
1 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон" № 17, тел.факс 989 48 66 
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Дата:  
 

 

 

 

 

АКТ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- БЯЛА 
 

извършена за периода от 06. 10 .2008 г. до 10. 10.2008 г. 
 

 

Основание на проверката - на основание чл.54 ЗСВ, Годишната 

програма на Инспектората към ВСС за 2008 г. и Заповед № 149/ 2008 г. на 

Главния инспектор. 

Цел и обхват на проверката - цялостен анализ и оценка на организацията 

на административната дейност на прокуратурата, на организацията на 

образуването и движението на преписките и делата в прокуратурата, както и 

приключването им в установените срокове, анализ на приключените преписки и 

дела в прокуратурата и констатиране на противоречива практика за 2007 г. и 

първото полугодие на 2008 г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата от 

Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови проверки. 
 

I. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 
 

1. Щатна осигуреност. 

Дейността на РП- Бяла през 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. се 

осъществява от 4 прокурори. 

Дейността на РП - Русе през 2007 г.и първото полугодие на 2008 г. се е 

подпомагала от общо 5 броя служители. Налице е необходимост от още един 

служител в деловодството на прокуратурата. 

2. Материална база. 
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РП- Бяла е настанена в сграда, която се намира се в центъра на гр. Бяла. 

Прокурорите разполагат със самостоятелни кабинети. Помещенията 

съответстват на функциите, които са възложени на орган на съдебната власт. 
 

3. Книги, регистри и дневници водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 
 

Книгите, регистрите и дневниците се водят съгласно Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Р България 

и съответните указания на Върховна касационна прокуратура. Отбелязват се 

своевременно всички факти и обстоятелства. Организацията на работа на 

деловодството по воденето на книгите е на добро ниво. Общият брой на книгите, 

регистрите и дневниците, които се водят е 39. От тях 14 са водени на основание 

ПОДАПРБ, 20 по указание на ВКП и 5 по собствена преценка, които улесняват 

работата на прокурорите и администрацията. Всички са на хартиен носител. 

На територията на РП- Бяла преобладават транспортните престъпления, 

включително с чужди граждани. РП- Бяла обслужва четири общини. 

Периодичната информация, която се предоставя на ВКП с цел обобщаване на 

статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се подготвя 

своевременно и се попълва съобразно действителните данни в регистрите. РП- 

Бяла изготвя ежемесечни, тримесечни, шестмесечни и годишни справки и 

статистически таблици съобразно указания на ВКП. Справките се изготвят от 

прокурорите на съответните надзори. РП- Бяла изготвя годишен и шестмесечен 

отчет за дейността на прокуратурата и подава информация по конкретни 

въпроси. 

Прокурорите ползват в работата си правните програми на Апис 6. 

Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на принципа на 

случайността, чрез програмния продукт „Law Choice" в пълно съответствие със 

Заповед № ЛС-6310/07 г. на Зам. Главния прокурор при Върховна касационна 

прокуратура г-н Валери Първанов. 

Въведени са 2 деловодни електронни програми, които са предоставени от 

ВКП, а именно УИС 3 и ЦИССС. 
 

 

4. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 
 

В РП- Бяла веществените доказателства се съхраняват в шкаф в стаята на „ 

Архива". Съдебният деловодител води книга за отчет и контрол на вешествените 

доказателства.   Веществените доказателства се описват в книга за веществените 

доказателства. Създадена е комисия за проверка на веществените доказателства, 

която извършва годишна инвентаризация. Веществените доказателства се 

описват, съхраняват и предават съгласно въведените правила. Съществува 

проблем със съхраняването на обемни веществени доказателства., в т. ч. леки 

коли. Те се съхраняват в РЗ ПАБ гр. Бяла, където не са налице подходящи 
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условия за това. Веществените доказателства- автомобили се съхраняват пред 

входа на РПУ. 
 

II. Проверка на организация по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 
 

В хода на проверката беше изискана справка за индивидуалната 

натовареност на прокурорите в РП- Бяла във връзка с правомощието им по 

решаване на прокурорски преписки за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. 

Прокурорите работят с 2 дознатели, които имат средно по 40- 45 преписки на 

производство. Създадено е добро взаимодействие с полицията. 

През 2007 г. общият брой на преписките е 722, от които 687 

новообразувани и 35 останали от предходни години. През този период 

прокурорите са решили общо 684 преписки, от които по 496 са постановени 

откази за образуване на досъдебно производство, 34 са изпратени по 

компетентност на други органи и по 154 са образувани досъдебни производства. 

За същия период пред ОП- Русе са обжалвани 16 отказа за образуване на 

досъдебно производство, като всичките са потвърдени от по-горестоящата 

прокуратура. 

През първото полугодие на 2008 г. общият брой на преписките е 355, от 

които 318 новообразувани и 37 останали от предходни години. През този период 

прокурорите са решили общо 321 преписки, от които по 232 са постановени 

откази за образуване на досъдебно производство, 12 са изпратени по 

компетентност на други органи и по 77 са образувани досъдебни производства. 

За същия период пред ОП- Русе са обжалвани 6 отказа за образуване на 

досъдебно производство, които са потвърдени, отменени откази за образуване на 

досъдебно производство няма. 

^Преписките са разпределени равномерно между прокурорите, като се 

отчита и тяхната индивидуална специализация. Констатира се средна 

натовареност на прокуратурата. 

От образуваните през 2007 година преписки 38 са останали нерешени в 

едномесечния срок. От тях нерешени в едномесечния срок са 9 броя, нерешени в 

тримесечния срок с разрешение на административния ръководител са 29 броя, 

нерешени в тримесечния срок без разрешение няма, както и такива с разрешение 

на Главния прокурор или без негово разрешение. От преписките образувани в 

предходни години няма нерешени преписки. 

От образуваните през първото полугодие на 2008 година преписки 

нерешени са останали 34. От тях нерешени в едномесечния срок са 13 броя, 

нерешени в тримесечния срок с разрешение на административния ръководител 

са 12 броя, нерешени в тримесечния срок без разрешение няма, както и такива с 

разрешение на Главния прокурор или без негово разрешение. От преписките 

образувани в предходни години няма останали нерешени. 
 

^Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство и 

постановленията за спиране се изпращат на заинтересованите лица съгласно 
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изрично указание в самия акт на прокурора по пощата с обикновено писмо. Води 

се специална книга, в който се отразява датата на изпращане на 

постановлението. Постановленията за прекратяване на досъдебното 

производство се изпращат по пощата с обратна разписка. 
 

III. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП- Русе, на основание чл.54, ал.1, т.2 от 

зсв. 
 

В хода на проверката бе изискана подробна справка отразяваща 

индивидуалната натоверност на прокурорите във връзка с образуването, 

движението и приключването на досъдебните производства. Справката отразява 

състоянието на прокуратурата за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. 
 

Наблюдаваните досъдебни производства в РП- Бяла през 2007 г. са били 

общо 2894, от които 488 са образувани през проверявания период, като по 31 от 

тях разследването е проведено от следовател и 457 от дознател. 74 наблюдавани 

досъдебни производства са образувани в предходни години. 

Приключените досъдебни производства през 2007 г. от разследващ орган и 

решени през проверявания период са общо 533 броя. Неприключени досъдебни 

производства от разследващия орган в сроковете по чл. 234 от НПК са 96 броя, 

от които 96 са образувани през проверявания период. 

Получените досъдебни производства и нерешени от наблюдаващия 

прокурор над 1 месец за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. няма. 
 

През 2007 г. е внесено 1 искане за определяне на мярка за неотклонение 

„Задържане под стража55, което е уважено. През същия период няма внесени 

искания в съда за вземане на обезпечителни мерки по чл. 73, ал. 3 от НПК. 

През 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. наказателни производства на 

специален отчет съгласно т. 5 от Заповед № ЛС- 2184/ 30. 

05. 2007 г. на Главния прокурор в РП- Бяла няма, както и внесени искания за 

използване на специални разузнавателни средства. 

^Координацията в работата на наблюдаващите прокурори и дознателите 

се осъществява чрез изрични писмени указания преди приключване на 

разследването. В тази връзка се констатираха трудности поради голямата 

натовареност и текучеството в дознателския апарат. 

През 2007 г. са спрени общо 249 наказателни производства, от които 217 

срещу неизвестен извършител и 32 - срещу известен. 

През същата година са възобновени 104 наказателни производства, от тях 

образувани в проверявания период 47, образувани в предходни години 57. 
 

През 2007 г. са прекратени 2451 наказателни производства. 2 от 

постановленията са обжалвани пред съда, като 1 е отменено и 1 потвърдено. 
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Пред по - горестоящата прокуратура няма обжалвани постановления, както и 

служебно отменени. 

Наблюдаваните досъдебни производства през първото полугодие на 2008 

г. са били общо 443, от които 205 са образувани през проверявания период, като 

по всичките разследването е проведено от дознател. 110 наблюдавани досъдебни 

производства са образувани в предходни години. 

Приключените досъдебни производства през първото полугодие на 2008 г. 

от разследващ орган и решени през проверявания период са общо 194 броя. 

Неприключени досъдебни производства от разследващия орган в сроковете по 

чл. 234 от НПК са 141 броя, които са образувани през проверявания период. 

През първото полугодие на 2008 г. в РП- Бяла са образувани 51 преписки 

за посегателства срещу горите и горския фонд. Образувани са 3 досъдебни 

производства за извършени престъпления по чл. 235, ал.1 от НК, по останалите 

48 са налице откази за образуване на досъдебно производство. По отношение на 

разследването на престъпления по чл. 235 от НК в РП- Бяла е налице проблем с 

липсата на вещи лица.- инженери или оценители, които да са вписани в 

списъците за вещи лица по реда на чл. 402 отЗСВ. 

През първото полугодие на 2008 г. няма внесени искания за определяне на 

мярка за неотклонение „Задържане под стража". През същия период няма 

внесени искания в съда за вземане на обезпечителни мерки по чл. 73, ал. 3 от 

НПК. 

През 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. прокурорите от РП-Бяла не са 

използвали правомощията си по чл. 242, ал. 2 от НПК. 

През първото полугодие на 2008 г. са спрени общо 85 наказателни 

производства, от които 71 срещу неизвестен извършител и 14- срещу известен. 

През същия период са възобновени 30 наказателни производства, от тях 

всичките са образувани през проверявания период. 

През първото полугодие на 2008 г. са прекратени 162 наказателни 

производства. 3 от постановленията са обжалвани пред съда, като 2 от тях са 

отменени и 1 потвърдено. Пред по- горестоящата прокуратура няма обжалвани 

постановления, както и служебно отменени. 
 

На произволен принцип от Дневника на предварителните проверки за 2007 

и 2008 г. беше проверено движението на: 

- 42/ 2007 г. С постановление от 23. 01. 2007 г. е възложена 

предварителна проверка за срок от 14 дни. На 09. 02. 2007 г. предварителната 

проверка е приключила и преписката е изпратена в прокуратурата. 

- 161/ 2007 г. С постановление от 19. 03.2007 г. е възложена 

предварителна проверка за срок от 20 дни. Проверката е приключила на 29. 03. 

2007 г. и преписката е получена в РП- Бяла на 30. 03. 2007 г. 

- 73/ 2008 г. С постановление от 30. 01. 2008 г. е възложена 

предварителна проверка за срок от 25 дни. Проверката е приключила на 16. 02. 

2008 г., а преписката е получена на 21. 02. 2008 г. в РП- Бяла. Прокурорът се е 

произнесъл на 26. 02. 2008 г. с постановление за отказ за образуване на 

досъдебно производство, който е обжалван пред ОП- Русе и АП- Велико 
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Търново и ВКП. Постановлението е потвърдено от всички по-горестоящи 

прокуратури. 

- пр. № 434/ 2008 г. Образувана е на 04. 08. 2008 г. На 23. 09. 2008 г. е 

направено искане за удължаване на срока с два месеца считано от 04. 10 2008 г. 

* Предварителните проверки се извършват в кратки срокове. Налице е 

добра координация между прокуратурата и полицията. 

На произволен принцип беше извършена проверка на спрени досъдебни 

производства срещу известен извършител и неизвестен извършител: 

Д 566/ 2007 г., образувано за престъпление по чл. 346, ал.1 от НК 

Д № 29/ 2007 г., образувано срещу П. М. П. за престъпление по чл. 

195, ал.1 от НК 
 

*От направената проверка по изброените досъдебни производства, 

образувани срещу известен извършител и неизвестен извършител се 

установи, че по тях няма изпратени напомнителни писма съобразно 

Заповед № ЛС- 2403 от 15. 06. 2007 г. на Главния прокурор. Когато се 

налага удължаване на срока на разследване не се спазва чл. 234, ал. 4 от 

НПК, а именно искането да бъде направено не по- късно от 15 дни от 

преди изтичане на сроковете по чл. 234, ал. 1 и 2 от НПК. 

На   произволен   принцип   беше   извършена   проверка   на 

прекратени досъдебни производства: 

- Д- 568/ 2007, дознание № 3040/ 2007 г., СН- 03. Образувано е на 18. 09. 

2007 г. с протокол за оглед на местопроизшествие на основание чл. 212, 

ал. 2 от НПК. Срокът за разследване е удължен на основание чл. 234, ал. 3 

от НПК с два месеца считано от 18. 11. 2007 г. На 05. 02. 2008 г. 

прокурорът е прекратил досъдебното производство. Препис от 

постановлението за прекратяване е изпратено по пощата с обратна 

разписка. Постановлението е влязло в сила. Прокурорът се е произнесъл в 

срок. 

- Д 76/ 2007 г, дознание № 629/ 2007 г. Образувано е на 18. 02. 2007 г. с 

първото действие по разследването срещу И.Х. Г. за престъпление по чл. 

343, ал. 1 ,6 .  „Б", пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1 от НК. С постановление от 07. 06. 

2007 г. делото е прекратено. Постановлението е връчено с обратна 

разписка. 
 

Приключилите досъдебни производства през 2007 г. с обвинителен акт са 

общо 59. От тях- 42 по образувани през 2007 г. досъдебни производства и 17- от 

предходни години. Приключилите досъдебни производства през първото 

полугодие на 2008 г. с обвинителен акт са общо 23 броя. От тях по образувани 

през 2008 г. досъдебни производства-7 броя и 16 в предходни години. 

* Съотношението между наблюдавани наказателни производства за 2007 

г.- 2894, образувани наказателни производства през годината - 488, спрени - 242, 

прекратени - 2451 и внесени с обвинителен акт - 59, за прокуратурата сочат към 

тенденция на намаляване резултатността от разследването. Тенденция, която се 



7 

установява и в другите прокуратури, проверени в рамките на плановата 

проверка. 
 

IV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ 
 

1. Наказателно- съдебен надзор. 
 

От внесените 59 обвинителни акта през 2007 г. са приключили в съдебна фаза 

общо 53. От тях с осъдителна присъда са завършили 26 броя, 2 с оправдателни, 

20 с осъдителни присъди по чл. 371 и сл. от НПК и 5 със споразумения в хода на 

съдебното следствие. От осъдителните присъди са протестирани 20, от които 3 

са уважени, а останалите не са разгледани в края на периода. Срещу 

оправдателните присъди е внесен 1 протест-неуважен. 

През 2007 г. са внесени 28 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебното производство. От тях са одобрени 23, а 5 са неодобрени. 40 от 

споразуменията не са бил разгледани към края на отчетния период. 
 

Предложения по чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК 

са внесени общо 26 броя през 2007 г., които към края на 2007 г. са решени от 

съда , като по всичките предложението на прокурора е уважено. 

Прокурорите от РП- Бяла са участвали общо в 324 съдебни заседания по 

наказателни дела през 2007 г. 
 

Прекратените и върнати от съда дела на РП- Бяла са общо 5, от които 

2 с разпореждане и 3 с определение след даване ход на съдебното следствие. 

Изискана беше подробна справка и анализ на причините за прекратените и 

върнати от съда наказателни дела. 
 

От внесените 23 обвинителни акта през първото полугодие на 2008 г. в 

съдебна фаза са решени общо 17 броя. От тях с осъдителна присъда са 

завършили 5 броя, с оправдателни няма, 6 с осъдителни присъди по чл. 371 и сл. 

от НПК и 6 със споразумения в хода на съдебното следствие. 

Внесени са 14 броя споразумения за решаване на делото в досъдебното 

производство. От тях са одобрени 13, а 1 е неодобрено. 

Срещу осъдителните присъди са подадени 2 броя протести, от които 1 е 

уважен и 1 неуважен. 
 

Предложения по чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК 

са внесени общо 5 броя през първото полугодие на 2008 г., от които са уважени 

3, 1 е върнат от съда и 1 не е разгледан. 

Прокурорите от РП- Русе през първото полугодие на 2008 г. са участвали 

общо в 83 съдебни заседания по наказателни дела. 
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Прекратените и върнати от съда дела на РП- Бяла са общо 4, от които 

3 с разпореждане и 1 с определение след даване ход на съдебното следствие. 

На произволен принцип беше извършена проверка на някои от върнатите 

от съда дела: 

Д 256/ 2007 г., сл. д. № 2247/ 07 г., внесен е обвинителен акт за 

престъпление по чл. 343, ал. 1, б."а", вр. чл. 342, ал.1 от НК, в PC- 

Бяла е образувано НОХД № 46/2008 г. Прекратено е на 13. 03. 2008 

г. поради допуснати съществени нарушения на процесуалните 

правила. 

Д 549/ 2007 г., дознание №2891/ 2007, внесен е обвинителен акт за 

престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „Б" от НК и е образувано НОХД 

№ 224/ 2008 г. с разпореждане от 11. 06. 2008 г. делото е 

прекратено и обвинителния акт върнат поради допуснати 

съществени нарушения на процесуалните правила. 
 

Беше изискана справка относно причината за върнатите дела от 

съда. Основна причина са допуснати нарушения на процесуалните 

правила- противоречие с материалния закон, обвинителният акт не 

отговаря на изискванията на чл.246 от НПК, внасяне на 

споразумение при наличие на предпоставки за прилагане на чл. 78а 

от НК, липса на защитник, когато това е било задължително. 
 

2. Организация по изпълнение на наказанията 
 

През 2007 г. са приведени в изпълнение 80 присъди, неприведени в срок 

няма, както и отлагане изпълнението на наказанието. 

През първото полугодие на 2008 г. са приведени в изпълнение 40 

присъди, неприведени в срок няма, както и отлагане на наказанието. 
 

3. Гражданско-съдебен надзор. 
 

През 2007 г. прокурорите от РП- Бяла са участвали в 53 граждански дела. 

Предявени граждански искове от прокурор няма. 

През първото полугодие на 2008 г. прокурорите от РП- Бяла не са 

участвали в съдебни заседания по граждански дела. 

Въз основа на извършената проверка се налагат следните 

КОНСТАТАЦИИ: 

1. РП- Бяла работи при добри условия, при средна натовареност на 
прокурорите, включително и на административния ръководител и голяма 
натовареност на служителите в деловодството. 

2. Проверката констатира, че всички книжа са водени редовно и съгласно 
изискванията на Правилника за организацията и дейността на администрацията 
на прокуратурата на Р България и съответните указания на Главна прокуратура. 
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3.Въведени са допълнителни регистри и дневници по инициатива на 
административния ръководител с цел по-добро администриране на 
прокуратурата. Въведена е електронна система, която улеснява прокурорите при 
спазване на сроковете. 

4. Налице е добро взаимодействие между РП- Бяла и органите на полицията. 

В случаите на неизпълнение на указанията на прокурорите по неприключилите 

преписки причината е в голямата натовареност на дознателите, които са само 2-

ма и се налага да се възлагат преписки на дознатели от РПУ- Русе. 
 

5. Съотношението между наблюдавани наказателни производства-2894, 

образувани наказателни производства през годината - 488, спрени -242, 

прекратени- 2451 и внесени с обвинителен акт - 59 за прокуратурата сочат на 

тенденция към намаляване резултатността от разследването. Тенденция, която се 

установява и в другите прокуратури, проверени в рамките на плановата проверка 
 

На основание чл.58(2) от ЗСВ, Инспекторатът към ЗСВ дава 

следните 

ПРЕПОРЪКИ: 

1. Да се предприемат мерки за редовно изпращане на напомнителни 

писма по спрените наказателни производства съобразно Заповед № ЛС-2403/ 15. 

06. 2007 г. на Главния прокурор с цел засилване резултатността на 

разследването. 

2. Поради средната натовареност на прокурорите в РП- Бяла и голямата 

натовареност и текучество в дознателския апарат прокурорите следва да 

използват правомощията си по чл. 242, ал.2, алт. 2 от НПК с цел подобряване на 

работата. 

3. Да се създаде необходимата организация за спазване на сроковете 

по чл. 234, ал. 4 от НПК. 

4. Административният ръководител на РП- Бяла да контролира работата 

по издирването и другите действия по спрените наказателни производства в 

изпълнение на т. 15 от Указания на ВКП- Изх. № 55/ 14. 02. 2008 г. 

5. Постановленията за спиране и прекратяване на наказателното 

производство да се връчват по реда, предвиден в чл. 178 и следващите от НПК. 
 

На основание чл.58(2) от ЗСВ, препоръките да се изпълнят в срок от 2(два) 

месеца, считано от датата на връчване на настоящия Акт за резултатите от 

извършената проверка, за което да бъде уведомен Инспекторатът към ВСС. 

На основание чл.58(3) от ЗСВ, екземпляр от настоящия Акт за резултати от 

извършена проверка да бъде връчен на административния ръководител на 

Районна прокуратура-гр. Бяла. 

На основание чл.58(3) от ЗСВ, в 7-дневен срок от връчване на настоящия 

Акт за резултати от извършена проверка, може да се направят възражения пред 

Главния инспектор. 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ АКТА: 



10 

1. Заповед № 149/ 2008 г. на Главния инспектор; 

2. Справка №1 по организацията на образуването и движението на 

преписките на РП - Бяла за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. 

3. Справка №2 по организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства на РП - Бяла за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. 

4. Справка №3 по организацията на съдебния надзор на РП- Бяла за 2007 г. 

и първото полугодие на 2008 г. 
 

5. Справка № 4 по организацията на административната дейност на РП- 

Бяла за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. 

6. Анализ на работата на разследващите звена при ОСС- Русе, ТО-Бяла, 

ОДМВР- Русе и РУ „Транспортна полиция"- Русе по дела на РП- Бяла и 

свързаните с досъдебното производство проблеми. 

7. Анализ за работата на разследващите звена при ОСС- Русе 

8. Анализ за дейността на РП- Бяла по административен надзор за 

законност за първото шестмесечие на 2008 г. 

9. Анализ на дейността на РП- Бяла по надзор „Непълнолетни“ 

10. Анализ на дейността по надзора за изпълнение на наказанията и 

пробационните мерки. 

11. Анализ на спрени и прекратени досъдебни производства поради изтекла 

давност. 
 

ИЗГОТВИЛИ АКТА: 

 

ИНСПЕКТОР: 

ВАСИЛ ПЕТРОВ 
 

ЕКСПЕРТ:  

Юл. ХРИСТОВА 

ЕКСПЕРТ:  

М. БОРИСОВА 


