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Член 3
Буџетот на Општина Богданци за 2013 година влегуваат во сила со денот на објавување
во „Службен гласник на Општина Богданци“, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година.
Бр.07-2848-16
Претседател
26.12.2012 год.
на Советот на Општина Богданци
Душко Енџекчев с.р.
Богданци
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/02), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07) и член 98 од Статутот на
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05) Советот на Општина
Богданци на седницата одржана на ден 26.12.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за извршување на Буџетот на Општина Богданци
за 2013 година
Член 1
Буџетот на Општина Богданци за 2013 година (во натамошниот текст, Буџетот) се
извршува според одредбите на оваа Одлука.
Член 2
Буџетот на општината се состои од: Основен буџет, Буџет на донации, Буџет на
самофинансирачки активности и Буџет на дотации и Кредити.
Член 3
Корисниците на средствата од Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги
користат наменски, рационално, економично и транспарентно.
Член 4
Расходите утврдени со Буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не
можат да преземаат обврска.
За да се преземат нови обврски, до Советот на општината мора да се предложи нов извор
на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.
Член 5
Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите
приливи на основниот буџет на општината.
Доколку Градоначалникот
на општината оцени дека се неопходни позначајни
прераспределби на одредените средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и
другите приливи значително отстапува од планот, предлага на Советот на општината Измени и
дополнувања на буџетот.
Член 6
Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува
Советот на општината.
Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може
да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно
одобрување од Советот на општината.
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По исклучок буџетскиот корисник од ставот 2 на овој член не може да врши пренамени
на буџетот со кој се: зголемува буџетот одобрен за плати и надоместоци и намалуваат
одобрените средства за одредени капитални програми.
Член 7
Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности,
буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се
реализираат, односно се реализираат над планираните износи, доставуваат барање за
намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените
средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на
одобрување.
Член 8
Буџетските корисници по усвојување на буџетот изготвуваат годишен финансиски план
по квартали за користење на одобрените средства.
Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник извршува врз основа на
финансискиот план по месеци.
Член 9
Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства
во буџетот, односно бруто платите се утврдуваат за: избраните и именуваните лица бруто
појдовна основа за 1 коефициент изнесува основица од 25726,00 денари која се се применува од
јануари 2012 година, за вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на
бодот за утврдување на бруто платите изнесува 73,80 денари.
Член 10
Исплатата на плати во локалните
јавни установи ја контролира и одобрува
Министерството за финансии. Буџетските корисници од локалните јавни установи кои се
финансираат од блок дотации од Општинскиот буџет се задолжени три дена пред исплатата на
плати, до Општината и Министерството за финансии да достават барање за одобрување на
средства за плата, кон кои ќе ги приложат обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулација
за пресметани плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, плата како и други
податоци во пишана и електронска верзија (ЦД, дискета или емаил ) за односниот месец за кој
се однесува исплатата и образец 6 преко кој ќе се врши контрола на пресметани плати и
надоместоци од страна на локалните јавни установи по РКБ во однос на планираните средства во
Буџетот на општината и согласно доставениот месечен финансиски план.
Член 11
За присуство на седници на Советот, на советниците им се исплаќа 40% од просечната
месечна нето плата во РМ исплатена за претходната година.
На претседателот на Советот на општината за раководењето и организирањето на
работата на Советот надоместокот од став 1 на овој член му се зголемува за 30%.
На членовите на Советот на општината им се исплатуваат и надоместоци за патни и
дневни трошоци за службени патувања во земјата и во странство според прописите кои се
однесуваат на државните службеници вработени во општинската администрација.
Член 12
Во случај на боледување подолго од 6 месеци и во случај на потешки последици од
елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, на вработениот во
општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина од една последна
исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.
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Член 13
Во случај на заминување на работникот во пензија од општината и локалната јавна
установа му се исплатува двократен износ за отпремнина пресметан врз основа на просечна
исплатена месечна нето плата по работник во Републиката објавена до денот на исплатата,
планиран во основниот Буџет на општината.
Член 14
Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото
семејство му припаѓа парична помош во износ од две последни исплатени просечни месечни
плати во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 30.000 денари.
На вработениот во општината и локалната јавна установа, во случај на смрт на член на
потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци,
посвоени деца и деца земени на издржување) доколку живееле во заедница, му припаѓа парична
помош во висина на една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што е
вработен, но не повеќе од 15.000 денари по семејство.
Живеењето во заедница подразбира вработениот во општината и локалната јавна
установа и членот на потесното семејство да се со место на живеење на иста адреса што се
докажува со документ за идентификација (лична карта или пасош).
Надоместоците од ставот 1 и 2 на овој член се исплатуваат по претходно доставено
барање во тековната, односно во наредната година.
За работниците ангажирани со договори за отстапување на работник за привремени
вработувања, средствата за исплата на солидарна помош на вработените ги обезбедува
работодавачот, а исплатата ја врши Агенцијата за привремени вработувања.
Член 15
Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на
буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по
пооделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавни набавки.
Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај
кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи од
6000 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите
треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.
Член 16
За употреба на планираните средства во буџетот на општината како буџетски резерви
(постојана и тековна) за финансирање на непланирани или помалку планирани расходи одлучува
Советот на општината.
По исклучок од претходниот став на овој член, за користење на средствата од резервите
до износ најмногу до 50.000 денари одлучува Градоначалникот.
Член 17
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во пооделни програми и потпрограми ги
извршува Градоначалникот на општината.
Член 18
Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат
испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во буџетот на
општината и ако е добиена согласност од страна на ресорното министерство.
За обезбедените средства Градоначалникот на општината дава писмено известување за
обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од Министерство за финансии,
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Министерство за образование и наука, Министерство за труд и социјална заштита или
Министерството за култура.
Член 19
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во
износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на
товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар
на другите приходи на Буџетот.
Повратот на погрешно или повеќе уплатените односно наплатените приходи се врши со
решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на другите
органи.
Член 20
Буџетот на Општина Богданци се извршува од 01.01.2013 до 31.12.2013 година.
Член 21
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина
Богданци“, а ќе се применува од 1 Јануари 2013 година.
Претседател
Бр.07-2848/17
на Советот на Општина Богданци
26.12.2012 год.
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 27 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata
samouprava (“Slu`ben vesnik na R.M.” br.61/2004 i 96/2004), Sovetot na op[tina
Bogdanci na sednicata odr`ana na 26.12.2012 godina, donese
BUXETSKI KALENDAR
за 2013 годинa
So buxetskiot kalendar za 2013 godina se utvrduvaat rokovite za planirawe na
buxetot na op[tina Bogdanci kako [to sleduva:
1. Op[tinskite buxetski korisnici vo rok od 15 dena po istekot na mesecot
dostavuvaat do Gradona~alnikot mese~ni izve[tai za izvr[uvaweto na finansiskite
planovi (na primer do 15 fevruari, mese~en izve[taj za izvr[uvaweto na planot za
mesec januari);
2. Najkasno do 28 fevruari 2013 godina gradona~alnikot ja dostavuva na
razgleduvawe na Sovetot na op[tina, godi[nata smetka za 2012 godina;
3. Sovetot na op[tinata ja donesuva godi[nata smetka na buxetot na op[tinata
najkasno do 15 mart 2013 godina;
4. Gradona~alnikot, godi[nata smetka koja e usvoena od Sovetot na op[tinata ja
dostavuva do Ministerstvo za finansii najdocna do 31 mart 2013 godina;
5.Gradona~alnikot dostavuva kvartalni izve[tai do Sovetot na op[tinata i do
Ministerstvoto za finansii vo rok od 1 mesec po istekot na kvartalot ( za periodot
januari-mart se dostavuva kvartalen izve[taj najdocna do 30 april);
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6.Gradona~alnikot vrz osnova na buxetskiot cirkular gi izvestuva buxetskite
korisnici za nasokite za izgotvuvawe na finansiskite planovi za 2014 godina najkasno
do krajot na oktomvri 2013 godina;
7.Buxetskite korisnici gi dostavuvaat svoite finansiski planovi za 2014 godina
najdocna do 15 noemvri 2013 godina do Gradona~alnikot i istite treba da bidat vmetnati
vo buxetot na op[inata za 2014 godina;
8. Najdocna do 30 noemvri 2013 godina, Gradona;alnikot go dostavuva na
razgleduvawe nacrt Buxetot na Op[tina Bogdanci za 2014 godina;
9.Gradona~alnikot go dostavuva buxetot na op[tinata za 2014 godina do Sovetot
na op[tinata na razgleduvawe najdocna do sredinata na mesec dekemvri;
10.Sovetot na op[tinata najdocna do 31 dekemvri 2013 godina treba da go donese
buxetot na op[tinata za 2014 godina.
11. Gradona~alnikot mu predlaga na Sovetot na op[tinata izmena i dopolnuvawe
na buxetot ili rebalans vo zavisnost od potrebite dokolku postoi otstapuvawe vo
planiraweto na prihodite i rashodite se so cel nepre~eno izvr[uvawe na rabotata.
Buxetskiot kalendar vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik
na Op[tina Bogdanci”, a ]e se primenuva od 01 Januari 2013 godina.
Br.07- 2848/18
Predsedatel
26.12.2012 godina
na Sovet na Op[tina Bogdanci
Bogdanci
Du[ko Enxek~ev с.р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 6 став 1 точка 6 и став 3 од Законот за комуналните такси („Службен
весник на РМ“ бр. 61/04, 64/05, 92/07 и 123/12) Советот на Општина Богданци на седницата
одржана на 26.12.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на дефицитарни занимања и занаети во изумирање
во Општина Богданци
Член 1
Со оваа одлука се определуваат дефицитарни занимања и занаети во изумирање во
Општина Богданци и тоа: ковачи, грнчари, лимари, казанџии, копчари, свеќари, крзнари,
шапкари, изработувачи на сувенири (ракотворби), јорганџии, опинчари и саатчии.
Член 2
Фирмите на вршителите на дефицитарните занимања и занаети во изумирање од членот 1
на оваа одлука се ослободени од плаќање на комунална такса.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службeн гласник на
Општина Богданци“.
Бр. 07- 2848/19
26.12.2012 год.
Богданци

Претседател
на Советот на Општина Богданци
Душко Енџекчев с.р.
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Врз основа на член 51 од Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на Општина
Богданци“ бр.04/05) и член 95 од Деловникот на Советот на Општина Богданци („Службен
гласник на Општина Богданци“ бр.08/05) Советот на Општина Богданци на седницата одржана
на 26.12.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Богданци за 2013 година
ВОВЕД
Со оваа Програма се определуваат активностите на Советот на Општина Богданци за
2013 година кои што произлегуваат од постоечката законска регулатива. Во согласност со тоа,
програмата треба да ги опфаќа сите прашања за кој што е надлежен Советот на општината.
Доколку постојат содржини кои не се опфатени со програмата тие ќе бидат предмет на расправа
на седниците на Советот на општината.
Во реализирање на програмата, Советот на општината ќе соработува со Градоначалникот
на општината, јавните служби, установите и претпријатијата основани од страна на општината,
општинската администрација, како и другите органи и организации.
КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНАТА
1. АКТИ ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИРАЊЕТО
Во согласност со економската политика на државата, општината се финансира од
сопствени извори на приходи и други извори на финансирање.
Во областа на финансирањето Советот треба да донесе:
1.1 Завршна сметка за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2012 година
Предлагач: Градоначалник на општина
Рок: март
1.2 Изменување и дополнување (ребаланс) на Буџетот на Општина Богданци за 2013
година
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: во зависност од потребата
1.3 Буџет на Општина Богданци за 2014 година
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: декември
1.4 Одлука за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2014 година
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: декември
1.5 Квартален извештај за реализација на Буџетот за 2013 година (јануари – март, април –
јуни, јули – септември, октомври – декември)
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: еден месец после тромесечјето (јануари, април, јули и октомври)
1.6 Буџетски календар за 2014 година
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: декември
1.7 Разгледување и усвојување на Завршна сметка за 2012 година на ЈОУДГ „Коста Поп –
Ристов Делчев“ – Богданци
Предлагач: општинска установа за деца
Рок: март
1.8 Разгледување и усвојување на завршната сметка за 2012 година на ОУ „Петар Мусев“
– Богданци
Предлагач: основно училиште
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Рок: март
1.9 Разгледување и усвојување на завршната сметка за 2012 година на ОУ „Петар Мусев“
– Богданци и „Кирил и Методиј“ – Стојаково
Предлагач: основно училиште
Рок: март
1.10 Разгледување и усвојување на завршна сметка за 2012 година на средното
општинско училиште „Богданци“ – Богданци
Предлагач: СОУ „Богданци“ – Богданци
Рок: март
1.11 Разгледување и усвојување на завршна сметка за 2012 година на ЈОУ Дом на култура
„Бранд Петрушев“ – Богданци
Предлагач: ЈОУ Дома на културата „Бранд Петрушев“ – Богданци
Рок: март
1.12 Разгледување и усвојување на Завршна сметка за 2012 година на ЈПКД „Водовод“ –
Богданци
Предлагач: ЈПКД „Водовод“ - Богданци
Рок: март
1.13 Разгледување и усвојување на Завршна сметка за 2012 година на ЈП „Комунална
чистота“ – Богданци
Предлагач: ЈП „Комунална чистота“ - Богданци
Рок: март
2. АКТИ ОД ОБЛАСТА НА УРБАНИСТИЧКОТО УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ОПШТИНА БОГДАНЦИ
Заради усогласување на постоечката планска документација со позитивните законски
прописи и потребите на населението Советот на општината од оваа област треба да донесе:
2.1 Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2014 година
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: декември
2.2 Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост
на Република Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2014 година
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: декември
2.3 Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Богданци за 2014
година
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: декември
2.4 Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2014 година
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: декември
3. АКТИ ОД ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ, ЛОКАЛНИ ПАТИШТА,
СООБРАЌАЈ И ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
Со постоечката законска регулатива областите од комуналните дејности, локалните
патишта, сообраќајот и јавното осветлување се во надлежност на општината. Согласно тоа
Советот треба да ги донесе следните акти:
3.1 Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и
улици на Општина Богданци за 2014 година
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: декември
3.2 Програма за одржување на јавната чистота во Општина Богданци за 2014 година
Предлагач: Градоначалник на општината
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Рок: декември
3.3 Програма за управување со отпад на Општина Богданци за 2014 година
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: декември
3.4 План за управување со отпад
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: во текот на 2014 година
4. АКТИ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ
Во областа на општествените дејности, Советот има голем број на надлежности во
областа на спортот, културата, образованието, угостителската дејност, социјалната дејност и др.
Согласно ова Советот треба да ги донесе следните акти:
4.1 Програма за локален економски развој за 2014 година
Предлагач: Градоначалнкот на општината
Рок: декември
4.2 Програма за развој и финансирање на спортските активности во Општина Богданци за
2014 година
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: декември
4.3 Програма за развој и финансирање на културните активности во Општина Богданци за
2014 година
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: декември
4.4 Програма за активностите на Општина Богданци за областа на социјалната заштита во
2014 година
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: декември
4.5 Разгледување и усвојување на Годишна програма за работа на општинските основни
училишта за учебната 2013/14 година на „Петар Мусев“ – Богданци и „Кирил и Методиј“ –
Стојаково
Предлагач: општински основни училишта
Рок: септември
4.6 Разгледување и усвојување на Годишна програма за работа на Средното општинско
училиште „Богданци“ - Богданци за учебната 2013/14 година
Предлагач: средно општинско училиште
Рок: септември
4.7 Разгледување и усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Коста Поп –
Ристов Делчев“ - Богданци за учебната 2013/14 година
Предлагач: општинска установа за деца
Рок: септември
4.8 Разгледување и усвојување на Годишна програма за работа на Домот на културата
„Бранд Петрушев“ - Богданци за 2013 година
Предлагач: дом на културата
Рок: јануари - февруари
4.9 Разгледување и усвојување на Годишна програма за работа на ЈП „Комунална
чистота“ - Богданци за 2014 година
Предлагач: дом на културата
Рок: декември
5. АКТИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО НА ГРАЃАНИТЕ И
МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА
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Во оваа област надлежност на општината е да придонесе во спроведување на подготовки
и преземање мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени
разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив. Во
согласност со овие надлежности Советот треба да ги донесе следните акти:
5.1 Програма за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и
спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2014 година
Предлагач: Градоначалник на општината
Рок: декември
6. АКТИ НА КОИ СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА ДАВА СОГЛАСНОСТ
6.1 Квартален извештај за работењето на ЈПКД „Водовод“ – Богданци за 2013 год
(јануари – март, април – јуни, јули – септември, октомври – декември)
Предлагач: комунално претпријатие
Рок: еден месец после тромесечјето (јануари, април, јули и октомври)
6.2 Квартален извештај за работењето на ЈП „Комунална чистота“ – Богданци за 2013 год
(јануари – март, април – јуни, јули – септември, октомври – декември)
Предлагач: јавно претпријатие
Рок: еден месец после тромесечјето (јануари, април, јули и октомври)
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Во текот на 2013 година Советот на Општина Богданци покрај прашањата предвидени со
оваа Програма ќе разгледува и други прашања кои ќе се наметнат како обврска со позитивните
законски прописи или со својата актуелност.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник
на Општина Богданци“.
Претседател
Бр. 07 – 2848/20
26.12.2012 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен
весник на РМ“ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 23/07, 83/09 и 97/10) и 25 став 1 точка 29 од
Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр. 04/05), Советот
на Општина Богданци, на седницата одржана на 26.12.2012 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
за давање согласнот на Програмата за работа и развој
ЈП „Комунална чистота“ – Богданци
за 2013 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Програмата за работа и развој на ЈП „Комунална
чистота“ – Богданци за 2013 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Богданци“.
Бр. 07 – 2848/21
26.12.2012 год.
Богданци

Претседател
на Советот на Општина Богданци
Душко Енџекчев с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 56, а во врска со член 25 став 1 точка 31 од Статутот на
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр. 04/05), Советот на Општина
Богданци на седницата одржана на ден 26.12.2012 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
по Извештајот за финансиското работењето на ЈП „Комунална чистота“
– Богданци за периодот 01.01.2012 – 30.09.2012 година

1. Се усвојува Извештајот за финансиското работење на Јавното претпријатие
„Комунална чистота“ – Богданци за периодот 01.01.2012 – 30.09.2012 година под бр. 01-836/1 од
20.11.2012 година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Богданци“.
Бр. 07-2848/22
Претседател
на Советот на Општина Богданци
26.12.2012 год.
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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