодор Чобанов, зам.- кмет на СО. Променя се статута на имота на публична общинска
собственост. Точката се прие единодушно, без дебати. Промяната е приета от СОС с Решение
№ 157 от 26.03.2015 г., обявено на 02.04.2015 г.
5. Доклад вх. № СО15-9300-83/18.03.2015 г. относно приемане на решение за отдаване под на
части от имоти – публична общинска собственост – помещения за осъществяване на
ученическото столово хранене - Вносител д-р Т. Чобанов зам. кмет на СО. Отлага се за
събиране на по-детайлна информация.
6. Доклад вх. № СО15-6600-1310/11.03.2015г. относно обявяване на имоти – публична
общинска собственост за частна общинска собственост и безвъзмездно прехвърляне в
собственост на държавата на общински имоти – частна общинска собственост, които се
засягат от строителството на Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+400 (идент. с
км 16+540) - Вносител арх. Петър Диков – главен архитект на СО чрез арх. Бойка Къдрева,
директор Дирекция „Териториално планиране”. Докладът се прие единодушно, без дебати.
Докладът на арх. Диков по въпроса No ГР-70-00-459/4/12.03.2015 е качен на страницата на НАГ
- http://dga.gis-sofia.bg/. По въпроса има решение на СОС - Решение № 168 от 26.03.2015 г.,
обявено на 02.04.2015 г.
7. Доклад вх. № СО15-0500-705/06.03.2015 г. относно откриване на процедура за
приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска
собственост – Вносител Валя Чилова, общински съветник. Точката се прие единодушно, без
дебати. По въпроса има решение на СОС - Решение № 174 от 26.03.2015 г., обявено на
02.04.2015 г.
8. Доклад вх. № СО15-0500-707/06.03.2015 г. относно откриване на процедура за
приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска
собственост – Вносител Валя Чилова, общински съветник. Точката се прие единодушно, без
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дебати. По въпроса има решение на СОС - Решение № 175 от 26.03.2015 г., обявено на
02.04.2015 г.
9. Доклад вх. №СО15-0500-708/06.03.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация
и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост –
Вносител Валя Чилова, общински съветник. Точката се прие единодушно, без дебати. По
въпроса има решение на СОС - Решение № 176 от 26.03.2015 г., обявено на 02.04.2015 г.
10. Доклад вх. № СО15-0500-854/18.03.2015 г. относно откриване на процедура за
приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска
собственост – Вносител Валя Чилова, общински съветник. Точката се прие единодушно, без
дебати. По въпроса има решение на СОС - Решение № 177 от 26.03.2015 г., обявено на
02.04.2015 г.
11. Доклад вх.№ СО-9500-22(10)/17.03.2015 г. относно учредяване безвъзмездно право на
ползване върху нежилищен имот – частна общинска собственост, намиращ се на бул.
„Сливница” № 212, вх. А, район „Оборище” – Вносител Йорданка Фикирлийска чрез
представител г-н Марковски, зам. кмет. Става въпрос за учредяване безвъзмездно право на
ползване върху имот собственост на общината в полза на няколко обществени организации.
Общинският съветник Искра Ангелова обърна внимание, че може да се отпускат безвъзмездно
имоти само на организации, регистрирани в обществена полза. Точката се прие с мнозинство.
Румен Георгиев гласува „против”. По въпроса има решение на СОС - Решение № 183 от
26.03.2015 г., обявено на 02.04.2015 г.
12. Доклад вх.№ СО-0817-470(1)/12.02.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане
на конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост,
представляващи тротоари и зелени площи, намиращи се на различни места на територията
на Район „Витоша”, върху които е предвидено разполагането на преместваеми съоръжения
(търговски обекти) – типови павилиони по проект на „Статус - 1” ЕООД и одобрена схема от
главния архитект на Столична община – Вносител Валери Йорданов, кмет на Район „Витоша”.
Комисията приема точката по принцип, но по коригирани цени от ПК по Финанси и бюджет.
Прие се единодушно. По въпроса има решение на СОС - Решение № 185 от 26.03.2015 г.,
обявено на 02.04.2015 г.
13. Доклад вх.№ 0817-434/8/24.04.2014 г. относно прекратяване на съсобственост чрез
изкупуване и прилагане на план за улична регулация - Вносител Валери Йорданов, кмет на
Район „Витоша”. Точката се отлага за следващо заседание.
14. Писма с вх.№ СО15-7000-523/19.03.2015 г.; вх.№ СО15-7000-489/17.03.2015 г.; вх.№ СО1594-П-55/10.03.2015 г. и вх.№ СО15-6600-1023/1/25.02.2015 г. Точката е информационна и не се
гласува.
15. (Допълнителна точка) Доклад вх. № СО-0500-840(8)/23.03.2015 г. относно придобиване
безвъзмездно право на собственост върху реална част от недвижим имот, държавна
собственост, попадащ в обхвата на обект „Кръстовище на две нива при бул. Пейо Яворов” и
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бул. „Стоян Михайловски”, подобект: Участък от ул. „Атанас Дуков” до бул. „Черни връх”, район
„Лозенец” – Вносител Й. Фандъкова, кмет на СО чрез представител Дончо Барбалов, зам. кмет
на СО. Точката се прие единодушно, без дебати. По въпроса има решение на СОС - Решение
№ 188 от 26.03.2015 г., обявено на 02.04.2015 г.
16. (Допълнителна точка) Доклад вх. № СО15-2900-87(1)/24.03.2015 г. относно даване на
съгласие „Първа МБАЛ – София” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на
недвижим имот, включен в капитала на дружеството – Вносители доц. Лилянда Еленкова –
общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и Антоанета Пейчева – зам. кмет на СО.
Точката се прие единодушно, без дебати. По въпроса има решение на СОС - Решение № 192
от 26.03.2015 г., обявено на 02.04.2015 г. Повече подробности в приложенията към
решението Приложения № 1 - № 3, Приложение № 4.
17. (Допълнителна точка) Доклад вх. № СО15-0823-80/1/23.03.2015 г. относно определяне на
имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) за отдаване под наем на територията на район
„Панчарево”, в съответствие с разпоредбата на чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) – Вносител М. Бояджийска, зам. кмет на СО „Зелена
система, екология и земеползване”. Точката се прие единодушно, без дебати. По въпроса има
решение на СОС - Решение № 193 от 26.03.2015 г., обявено на 02.04.2015 г. Повече
подробности в приложението към решението - Приложение № 1.
18. (Допълнителна точка) Доклад вх. № СО15-7000-490(1)/21.03.2015 г. относно даване на
съгласие „Топлофикация София” ЕАД да сключи договор с „Общинска банка”АД за издаване
на банкова гаранция в полза на Столична община – Вносител Дончо Барбалов, зам. кмет на
СО. Точката се прие единодушно, без дебати. По въпроса има решение на СОС - Решение №
190 от 26.03.2015 г., обявено на 02.04.2015 г.
19. (Допълнителна точка) Доклад вх. № СО15-9300-93/23.03.2015 г. относно избор на членове
на съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД – Вносител общинският съветник Татяна
Георгиева. Точката се прие единодушно, без дебати. По въпроса има решение на СОС Решение № 196 от 26.03.2015 г., обявено на 02.04.2015 г.
20. (Допълнителна точка) Доклад вх. № СО15-0819-112/19.03.2015 г. относно изменение на
точка ІІ, т.т.3, 4 и 7 от Решение № 451 по Протокол № 65 от 10.07.2014 г. за процедура по
придобиване на имоти от Столична община във връзка с инвестиционни намерения за
изграждане на кръстовище на две нива за безконфликтно пресичане на ул. „3-ти март” –
„Филиповско шосе” и Софийски околовръстен път - Вносител Милко Младенов, кмет на Район
„Люлин”. Точката се прие единодушно, без дебати. По въпроса има решение на СОС Решение № 187 от 26.03.2015 г., обявено на 02.04.2015 г.
21. (Допълнителна точка) Доклад вх. № СО15-94-Г-58/3/24.03.2015 г. относно промяна в
състава на Съвета на директорите на „Втора МБАЛ – София” ЕАД и избор на изпълнителен
директор на дружеството – Вносител доц. Лилянда Еленкова – общински съветник. Точката се
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прие единодушно, без дебати. По въпроса има решение на СОС - Решение № 197 от
26.03.2015 г., обявено на 02.04.2015 г.
22. (Допълнителна точка) Доклад вх. No. СО15-7000-506(1)/19.03.2015 г. относно даване на
съгласие на „Пазари Възраждане” ЕАД за разходване на собствени средства – Вносители
Николай Стойнев и Орлин Иванов – общински съветници. Точката се прие единодушно, без
дебати. По въпроса има решение на СОС - Решение № 179 от 26.03.2015 г., обявено на
02.04.2015 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Форум за наблюдение и
анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
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