ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
гр.Роман
бул.”Христо Ботев”132-136

тел.09123 2064
e-mail: romanoa@mail.bg

П Р О Т ОК О Л
№15
Днес 30.11.2012г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:
1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Валери Ролански
9.Стефан Петков
10.Пламен Младенов
11.Хрисимир Радовенски
12.Костадин Генов
От ОбА –Роман : инж.Красимир Петков-Кмет на Община Роман,
Севдалина Джамбазка-Секретар на Община Роман,Нина Върбанова –
Гл.юрисконстулт на Община Роман, Цв.Ботева-кмет на с.К.поле, Йоло
Богданов-кмет на с.Кунино, Цв. Цекова-Врид кмет на с.Радовене,
Кр.Кръстев-км.наместник на с.Хубавене, Д. Йорданова - км.наместник на
с.Струпец, М.Даскалов-км.наместник на с.Курново. Р.Герганова –
км.наместник на с.Караш,Ив.Данов-км.наместник на с.С.рът и М.равнище.

Присъстваха: граждани.

В 1400ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници.

Председателя на ОбС-Роман предложи да отпадне от
Полагане на клетва от Кмета на с.Радовене, община Роман.

дневния ред т.1

С 11 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на ОбС-Роман предложи да влязат в дневния ред Докладна
записка
от
Кмета
на община
Роман
инж.Красимир П.Петков –
относно:Присъединяване на област Враца към Програма за трансгранично
сътрудничество България-Сърбия през следващия програмен период 2014-2020г.;
Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Предварително съгласие за изработване на ПУП-парцелиран план за
обект:”Кабелно електрозахранване на ТВРС-Струпец.; Докладна записка от
Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков – относно:
С 4 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението не беше прието.
Председателя на ОбС-Роман предложи да влезе в дневния ред
Възражението на общинският съветник Стефан Петков-относно:Решение №192.
С 0 гласа „ЗА” от 12 присъстващи предложението не беше прието.
С 11 гласа “ЗА” от 12 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Във връзка с Приложение №3 от Решение №53 прието с Протокол
№6/16.02.2012г.
2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Точка 2 от решение №182 прието с Протокол №13/29.09.2012г. на ОбСРоман.
3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Продажба на земя ЧОС на собственика на построена върху нея сграда.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Възможност за кандидатстване на община Роман с проект
”Първоначално залесяване на не земеделски земи на територията на община
Роман” по мярка 223 от „Програмата за развитие на селските райони 20072013г.”.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Безвъзмездно право на управление на общински имот от Филиал за
спешна медицинска помощ /ФСМП/-Роман към Център за спешна медицинска
помощ /ЦСМП/ -Враца.
6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Искане с вх.№5800-207/31.10.2012г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.

7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Искане с вх.№5800-220/15.11.2012г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
8.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Дългосрочна и краткосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и био-горива на община Роман.
9.Докладна записка от Председателя на Общински съвет Роман Тихомир Вълчев –
относно: Одобряване на ПУП-План за регулация и план за застрояване на
ПИ000919, землището на с.Кунино за промяна предназначението на земеделска
земя за изграждане на „Учебно-възпитателен център” с възложител „Кунино
Енерджи” АД.
10. Актуални въпроси.

1.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Във връзка с Приложение №3 от Решение №53 прието с Протокол
№6/16.02.2012г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №201
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 от ЗОС
ОбСРоман, допълва Програма по чл.8 ал.9 от ЗОС за отдаване под наем
имоти общинска собственост за 2012 г. като включва, следните имоти:
№
по
ред

№
на
АОС

1.

1733

2.

1734

Описание на имота

Местонахождение на
имота

ЗП
площ на
имота
кв.м./дк
а
„Край 11.176
землище дка

имот № 081028 НТП: нива и трета местността
категория на земята
село”
с.Камено поле
имот № 029066 НТП: нива и трета местността
„Край 9.401
категория на земята
село”
землище дка
с.Камено поле

2. Възлага на кмета на общината да открие процедура за отдаване под
наем на посочените в т.1 имоти и сключване на договор за наем по реда на ЗОС
и НРПУРОИ.

“ЗА”- 11гл.

1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков

8.Валери Ролански
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов

“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма.

Общинският съветник Стефан Петков е в залата но не гласува по т.1
Общинският съветник Хрисимир Радовенски напусна залата
2.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно: Точка 2 от решение №182 прието с Протокол №13/29.09.2012г. на ОбСРоман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №202
1.Утвърждава изготвена оценка в размер на 2 550.00 лв./Словом: две
хиляди петстотин и петдесет лева/ която е пазарната стойност на площта,
върху която е построена триетажна масивна жилищна сграда с РЗП 186 кв.м. от
лицензиран оценител на имот - частна общинска собственост с жилищно
предназначение, находящ се в кв. 43 УПИ II пл.№ 336 по плана на
с.Курново с площ от 800 кв.м. която е пазарната стойност на площта върху
която е построена триетажна масивна жилищна сграда с РЗП 186 кв.м.
2.На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.47, ал.1, т.2 и ал.3
от НРПУРОИ на ОбС-Роман, Общински съвет гр.Роман възлага на кмета на община Роман
да сключи договор за покупко-продажба за имот- ЧОС, находящ се в кв. 43 УПИ II пл.№
336 по плана на с.Курново с площ от 800 кв.м със собственика на построената върху
него триетажна масивна жилищна сграда с РЗП 186 кв.м.

“ЗА”- 10гл.

1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Валери Ролански
9.Пламен Младенов
10.Костадин Генов

“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма.

Общинският съветник Стефан Петков е в залата но не гласува по т.2
Общинският съветник Хрисимир Радовенски се върна в залата

3.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Продажба на земя ЧОС на собственика на построена върху нея сграда.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №203
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 и ал.3 от
ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.3 от Наредба № 6 на ОбС-Роман.
1.Общински съвет гр.Роман приема да извърши продажба на имот –
частна общинска собственост, находящ се в имот № 000238 с площ от 1.124
дка при НТП: др.сел.ст.тер. и седма категория на земята в местността
„Марина долчина” в землище с.Караш, община Роман, актуван с АЧОС №
1470/18.04.2011 г. на Илиян Василев Вълков от гр.Роман, собственик на
построената върху него двуетажна жилищна сграда /Почивна станция/ с
РЗП от 110 кв.м. съгласно н.а.№ 29 т.VІI д.№ 1349/2007 г. на Агенцията по
вписвания гр.Мездра.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор с лицензиран
оценител за изготвяне на справедлива пазарна цена на горецитирания и
подробно описан имот
и същата да бъде представена в ОбС-Роман за
утвърждаване.

“ЗА”- 11гл.

1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Валери Ролански
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов

“ПРОТИВ”- 1гл. 1..Стефан Петков
“ВЪЗД. СЕ”- няма.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Възможност за кандидатстване на община Роман с проект
”Първоначално залесяване на не земеделски земи на територията на община
Роман” по мярка 223 от „Програмата за развитие на селските райони 20072013г.”.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №204
На основание чл.21,ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Роман:

1.Удостоверява, че дейностите по проекта „Първоначално залесяване на не
земеделски земи на територията на община Роман” отговарят на приоритетите на
общинския план за развитие на община Роман
2..Дава своето съгласие община Роман да кандидатства с проект
„Първоначално залесяване на не земеделски земи на територията на община Роман”
по мярка 223 „Първоначални залесяване на земеделски земи” от „Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013г.".
3.Упълномощава Кмета на община Роман да представлява общината където е
необходимо в процеса на разработване на проекта.

“ЗА”- 12гл.

1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Валери Ролански
9.Стефан Петков
10.Пламен Младенов
11.Хрисимир Радовенски
12.Костадин Генов

“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма.

Общинският съветник Божидар Нинов напусна залата
5.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Безвъзмездно право на управление на общински имот от Филиал за
спешна медицинска помощ /ФСМП/-Роман към Център за спешна медицинска
помощ /ЦСМП/ -Враца.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №205
1.На основание чл.21, ал.1, г.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост, чл.17, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС-Роман и § 20 от ПЗР на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2012г., ОбС-Роман предоставя за
безвъзмездно управление недвижим имот-частна общинска собственост,
представляващ пет стаи и две сервизни помещения с обща площ 60 /шестдесет/
квадратни метра, находящ се в масивна двуетажна сграда „Поликлиника”, находяща
се в кв.3, код.№123 по плана на гр.Роман, на Филиал за спешна медицинска помощРоман към Център за спешна медицинска помощ-Враца.
2.Упълномощава Кмета на общината да подпише договор за управление с
оторизиран орган при посочените условия в т.1, за скок от 10 /десет/ години.

“ЗА”- 10гл.

1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Мариана Николова
6.Иван Цветков
7.Валери Ролански
8.Пламен Младенов
9.Хрисимир Радовенски
10.Костадин Генов

“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма.

Общинският съветник Стефан Петков е в залата но не гласува по т.5
6.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Искане с вх.№5800-207/31.10.2012г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №206
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр. Роман, във
връзка с ал.2 от § 27 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване за земеделски
земи, Общински съвет гр. Роман
1.Възстановява собствеността в съществуващи стари реални граници на
следните имоти, както следва:
1.1. Поземлен имот № 139017 с площ от 7.819 дка при НТП: изоставена
ливада, образуван от имот № 139001 находящ се в землище с.Кунино, община
Роман на наследниците на Христо Димитров Томчовски.
1.2. Поземлен имот № 157017 с площ от 2.244 дка при НТП: овощна градина ,
образуван от имот № 157016 находящ се
в землище с.Курново на
наследниците на Васил Иванов Стойковски.
1.3. Поземлен имот № 109071 с площ от 1.467 при НТП: нива, образуван от
имот № 109067, находящ се в землището на с.Камено поле на наследниците
на Иван Николов Петров.
1.4. Поземлен имот № 152008 с площ от 5.775 дка при НТП: нива, образуван
от имот № 000123 и имот № 019039 с площ от 3.835 дка при НТП: нива,
образуван от имот № 019038 и находящи се в землището на с.Синьо бърдо на
наследниците на Велчо Кузов Велчев Лукарски.
1.5. Поземлен имот № 014047 с площ от 0.500 дка при НТП: нива, образуван
от имот № 014028 и имот № 038074 с площ от 0.201 дка при НТП: нива,
находящи се в землището на с.Стояновци, община Роман на наследниците
на Дона Начова Христова.
1.6. Поземлен имот № 236020 с площ от 2.531 дка при НТП: нива, образуван
от имот № 236011; Поземлен имот № 093023 с площ от 2.429 дка при НТП:
ливада, образуван от имот № 093001 находящи се в землището на с.Синьо
бърдо на наследниците на Дано Цеков Мичев.

1.7. Поземлен имот № 032045 с площ от 6.845 дка при НТП: използв.ливада,
образуван от имот № 032043 находящ се в землището на с.Камено поле,
община Роман на наследниците на Иванчо Пенов Цонов
1.8. Поземлен имот № 102066 с площ от 3.609 дка при НТП: пасище,
образуван от имот № 102052 находящ се в землището на с.Курново, община
Роман на наследниците на Веселин Василев Кацарски.
1.9. Поземлен имот № 033002 с площ от 5.158 дка при НТП: пасище,
образуван от имот № 033001 находящ се в землището на с.Синьо бърдо,
община Роман на наследниците на Велчо Мишев Манавски.
1.10. Поземлен имот № 157105 с площ от 2.220 дка при НТП: храсти,
образуван от имот № 000952 и Поземлен имот № 158330 с площ от 3.209 дка
при НТП: гора в зем.земи, образуван от имот № 158320 находящи се
в
землището на с.Кунино, община Роман на наследниците на Вълко Лаков
Вутов.
1.11. Поземлен имот № 103015 с площ от 8.144 дка при НТП: нива, образуван
от имот № 103005, 103004, 103003, 103002 и Поземлен имот № 030018 с площ
от 1.000 дка при НТП: нива, образуван от имот № 038001 находящи се в
землището на с.Синьо бърдо, община Роман на наследниците на Мито
Нинов Милов.
1.12. Поземлен имот № 009011 с площ от 4.039 дка при НТП: ливада,
образуван от имоти № 000737 с площ от 2.396 дка и имот № 000717 с площ от
1.643 дка находящ се в землището на с.Синьо бърдо, община Роман на
наследниците на Велчо Костов Йотов.
1.13. Поземлен имот № 059054 с площ от 6.609 дка при НТП: гора в
земеделски земи, находящ се в землището на с.Камено поле, община Роман
на наследниците на Гешо Цеков Стоевски.
1.14. Поземлен имот № 115110 с площ от 0.884 дка при НТП: нива,находящ се
в землището на гр.Роман, община Роман на наследниците на Мито Йотов
Бояджийски.
1.15. Поземлен имот № 085064 с площ от 3.633 дка при НТП: нива, образуван
от имот № 0385063 находящ се в землището на с.Долна Бешовица, община
Роман на наследниците на Вата Петрова Пецинска.
1.16. Поземлен имот № 059027 с площ от 2.000 дка при НТП: овощна градина,
находящ се в землището на гр.Роман, община Роман на наследниците на
Мито Йотов Бояджийски.
1.17. Поземлен имот № 034115 с площ от 2.500 дка при НТП: нива, образуван
от имот № 034074 и Поземлен имот № 022026 с площ от 2.500 дка при НТП:
нива, образуван от имот № 022025 находящ се в землището на с.Синьо бърдо,
община Роман на наследниците на Марин Вутов Бенчев.
1.18. Поземлен имот № 034113 с площ от 2.500 дка при НТП: нива, образуван
от имот № 034074 и Поземлен имот № находящ се в землището на с.Синьо
бърдо, община Роман на наследниците на Георги Николов Нинов.
1.19. Поземлен имот № 107070 с площ от 6.137 дка при НТП: нива, образуван
от имот № 107068 находящ се в землището на гр.Роман, община Роман на
наследниците на Стайко Георгиев Барака.
1.20. Поземлен имот № 182016 с площ от 1.181 дка при НТП: иглолистна гора, образуван
от имот № 182010 находящ се в землището на с.Курново, община Роман на наследниците
на Дано Велчев Йолов

“ЗА”- 11гл.

1.Тихомир Вълчев
2.Христина Петкова
3.Веска Иванова
4.Кирил Иванов
5.Мариана Николова
6.Иван Цветков
7.Валери Ролански
8.Стефан Петков
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов

“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма.

Общинският съветник Божидар Нинов се върна в залата
7.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Искане с вх.№5800-220/15.11.2012г. от Общинска служба земеделие
гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №207
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр. Роман, във
връзка с ал.2 от § 27 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване за земеделски
земи, Общински съвет гр. Роман
1.Възстановява собствеността в съществуващи стари реални граници на
следните имоти, както следва:
1.1. Поземлен имот № 090015 с площ от 9.584 дка при НТП: ливада,
образуван от имот № 000644 и Поземлен имот № 086014 с площ от 5.931 дка
при НТП: ливада, образуван от имот № 086011 находящи се в землище
с.Камено поле, община Роман на наследниците на Цветан Тошков Начев.
1.2. Поземлен имот № 338060 с площ от 5.553 дка при НТП: полска култура ,
образуван от имот № 338048 и Поземлен имот № 075006 с площ от 2.284 дка
при НТП: полска култура находящи се в землище с.Камено поле на
наследниците на Илия Кирков Тоткински.
1.3. Поземлен имот № 046089 с площ от 5.981 при НТП: използвана ливада и
Поземлен имот № 046083 с площ от 5.306 при НТП: използвана ливада,
находящи се в землището на с.Камено поле на наследниците на Вълка
Иванчова Кънинска.
1.4. Поземлен имот № 033123 с площ от 4.305 дка при НТП: гора в
земеделски земи, находящ се
в землището на с.Долна Бешовица на
наследниците на Иван Стефанов Сановски.
1.5. Поземлен имот № 115042 с площ от 1.238 дка при НТП: нива, образуван
от имот № 115212 находящ се в землището на гр.Роман, община Роман на
наследниците на Петър Стоименов Димитров.

“ЗА”- 12гл.

1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Валери Ролански
9.Стефан Петков
10.Пламен Младенов
11.Хрисимир Радовенски
12.Костадин Генов

“ПРОТИВ”- няма.

“ВЪЗД. СЕ”- няма.

8.Докладна записка от Кмета на община Роман инж.Красимир П.Петков –
относно:Дългосрочна и краткосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и био-горива на община Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №208
По предложение на Общинския съветник Стефан Петков се гласува отпадането
на Дългосрочна и краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и био-горива на община Роман за преработка.

“ЗА”- 9гл.

1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Валери Ролански
6.Стефан Петков
7.Пламен Младенов
8.Хрисимир Радовенски
9.Костадин Генов

“ПРОТИВ”- 2гл. 1.Мариана Николова
2.Иван Цветков

“ВЪЗД. СЕ”- 1гл. 1.Кирил Иванов
9.Докладна записка от Председателя на Общински съвет Роман Тихомир Вълчев –
относно: Одобряване на ПУП-План за регулация и план за застрояване на
ПИ000919, землището на с.Кунино за промяна предназначението на земеделска
земя за изграждане на „Учебно-възпитателен център” с възложител „Кунино
Енерджи” АД.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №209
1. На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА,във връзка с чл.129,ал.1 от
ЗУТ,одобрява така изработения подробен устройствен план /ПУП/- план
за регулация и план за застрояване за промяна предназначението на ПИ
000919 в землището на с.Кунино/с електрически схеми към ПУП-ПР/ и
ПУП-ПП”подземен кабел НН”.
2. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.193,ал.4 от ЗУТ и
чл.64 от Закона за енергетиката дава съгласие за определяне на трасе и
учредява право на прокарване и сервитут на подземно ел.трасе за
захранване на обект „Учебно възстановителен център”в имот общинска
собственост № 000698 в землището на с.Кунино с НТП-полски път с
дължина 6.26м и площ на сервитута 25 кв.м.
3. Възлага на Кмета на община Роман да извърши всички правни и
фактически действия във връзка с горното учредяване на сервитута и
правото на прокарване по настоящето решение,включително и възлагане
на пазарна оценка и издаване на Заповед за възмездно право на
прокарване на подземния кабел.
“ЗА”- 11гл.

1.Тихомир Вълчев
2.Божидар Нинов
3.Христина Петкова
4.Веска Иванова
5.Кирил Иванов
6.Мариана Николова
7.Иван Цветков
8.Валери Ролански
9.Пламен Младенов
10.Хрисимир Радовенски
11.Костадин Генов

“ПРОТИВ”- няма.
“ВЪЗД. СЕ”- 1гл. 1..Стефан Петков
10. Актуални въпроси.
В 1510 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието
на ОбС поради изчерпване на дневния ред.
Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

