ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ПРОТОКОЛ
№ 0072
Днес, 01.09.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на
Общинска избирателна комисия – Своге, при следния дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД:
№
1.

2.

3.

4.

МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ
ЧЛЕН ОИК
Регистрация на ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ААТ
ПАРТИЯ” за участие в частични избори за Кмет на кметство –
Владо Тричков, община Своге, Софийска област и за Кмет на
кметство – Свидня, община Своге, Софийска област, насрочени
за 02 октомври 2016 г.;
Регистрация на ПАРТИЯ „ГЕРБ” за участие в частични избори ААТ
за Кмет на кметство – Владо Тричков, община Своге, Софийска
област и за Кмет на кметство – Свидня, община Своге, Софийска
област, насрочени за 02 октомври 2016 г.
Регистрация на Местна коалиция „Обединени за общината“ за
участие в частични избори за Кмет на кметство – Владо Тричков,
община Своге, Софийска област и за Кмет на кметство – Свидня,
община Своге, Софийска област, насрочени за 02 октомври 2016
г.;
Разни.

На заседанието на ОИК – Своге присъстваха:
ЧЛЕНОВЕ ОИК:
ПРИСЪСТВАЩИ:
1. Юлия Емилова Геошева – Председател на ОИК;
2. Петьо Величков Паунов – Заместник председател на ОИК;
3. Атанас Ангелов Танев - Секретар на ОИК;
4. Мария Иванова Владимирова - Член на ОИК;
5. Марио Розалинов Пунчев - Член на ОИК;
6. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК;
7. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК;
8. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК;
9. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК;
10. Ренета Стефанова Кръстанова - Член на ОИК;
11. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК.
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ОТСЪСТВАЩИ:
Няма отсъстващи членове на ОИК – Своге.
ЛИЦА ПО ЧЛ. 85, АЛ. 9 ОТ ИК:
Не присъстват.
Налице е изискуемият от чл. 85, ал. 3 от ИК и Решение № 1910-МИ/НР/ 04.09.2015 г. на
ЦИК кворум от повече от половината от членовете й, поради което ОИК – Своге може
да заседава законно.
Заседанието бе открито в 17:30 часа от Председателя на ОИК – Юлия Емилова
Геошева, след което се пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред, както
следва:

I. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД:
ОБСЪЖДАНИЯ:
Председателят предложи заседанието на ОИК – Своге да протече по предварително
обявения дневен ред.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Няма предложения и мнения по отношение на обявения дневен ред от останалите
членове на ОИК.
РЕШЕНИЯ:
ОИК приема предложения дневен ред.
ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 11 члена на ОИК.
„ЗА“: 11 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“.
ПОИМЕННО:
1. Юлия Емилова Геошева – Председател на ОИК – „ЗА“;
2. Петьо Величков Паунов – Заместник председател на ОИК – „ЗА“;
3. Атанас Ангелов Танев - Секретар на ОИК – „ЗА“;
4. Мария Иванова Владимирова - Член на ОИК – „ЗА“;
5. Марио Розалинов Пунчев - Член на ОИК – „ЗА“;
6. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК – „ЗА“;
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7. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК – „ЗА“;
8. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК – „ЗА“;
9. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК – „ЗА“;
10. Ренета Стефанова Кръстанова - Член на ОИК – „ЗА“;
11. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК – „ЗА“.

II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Регистрация на ПАРТИЯ
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в частични избори за
Кмет на кметство – Владо Тричков, община Своге, Софийска област и за Кмет на
кметство – Свидня, община Своге, Софийска област, насрочени за 02 октомври 2016
г.“.
ДОКЛАДЧИК: Атанас Ангелов Танев – Секретар на ОИК.
ОБСЪЖДАНИЯ:
За обосноваване на необходимостта от вземане на настоящото решение, секретарят на
ОИК – Своге, изложи следните фактически и правни съображения:
1. На 31.08.2016 г. в ОИК – Своге е постъпило Заявление (по Приложение № 44А-МИ
от Решение № 3346-МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК) от Цветомир Лазаров Борисов, като
пълномощник на Корнелия Петрова Нинова – председател на политическата партия, за
регистрация на ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, за участие
в частични избори за кмет на кметство – Владо Тричков и кмет на кметство – Свидня,
насрочени за 02 октомври 2016 г.;
2. Заявлението е регистрирано под пореден № 4/ 31.08.2016 г. в 09:00 часа, в регистъра
на партиите (Приложение № 48-МИ от Решение № 1512-МИ/ 04.08.2015 г. на ЦИК) и
под вх. № 215/ 31.08.2016 г. от общия вх./изх. регистър на ОИК-Своге;
3. Към заявлението са приложени следните документи в съответствие с Решение №
3360-МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК:
3.1. Решение № 3385-МИ/ 16.08.2016 г. на ЦИК, за допускане на ПАРТИЯ
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, за участие в частични избори за
кмет на кметство – Владо Тричков и кмет на кметство – Свидня, насрочени за 02
октомври 2016 г.;
3.2. Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова – председател и представляващ по
закон ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, с което се
упълномощава Цветомир Лазаров Борисов да регистрира партията в ОИК – Своге за
участие в частични избори за кмет на кметство – Владо Тричков и кмет на кметство –
Свидня, насрочени за 02 октомври 2016 г.
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4. Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината, в
съответствие с решението на ЦИК, а именно: ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.
5. Налице са изискванията на чл. 464, т. 1 във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс (ИК)
и Решение № 3360-МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК относно регистрация на партии,
коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в нови избори
за общински съветници и нови и/или частични избори за кметове, насрочени с указ на
президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.
Предвид горното и на основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 12, чл. 147 и
чл. 464, т. 1 от ИК и Решение № 3360-МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК, секретарят на ОИК –
Своге предлага, общинската избирателна комисия да вземе решението, описано подолу в съответствие със своите законови задължения.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Предложението бе поставено на обсъждане, като не бяха изказани други мнения,
предложения или възражения от останалите членове на общинската избирателна
комисия, във връзка с което се взе следното решение.
РЕШЕНИЕ:
Общинска избирателна комисия – Своге, регистрира в съответствие с Решение № 3360МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК, ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ“, за участие в частични избори за кмет на кметство – Владо Тричков, община
Своге, област Софийска и за кмет на кметство – Свидня, община Своге, област
Софийска, насрочени за 02 октомври 2016 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е наименованието, с което тя
е регистрирана в ЦИК, а именно: ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ“.
След постановяване на настоящото решение, на ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ да бъде издадено удостоверение за регистрация в
съответствие с Приложение № 96-МИ от Решение № 1961-МИ/ 07.09.2015 г. на ЦИК.
Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.
ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 11 члена на ОИК.
„ЗА“: 11 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“
ПОИМЕННО:
1. Юлия Емилова Геошева – Председател на ОИК – „ЗА“;
2. Петьо Величков Паунов – Заместник председател на ОИК – „ЗА“;
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3. Атанас Ангелов Танев - Секретар на ОИК – „ЗА“;
4. Мария Иванова Владимирова - Член на ОИК – „ЗА“;
5. Марио Розалинов Пунчев - Член на ОИК – „ЗА“;
6. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК – „ЗА“;
7. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК – „ЗА“;
8. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК – „ЗА“;
9. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК – „ЗА“;
10. Ренета Стефанова Кръстанова - Член на ОИК – „ЗА“;
11. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК – „ЗА“.

III. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Регистрация на ПАРТИЯ
„ГЕРБ” за участие в частични избори за Кмет на кметство – Владо Тричков, община
Своге, Софийска област и за Кмет на кметство – Свидня, община Своге, Софийска
област, насрочени за 02 октомври 2016 г.“.
ДОКЛАДЧИК: Юлия Емилова Геошева – Председател на ОИК
ОБСЪЖДАНИЯ:
За обосноваване на необходимостта от вземане на настоящото решение, председателят
на ОИК – Своге, изложи следните фактически и правни съображения:
1. На 31.08.2016 г. в ОИК – Своге е постъпило Заявление (по Приложение № 44А-МИ
от Решение № 3346-МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК) от Жоро Радоев Цветков, като
пълномощник на Галя Симеонова Георгиева, която е пълномощник на Бойко Методиев
Борисов – председател на политическата партия, за регистрация на ПАРТИЯ „ГЕРБ“, за
участие в частични избори за кмет на кметство – Владо Тричков и кмет на кметство –
Свидня, насрочени за 02 октомври 2016 г.;
2. Заявлението е регистрирано под пореден № 5/ 31.08.2016 г. в 11:00 часа, в регистъра
на партиите (Приложение № 48-МИ от Решение № 1512-МИ/ 04.08.2015 г. на ЦИК) и
под вх. № 217/ 31.08.2016 г. от общия вх./изх. регистър на ОИК-Своге;
3. Към заявлението са приложени следните документи в съответствие с Решение №
3360-МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК:
3.1. Решение № 3383-МИ/ 16.08.2016 г. на ЦИК, за допускане на ПАРТИЯ „ГЕРБ“, за
участие в частични избори за кмет на кметство – Владо Тричков и кмет на кметство –
Свидня, насрочени за 02 октомври 2016 г.;
3.2. Пълномощно рег. № КО-Г-043/ 15.08.2016 г. от Бойко Методиев Борисов –
председател и представляващ по закон ПАРТИЯ „ГЕРБ“, с което се упълномощава
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Галя Симеонова Георгиева, като областен координатор на партията за Софийска
област, да регистрира партията в ОИК – Своге за участие в частични избори за кмет на
кметство – Владо Тричков и кмет на кметство – Свидня, насрочени за 02 октомври 2016
г., както и пълномощно, с рег. № 051/ 16.08.2016 г., с което упълномощеното лице Галя
Симеонова Георгиева преупълномощава със същите права Жоро Радоев Цветков, като
общински ръководител на партията за територията на община Своге.
4. Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината, в
съответствие с решението на ЦИК, а именно: ПП „ГЕРБ“.
5. Налице са изискванията на чл. 464, т. 1 във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс (ИК)
и Решение № 3360-МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК относно регистрация на партии,
коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в нови избори
за общински съветници и нови и/или частични избори за кметове, насрочени с указ на
президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.
Предвид горното и на основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 12, чл. 147 и
чл. 464, т. 1 от ИК и Решение № 3360-МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК, секретарят на ОИК –
Своге предлага, общинската избирателна комисия да вземе решението, описано подолу в съответствие със своите законови задължения.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Предложението бе поставено на обсъждане, като не бяха изказани други мнения,
предложения или възражения от останалите членове на общинската избирателна
комисия, във връзка с което се взе следното решение.
РЕШЕНИЕ:
Общинска избирателна комисия – Своге, регистрира в съответствие с Решение № 3360МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК, ПАРТИЯ „ГЕРБ“, за участие в частични избори за кмет на
кметство – Владо Тричков, община Своге, област Софийска и за кмет на кметство –
Свидня, община Своге, област Софийска, насрочени за 02 октомври 2016 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е наименованието, с което тя
е регистрирана в ЦИК, а именно: ПП „ГЕРБ“.
След постановяване на настоящото решение, на ПАРТИЯ „ГЕРБ“ да бъде издадено
удостоверение за регистрация в съответствие с Приложение № 96-МИ от Решение №
1961-МИ/ 07.09.2015 г. на ЦИК.
Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 11 члена на ОИК.
„ЗА“: 11 члена на ОИК.
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„ПРОТИВ“: „НЯМА“

ПОИМЕННО:
1. Юлия Емилова Геошева – Председател на ОИК – „ЗА“;
2. Петьо Величков Паунов – Заместник председател на ОИК – „ЗА“;
3. Атанас Ангелов Танев - Секретар на ОИК – „ЗА“;
4. Мария Иванова Владимирова - Член на ОИК – „ЗА“;
5. Марио Розалинов Пунчев - Член на ОИК – „ЗА“;
6. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК – „ЗА“;
7. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК – „ЗА“;
8. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК – „ЗА“;
9. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК – „ЗА“;
10. Ренета Стефанова Кръстанова - Член на ОИК – „ЗА“;
11. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК – „ЗА“.
IV. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Регистрация на МЕСТНА
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА“ за участие в частични избори за
Кмет на кметство – Владо Тричков, община Своге, Софийска област и за Кмет на
кметство – Свидня, община Своге, Софийска област, насрочени за 02 октомври 2016
г.“.
ДОКЛАДЧИК: Юлия Емилова Геошева – Председател на ОИК.
ОБСЪЖДАНИЯ:
За обосноваване на необходимостта от вземане на настоящото решение, председателят
на ОИК – Своге, изложи следните фактически и правни съображения:
1. На 01.09.2016 г. в ОИК – Своге е постъпило Заявление (по Приложение № 45А-МИ
от Решение № 3346-МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК) от Валентин Асенов Михайлов, като
представляващ МК „Обединени за общината“(т.7 от приложено Решение за образуване
на Местна коалиция „Обединени за общината“) за участие в частични избори за кмет
на кметство – Владо Тричков и кмет на кметство – Свидня, насрочени за 02 октомври
2016 г.
2. Заявлението е регистрирано под пореден № 1/ 01.09.2016 г. в 12:00 часа, в регистъра
на местните коалиции (Приложение № 49-МИ от Решение № 1512-МИ/ 04.08.2015 г.
на ЦИК) и под вх. № 219/ 01.09.2016 г. от общия вх./изх. регистър на ОИК-Своге;
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3. Към заявлението са приложени следните документи в съответствие с Решение №
3360-МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК:
3.1. Решение за образуване на Местна коалиция „Обединени за общината“ от
30.08.2016 г. , сформирана от:
 Партия „Движение Напред България“, представлявана от Валентин Асенов
Михайлов
 Партия „Български демократичен център“, представлявана от Мирослав Милчев
Цветков
 Партия „Движение за права и свободи“
 Партия на българските жени, представлявана от Наталия Веселинова Кънчева
за участие в частичните избори за кмет на кметство – Владо Тричков и кмет на
кметство – Свидня, насрочени за 02 октомври 2016 г.;
3.2.Следните Решения на ЦИК за участие в частични избори за кмет на кметство –
Владо Тричков и кмет на кметство – Свидня, насрочени за 02 октомври 2016 г.:
 Решение № 3407-МИ/19.08.2016 г. за допускане на ПАРТИЯ
НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“
 Решение № 3413-МИ/23.08.2016 г. на ЦИК, за допускане
„БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“
 Решение № 3390-МИ/17.08.2016 г. на ЦИК за допускане
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
 Решение №3425-МИ/26.08.2016 г. на ЦИК за допускане на
БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ

„ДВИЖЕНИЕ
на ПАРТИЯ
на ПАРТИЯ
ПАРТИЯ НА

,3.3. Пълномощни:
 От Д-р Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиев Кенов, в качеството
си на съпредседатели на ПП „Български демократичен център“ за Мирослав
Милчев Цветков
 От Весела Атанасова Драганова, в качеството на председател на Партия на
българските жени за Наталия Веселинова Кънчева
 От Руслан Великов Коларов, упълномощен представител на Мустафа Сали
Карадайъ, председател на ПП „Движение за права и свободи“ за Венцислав
Младенов Атанасов
 От Зорница Атанасова Тодорова, в качеството на председател На ПП
„Движение Напред България“ за Валентин Асенов Михайлов
даващи право за подписване на споразумение от името на съответната партия за
участие като коалиционен партньор в местна коалиция за участие в частични избори за
кмет на кметство – Владо Тричков и кмет на кметство – Свидня, насрочени за 02
октомври 2016 г.
3.4. Образец от подписа на лицето (Валентин Асенов Михайлов), представляващо
местната коалиция по чл.148, ал.5, т.2 от Изборния кодекс;
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3.5.Удостоверение за банкова сметка на името на партия „Движение Напред България“,
която ще обслужва само предизборната кампания;
3.6. Име и длъжност на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания;
4. Заявено е искане за отпечатване на наименованието на местната коалиция в
бюлетината, както следва: Местна коалиция „Обединени за общината“.
5. Налице са изискванията на чл. 464, т. 1 във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс (ИК)
по отношение на партиите, от които е образувана местната коалиция, както и
изискванията на чл. 148, ал. 5 от ИК по отношение на необходимите документи за
регистрация на местната коалиция и Решение № 3360-МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК
относно регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в
ОИК за участие в нови избори за общински съветници и нови и/или частични избори за
кметове, насрочени с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016
г.
Предвид горното и на основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 13, чл. 147, чл.
148, ал. 5 и чл. 464, т. 1 от ИК и Решение №3360-МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК,
председателят на ОИК – Своге предлага, общинската избирателна комисия да вземе
решението, описано по-долу в съответствие със своите законови задължения.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МНЕНИЯ/ДР.:
Предложението бе поставено на обсъждане, като не бяха изказани други мнения,
предложения или възражения от останалите членове на общинската избирателна
комисия, във връзка с което се взе следното решение.
РЕШЕНИЕ:
Общинска избирателна комисия – Своге, регистрира в съответствие с Решение № 3360МИ/ 11.08.2016 г. на ЦИК, Местна коалиция “Обединени за общината“, за участие в
частични избори за кмет на кметство – Владо Тричков, община Своге, област Софийска
и за кмет на кметство – Свидня, община Своге, област Софийска, насрочени за 02
октомври 2016 г.
Наименованието на местната коалиция за отпечатване в бюлетината е както следва:
Местна коалиция „Обединени за общината“.
След постановяване на настоящото решение, на Местна коалиция „Обединени за
общината“ да бъде издадено удостоверение за регистрация в съответствие с
Приложение № 50 –МИ от Решение № 1512-МИ/ 04.08.2015 г. на ЦИК.
Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.
ГЛАСУВАЛИ:
ОБЩО: 11 члена на ОИК.
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„ЗА“: 11 члена на ОИК.
„ПРОТИВ“: „НЯМА“
ПОИМЕННО:
1. Юлия Емилова Геошева – Председател на ОИК – „ЗА“;
2. Петьо Величков Паунов – Заместник председател на ОИК – „ЗА“;
3. Атанас Ангелов Танев - Секретар на ОИК – „ЗА“;
4. Мария Иванова Владимирова - Член на ОИК – „ЗА“;
5. Марио Розалинов Пунчев - Член на ОИК – „ЗА“;
6. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК – „ЗА“;
7. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК – „ЗА“;
8. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК – „ЗА“;
9. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК – „ЗА“;
10. Ренета Стефанова Кръстанова - Член на ОИК – „ЗА“;
11. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК – „ЗА“.
V.ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разни“.
ДОКЛАДЧИК:
Няма предложения за обсъждания и вземане на решения от ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОИК:
С това се изчерпа приетия дневен ред за днешното заседание, във връзка с което
закривам същото.
Насрочвам следващо заседание на ОИК – Своге за 05.09.2016 г. от 17:30 часа.
Благодаря за участието!
Закривам заседанието.
(Закрито в 18:30 ч.)

ГР. СВОГЕ,
ДАТА: 01.09.2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………;
Юлия Емилова Геошева
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СЕКРЕТАР: ……………………….;
Атанас Ангелов Танев
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