
РАЙОН "ИЗТОЧЕН", ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
1ловдив 4000, ул. "Л. Толстой" № 2, тел.: 032/601060, факс: 032/631610, e-mail: iztochen_bg(ci),abv.bg 

REGION "EAST", MUNICIPALITY OF PLOVDIV 
Plovdiv 4000, 2 Lev Tolstoi Str., tel.:+359 32 601060, fax: +359 32 631610, e-mail: iztochen bg(a)abv.l 

З А П О В Е Д 
№ Ъ T.1L-..1::±. .... 

гр. Пловдив 2014 година 

Във връзка с Констативен акт № 151/13.11.2014 год. съставен от 
длъжностни лица на район "Източен" на Община Пловдив, залепен на обекта 
на 26.11.2014год./поставен на таблото за съобщения в район „Източен" и на 
преместваемия обект на 2©. 11.2014 год., от който акт се установява, че е 
преместваем обект/ съоръжение, представляващо метална гаражна клетка с 
размери 3 м х 6 м, е разположен върху терен общинска собственост, поставен 
без разрешение на ул."Храбрец" -междублоковото пространство в имот с 
идентификатор 56784.555.192 по КК на Пловдив, на мястото на гараж № 79-
административно определен по схема С-2, УПИ I-комплексно жилищно 
строителство, кв. 61 по плана на кв. „Дружба" - Пловдив и е собственост на 
неизвестно лице. Като взех предвид, че посочения преместваем обект е 
поставен без разрешение за поставяне и разрешение за ползване, издадени от 
районната администрация, както и в имот - частна общинска собственост без 
правно основание, поради което същия не отговаря на изискванията на ЗУТ и 
на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други 
обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията 
на Община Пловдив (НРПОТОДЕГОТОП), приета с Решение № 226, взето с 
протокол № 11 от 11.06.2009 год. на Общински съвет-Пловдив. Предвид 
гореизложеното и на основание чл. 57а ал. 3, във връзка с чл.57а ал.1, т.1, т.2, 
и т.7 от ЗУТ, във връзка с чл. 46 ал.1, т.1, т.2, т.8 и чл. 46 ал.6 от 
НРПОТОДЕГОТОП; чл. 59 ал.1 и ал. 2 от АПК, като взех предвид 
Констативен акт № 151/13.11.2014 год., по който в указания законов срок не 
са регистрирани /постъпили/ възражения в район „Източен" от 
заинтересованите лица, както и с оглед на предоставените ми правомощия със 
заповед № 130А-558/05.03.2013 година на Кмета на Община Пловдив 

Н А Р Е Ж Д А М 

Преместваем обект, представляващ метална гаражна клетка с 
размери Зм х 6м., е разположен върху терен общинска собственост, поставен 
без разрешение на ул. „Храбрец" —междублоковото пространство в имот с 
идентификатор 56784.555.306 по КК на Пловдив на мястото на гараж № 79-
административно определен по схема С-2, УПИ I-комплексно жилищно 
строителство, кв. 61 по плана на кв. „Дружба" -Пловдив, собственост на 
неизвестно лице, да се премахне в 7-дневен срок от съобщаване на 
настоящата заповед и всеки следващ работен ден от служители на 
общинската администрация на район „Източен", със съдействието на 
органите на полицията 



На основание чл. 60 от Административно - процесуален 
кодекс поради съществуващата опасност да бъде сериозно затруднено 
изпълнението на административния акт, както и заради необходимостта да се 
защитят обществените интереси, свързани с ползването на собственоста 
съобразно нейното предназначение и с цел запазване живота и здравето на 
гражданите, с оглед постъпилите жалби, допускам предварително изпълнение 
на заповедта. 

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд 
гр. Пловдив в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и на 
основание чл. 215 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал. 1, чл. 133, ал.1 и чл. 
149,ал.1 от АПК, по реда на гл.10, в раздел I от АПК, чрез органа издал 
оспорения административен акт. 

Обжалването на заповедта не спира изпълнението на 
административния акт, на основание чл.217 ал.1, т.11 от ЗУТ. 

Настоящият административен акт следва да се съобщи на 
заинтересованите лица по реда на АПК. 

К М Е Т на район "ИЗТОЧЕН : :^L..L?../... 
/Николай ^унчуков/ 

Г " 

ML-
/Ст. Трендафилова/ 

Съгласувал: 
Главен юрисконсулт 

Изготвил : 
Гл. специалист „НС". д . , , 'Л . . . . : . 

/И. Гудева/ 

Настоящата заповед съобщихме чрез залепване на обекта и на таблото на 
съобщения на Община Пловдив р-н „Източен" по реда на § 4 ал. 2 от ДР на ЗУТ 

/Н. Василев/ 

СВИДЕТЕЛИ при о т с ъ с т в щ : 
1;^/М,.. .Ф .г>л\г, .-- .f . . 
2.V?.C t̂V. i.. М . С :77: .Tyi^I... ; 

20141Г 



ИГ 
РАЙОН "ИЗТОЧЕН", ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

Уловдив 4000, ул. "Л. Толстой" № 2, тел.: 032/601060, факс: 032/631610, e-mail: iztochen be(a),abv.be 

REGION "EAST", MUNICIPALITY OF PLOVDIV 
Plovdiv 4000, 2 Lev Tolstoi Sir., tel.:+359 32 601060, fax: +359 32 631610, e-mail: iztochent bs<d),abv.bs 

гр. Пловдив ..... ......Г... 2014 година 

Във връзка с Констативен акт № 152/13.11.2014 год. съставен от 
длъжностни лица на район "Източен" на Община Пловдив, залепен на обекта 
на 26.11.2014год./поставен на таблото за съобщения в район „Източен" и на 
преместваемия обект на 28.11.2014 год., от който акт се установява, че е 
преместваем обект/ съоръжение, представляващо метална гаражна клетка с 
размери 3 м х 6 м, е разположен върху терен общинска собственост, поставен 
без разрешение на ул."Прохлада" -междублоковото пространство в имот с 
идентификатор 56784.554.16 по КК на Пловдив, на мястото на гараж № 46-
административно определен по схема С-4, УПИ I-комплексно застрояване, кв. 
27 по плана на кв. „Дружба" - Пловдив и е собственост на неизвестно лице. 
Като взех предвид, че посочения преместваем обект е поставен без 
разрешение за поставяне и разрешение за ползване, издадени от районната 
администрация, както и в имот - частна общинска собственост без правно 
основание, поради което същия не отговаря на изискванията на ЗУТ и на 
Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други 
обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията 
на Община Пловдив (НРПОТОДЕГОТОП), приета с Решение № 226, взето с 
протокол № 11 от 11.06.2009 год. на Общински съвет-Пловдив. Предвид 
гореизложеното и на основание чл. 57а ал. 3, във връзка с чл.57а ал.1, т.1, т.2, 
и т.7 от ЗУТ, във връзка с чл. 46 ал.1, т.1, т.2, т.8 и чл. 46 ал.6 от 
НРПОТОДЕГОТОП; чл. 59 ал.1 и ал. 2 от АПК, като взех предвид 
Констативен акт № 152/13.11.2014 год., по който в указания законов срок не 
са регистрирани /постъпили/ възражения в район „Източен" от 
заинтересованите лица, както и с оглед на предоставените ми правомощия със 
заповед № 130А-558/05.03.2013 година на Кмета на Община Пловдив 

Н А Р Е Ж Д А М 

Преместваем обект, представляващ метална гаражна клетка с 
размери Зм х 6м., е разположен върху терен общинска собственост, поставен 
без разрешение на ул. „Прохлада" —междублоковото пространство в имот с 
идентификатор 56784.554.16 по КК на Пловдив на мястото на гараж № 46-
административно определен по схема С-4, УПИ I-комплексно застрояване, кв. 
27 по плана на кв. „Дружба" -Пловдив, собственост на неизвестно лице, да се 
премахне в 7-дневен срок от съобщаване на настоящата заповед и всеки 
следващ работен ден от служители на общинската администрация на район 
„Източен", със съдействието на органите на полицията 



На основание чл. 60 от Административно - процесуален 
кодекс поради съществуващата опасност да бъде сериозно затруднено 
изпълнението на административния акт, както и заради необходимостта да се 
защитят обществените интереси, свързани с ползването на собственоста 
съобразно нейното предназначение и с цел запазване живота и здравето на 
гражданите, с оглед постъпилите жалби, допускам предварително изпълнение 
на заповедта. 

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд 
гр. Пловдив в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и на 
основание чл. 215 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал. 1, чл. 133, ал.1 и чл. 
149,ал.1 от АПК, по реда на гл.Ю, в раздел I от АПК, чрез органа издал 
оспорения административен акт. 

Обжалването на заповедта не спира изпълнението на 
административния акт, на основание чл.217 ал.1, т.11 от ЗУТ. 

Настоящият административен акт следва да се съобщи на 
заинтересованите лица по реда на АПК. 

К М Е Т н а район "ИЗТОЧЕН :. 

Съгласувал: 
Главен юрисконсулт. • А*""*""4 *̂ Y» • • • • 

/Ст. Трендафилова/ 

Изготвил : 
Гл. специалист „НС". 

/Й.Цудева/ 

Настоящата заповед съобщихме чрез залепване на обекта и на таблото на 
съобщения на Община Пловдив „Източен" по реда на § 4 ал. 2 от ДР на ЗУТ 

ЗалешадгС 
/Н. Василев/ 

СВИДЕТЕЛИ при отсъствле : 

2:-\ffrX...77s::) r. k 

201Д r. 



РАЙОН "ИЗТОЧЕН", ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
1ловдив 4000, ул. '77. Толстой" № 2, тел.: 032/601060, факс: 032/631610, e-mail: iztochen bg(d).abvbg 

REGION "EAST", MUNICIPALITY OF PLOVDIV 
Plovdiv 4000, 2 Lev Tolstoi Sir., lel.:+359 32 601060, fax: +359 32 631610, e-mail: iztochen bg^bvjbg 

З А П О В Е Д 

гр. Пловдив ..^.C.....l.^;. 2014 година 

Във връзка с Констативен акт № 153/13.11.2014 год. съставен от 
длъжностни лица на район "Източен" на Община Пловдив, залепен на обекта 
на 26.11.2014год./поставен на таблото за съобщения в район „Източен" и на 
преместваемия обект на 28.11.2014 год., от който акт се установява, че е 
преместваем обект/ съоръжение, представляващо метална гаражна клетка с 
размери 3 м х 6 м, е разположен върху терен общинска собственост, поставен 
без разрешение на ул."Прохлада" -междублоковото пространство в имот с 
идентификатор 56784.554.16 по КК на Пловдив, на мястото на гараж № 54-
административно определен по схема С-4, УПИ I-комплексно застрояване, кв. 
27 по плана на кв. „Дружба" - Пловдив и е собственост на неизвестно лице. 
Като взех предвид, че посочения преместваем обект е поставен без 
разрешение за поставяне и разрешение за ползване, издадени от районната 
администрация, както и в имот - частна общинска собственост без правно 
основание, поради което същия не отговаря на изискванията на ЗУТ и на 
Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други 
обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията 
на Община Пловдив (НРПОТОДЕГОТОП), приета с Решение № 226, взето с 
протокол № 11 от 11.06.2009 год. на Общински съвет-Пловдив. Предвид 
гореизложеното и на основание чл. 57а ал. 3, във връзка с чл.57а ал.1, т.1, т.2, 
и т.7 от ЗУТ, във връзка с чл. 46 ал.1, т.1, т.2, т.8 и чл. 46 ал.6 от 
НРПОТОДЕГОТОП; чл. 59 ал.1 и ал. 2 от АПК, като взех предвид 
Констативен акт № 153/13.11.2014 год., по който в указания законов срок не 
са регистрирани /постъпили/ възражения в район „Източен" от 
заинтересованите лица, както и с оглед на предоставените ми правомощия със 
заповед № 130А-558/05.03.2013 година на Кмета на Община Пловдив 

Н А Р Е Ж Д А М 

Преместваем обект, представляващ метална гаражна клетка с 
размери Зм х 6м., е разположен върху терен общинска собственост, поставен 
без разрешение на ул. „Прохлада" —междублоковото пространство в имот с 
идентификатор 56784.554.16 по КК на Пловдив на мястото на гараж № 54-
административно определен по схема С-4, УПИ I-комплексно застрояване, кв. 
27 по плана на кв. „Дружба" -Пловдив, собственост на неизвестно лице, да се 
премахне в 7-дневен срок от съобщаване на настоящата заповед и всеки 
следващ работен ден от служители на общинската администрация на район 
„Източен", със съдействието на органите на полицията 



На основание чл. 60 от Административно - процесуален 
кодекс поради съществуващата опасност да бъде сериозно затруднено 
изпълнението на административния акт, както и заради необходимостта да се 
защитят обществените интереси, свързани с ползването на собственоста 
съобразно нейното предназначение и с цел запазване живота и здравето на 
гражданите, с оглед постъпилите жалби, допускам предварително изпълнение 
на заповедта. 

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд 
гр. Пловдив в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и на 
основание чл. 215 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал. 1, чл. 133, ал.1 и чл. 
149,ал.1 от АПК, по реда на гл.Ю, в раздел I от АПК, чрез органа издал 
оспорения административен акт. 

Обжалването на заповедта не спира изпълнението на 
административния акт, на основание чл.217 ал.1, т.11 от ЗУТ. 

Настоящият административен акт следва да се съобщи на 
заинтересованите лица по реда на АПК. 

К М Е Т н а район "ИЗТОЧЕН : / . 
/Ни.кодайЧунчуков/ 

Съгласувал: 
Главен юрисконсулт 

/Ст. Трендафилова/ 

Изготвил : t : 

Гл. специалист „НС" .) Ш-^ли<^:\ 
/И. Гудева/ 

Настоящата заповед съобщихме чрез залепване на обекта и на таблото на 
съобщения на Община Пловдив р-н „Източен" по реда на § 4 ал. 2 от ДР на ЗУТ 

'/^^•^' - -—f 
Залецил 

/Н. Василев/ 

СВИДЕТЕЛИ при отсъствие : ^ 

1. п - а . з . .:. 
2 ;г» .'Л <4. у. 7. <:ч<:.~Я<?х?.4......... 

:^.:..и:1. 201<ГгГ 



РАЙОН "ИЗТОЧЕН", ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
1ловдив 4000, ул. "77. Толстой"№2, тел.: 032/601060, факс: 032/631610, e-mail: iztochen bg(a),abv.l 

REGION "EAST", MUNICIPALITY OF PLOVDIV 
Plovdiv 4000, 2 Lev Tolstoi Sir., lel.:+359 32 601060, fax: +359 32 631610, e-mail: iztochen ЬяЩаЬу.1 

З А П О В Е Д 
№ .....5.P.r.i.:...2.i.Q 

гр. Пловдив f . r f - . ; . 2014 година 

Във връзка с Констативен акт № 154/13.11.2014 год. съставен от 
длъжностни лица на район "Източен" на Община Пловдив, залепен на обекта 
на 26.11.2014год./поставен на таблото за съобщения в район „Източен" и на 
преместваемия обект на 26.11.2014 год., от който акт се установява, че е 
преместваем обект/ съоръжение, представляващо метална гаражна клетка с 
размери 3 м х 6 м, е разположен върху терен общинска собственост, поставен 
без разрешение на ул."Прохлада" -междублоковото пространство в имот с 
идентификатор 56784.554.16 по КК на Пловдив, на мястото на гараж № 28-
административно определен по схема С-4, УПИ I-комплексно застрояване, кв. 
27 по плана на кв. „Дружба" - Пловдив и е собственост на неизвестно лице. 
Като взех предвид, че посочения преместваем обект е поставен без 
разрешение за поставяне и разрешение за ползване, издадени от районната 
администрация, както и в имот - частна общинска собственост без правно 
основание, поради което същия не отговаря на изискванията на ЗУТ и на 
Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други 
обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията 
на Община Пловдив (НРПОТОДЕГОТОП), приета с Решение № 226, взето с 
протокол № 11 от 11.06.2009 год. на Общински съвет-Пловдив. Предвид 
гореизложеното и на основание чл. 57а ал. 3, във връзка с чл.57а ал.1, т.1, т.2, 
и т.7 от ЗУТ, във връзка с чл. 46 ал.1, т.1, т.2, т.8 и чл. 46 ал.6 от 
НРПОТОДЕГОТОП; чл. 59 ал.1 и ал. 2 от АПК, като взех предвид 
Констативен акт № 154/13.11.2014 год., по който в указания законов срок не 
са регистрирани /постъпили/ възражения в район „Източен" от 
заинтересованите лица, както и с оглед на предоставените ми правомощия със 
заповед № 130А-558/05.03.2013 година на Кмета на Община Пловдив 

Н А Р Е Ж Д А М 

Преместваем обект, представляващ метална гаражна клетка с 
размери Зм х 6м., е разположен върху терен общинска собственост, поставен 
без разрешение на ул. „Прохлада" —междублоковото пространство в имот с 
идентификатор 56784.554.16 по КК на Пловдив на мястото на гараж № 28-
административно определен по схема С-4, УПИ I-комплексно застрояване, кв. 
27 по плана на кв. „Дружба" -Пловдив, собственост на неизвестно лице, да се 
премахне в 7-дневен срок от съобщаване на настоящата заповед и всеки 
следващ работен ден от служители на общинската администрация на район 
„Източен", със съдействието на органите на полицията 



На основание чл. 60 от Административно - процесуален 
кодекс поради съществуващата опасност да бъде сериозно затруднено 
изпълнението на административния акт, както и заради необходимостта да се 
защитят обществените интереси, свързани с ползването на собственоста 
съобразно нейното предназначение и с цел запазване живота и здравето на 
гражданите, с оглед постъпилите жалби, допускам предварително изпълнение 
на заповедта. 

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд 
гр. Пловдив в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и на 
основание чл. 215 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал. 1, чл. 133, ал.1 и чл. 
149,ал.1 от АПК, по реда на гл.10, в раздел I от АПК, чрез органа издал 
оспорения административен акт. 

Обжалването на заповедта не спира изпълнението на 
административния акт, на основание чл.217 ал.1, т.11 от ЗУТ. 

Настоящият административен акт следва да се съобщи на 
заинтересованите лица по реда на АПК. \ 

К М Е Т н а район "ИЗТОЧЕН : 
ай 

Съгласувал: 
Главен юрисконсулт. 

/Николай Л4уйчуков/ 

/Ст. Трендафилови/ 

Изготвил : 
Гл. специалист „НС 

/Й. Гудева/ 

Настоящата заповед съобщихме чрез залепване на обекта и на таблото на 
съобщения на Община Пловдив р-н „Източен" по реда на § 4 ал. 2 от ДР на ЗУТ 

З а л е п и д ^ ^ 
/Н. Василев/ 

СВИДЕТЕЛИ при отсъствие 

i^..:J.(. 2 0 Ц г \ 



*0 l—J V 
РАЙОН "ИЗТОЧЕН", ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

Ъовдив 4000, ул. "Л. Толстой" № 2, тел.: 032/601060, факс: 032/631610, e-mail: iztochen bg(a)labv.bg 

REGION "EAST", MUNICIPALITY OF PLOVDIV 
Plovdiv 4000, 2 Lev Tolstoi Sir., tel.:+359 32 601060, fax: +359 32 631610, e-mail: iztochen befatabv.be 

З А П О В Е Д 
№ o.b.L:....I!L... 

гр. Пловдив v . . . . ! . . 2014 година 

Във връзка c Констативен акт № 156/13.11.2014 год. съставен от 
длъжностни лица на район "Източен" на Община Пловдив, залепен на обекта 
на 26.11.2014год./поставен на таблото за съобщения в район „Източен" и на 
преместваемия обект на 26.11.2014 год., от който акт се установява, че е 
преместваем обект/ съоръжение, представляващо метална гаражна клетка с 
размери 3 м х 6 м, е разположен върху терен общинска собственост, поставен 
без разрешение на ул."Пламък" -междублоковото пространство в имот с 
идентификатор 56784.555.306 по КК на Пловдив, на мястото на гараж № 41-
административно определен по схема С-1, УПИ I-комплексно жилищно 
застрояване, кв. 56 по плана на кв. „Дружба" - Пловдив и е собственост на 
неизвестно лице. Като взех предвид, че посочения преместваем обект е 
поставен без разрешение за поставяне и разрешение за ползване, издадени от 
районната администрация, както и в имот - частна общинска собственост без 
правно основание, поради което същия не отговаря на изискванията на ЗУТ и 
на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други 
обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията 
на Община Пловдив (НРПОТОДЕГОТОП), приета с Решение № 226, взето с 
протокол № 11 от 11.06.2009 год. на Общински съвет-Пловдив. Предвид 
гореизложеното и на основание чл. 57а ал. 3, във връзка с чл.57а ал.1, т.1, т.2, 
и т.7 от ЗУТ, във връзка с чл. 46 ал.1, т.1, т.2, т.8 и чл. 46 ал.6 от 
НРПОТОДЕГОТОП; чл. 59 ал.1 и ал. 2 от АПК, като взех предвид 
Констативен акт № 156/13.11.2014 год., по който в указания законов срок не 
са регистрирани /постъпили/ възражения в район „Източен" от 
заинтересованите лица, както и с оглед на предоставените ми правомощия със 
заповед № 130А-558/05.03.2013 година на Кмета на Община Пловдив 

Н А Р Е Ж Д А М 

Преместваем обект, представляващ метална гаражна клетка с 
размери Зм х 6м., е разположен върху терен общинска собственост, поставен 
без разрешение на ул. "Пламък" --междублоковото пространство в имот с 
идентификатор 56784.555.306 по КК на Пловдив на мястото на гараж № 41-
административно определен по схема С-1, УПИ I-комплексно жилищно 
застрояване, кв. 56 по плана на кв. „Дружба" -Пловдив, собственост на 
неизвестно лице, да се премахне в 7-дневен срок от съобщаване на 
настоящата заповед и всеки следващ работен ден от служители на 
общинската администрация на район „Източен", със съдействието на 
органите на полицията 



На основание чл. 60 от Административно - процесуален 

кодекс поради съществуващата опасност да бъде сериозно затруднено 

изпълнението на административния акт, както и заради необходимостта да се 

защитят обществените интереси, свързани с ползването на собственоста 

съобразно нейното предназначение и с цел запазване живота и здравето на 

гражданите, с оглед постъпилите жалби, допускам предварително изпълнение 

на заповедта. 

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд 

гр. Пловдив в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и на 

основание чл. 215 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал. 1, чл. 133, ал.1 и чл. 

149,ал.1 от АПК, по реда на гл.10, в раздел I от АПК, чрез органа издал 

оспорения административен акт. 

Обжалването на заповедта не спира изпълнението на 

административния акт, на основание чл.217 ал.1, т.11 от ЗУТ. 

Настоящият административен акт следва да се съобщи на 

заинтересованите лица по реда на АПК. 

i / • •' 

К М Е Т на район "ИЗТОЧЕН : 
/Николай'Ч^чуков/ 

Съгласувал: 

Главен юрисконсулт 

Л 

Изготвил : - ' 

Гл. специалист „ Н С " . . . . . ^ t h ^ ^ l 

/Й. Гудева/ 

Настоящата заповед съобщихме чрез залепване на обекта и на таблото на 

съобщения на Община Пловдив р-н „Източен" по реда на § 4 ал. 2 от ДР на ЗУТ 

3ajj^«^l^ir^f^ 

/Н. Василев/ 

/Ст. Трендафилова/ 

СВИДЕТЕЛИ при отсъстд: 

1 h . . f: у. д.\ .">. f^rf....... л 

< < ^ : . . £ ± 201477 


