
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 285 

 

На 8 декември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов  

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров,  

Йорданка Ганчева, Елка Стоянова, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева  

3. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

  Докладва: Росица Матева  

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Цветозар Томов, Росица Матева, Севинч Солакова, Елка Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова и Гергана Стоянова. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Росица Матева – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия.  

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър ден, 

колеги! В залата сме осем членове на Централната избирателна 
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комисия, имаме необходимия кворум. Можем да започнем днешното 

заседание 

Предлагам Ви следният проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване с докладчик колегата Войнов. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици аз, 

колегата Димитров, Ганчева, Елка Стоянова, Стойчева и Солакова. 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладчик съм аз. 

Има ли някой да допълни нещо?  

Заповядайте, колега Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля да ме включите в Доклади 

по административни преписки. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Друг колега да 

желае да се включи в дневния ред? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване за приемане на дневния ред. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, от днешното заседание отсъстват по уважителни 

причини колегите Нейкова и Гергана Стоянова. 

Преди да започнем, бих искала да честитя на всички днешния 

празник, тъй като всички сме бивши студенти! Желая здраве на 

всички! 

 

 Преминаваме към първа точка: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, колега Войнов 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпил е 

доклад от главните юрисконсулти в звено „Правна дейност” с вх. 

№ ЦИК-09-393/07.12.2022 г. Той се намира в папката с моите 

инициали, подпапката „Сиела”, последния файл и е относно 

изпълнение на Договор № 20 от 9 септември 2022 г. между ЦИК и 

„Сиела Норма” АД в частта за изборите за народни представители 
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на 2 октомври 2022 г. В доклада подробно са изложени извършените 

дейности от изпълнителя по отделните точки по договора, като са 

посочени секциите и машините, с които не е произведено машинно 

гласуване. Приложен е и констативен протокол за съдържанието на 

предоставения диск с наименование „Детайлна информация за 

постъпилите обаждания”. В тази папка, която е наименувана „Сиела 

Норма” АД, са качени всички относими документи към 

изпълнението на договора. Тъй като докладът е доста дълъг, а 

всички документи са доста, сега го докладвам за запознаване, като 

предлагам да го обсъдим на работна група. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Преминаваме 

към втора точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Първият докладчик съм аз. 

Докладвам ви отново писмо от Главна дирекция „Национална 

полиция”, което докладвах в предишното заседание с вх. № ЦИК-04-

02-23. С това писмо се изисква от Централната избирателна комисия 

информация. Във вътрешната мрежа в папката с моите инициали 

има подготвен отговор, първият № 4642 е отговорът за изпращане. С 

това писмо се изисква информация за висящи между ЦИК и „Сиела 

Норма” АД съдебни спорове, граждански и административни. Ако 

са влезли в сила, се изисква съответните актове да бъдат изпратени 

на съда. Виждате информацията, която е подготвена в писмото, 

както и копията, които се предлага да бъдат изпратени. 

Колеги, становища? Има ли становища по предложения текст 

и приложенията към него? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Следващ докладчик – колега Димитров, заповядайте. 



4 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. 

Колеги, в моята папка има няколко писма. На едно съм 

написал отговор с проектен номер 4650. Писмото е почти 

стандартно. След всички избори получаваме такова писмо от 

госпожа Ямагучи, която поддържа базата данни на 

Интерпарламентарния съюз. Малко време ми отне, госпожа Матева 

ми помогна. Върнах се, за да потърся данните за 2021 г. Изписан е  

броят на участвалите партии и коалиции, броят на кандидатите, 

колко от тях са жени както за 2022, така и за 2021 г.  

Моля с протоколно решение да одобрим този текст, за да 

може да се преведе и изпрати на госпожа Ямагучи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по доклада и по предложения текст на писмо до госпожа 

Ямагучи? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ЦИК-07-150/08.09.2022 г. 

ми дадоха писмо, което е за сведение. A-WEB ни кани да участваме 

в техния нюзлетър. Срокът за депозиране на текстове и други 

информационни материали е 23 декември 2022 г. – за сведение и 

запознаване. 

Може би е добре да бъдете информирани, че английската 

Национална избирателна комисия организира конференция 

„Използването на технологиите и почтеността в изборите”. Срокът е 

сравнително дълъг от 23 до 26 януари 2023 г. – вх. № ЦИК-07-

149/07.12.2022 г. Ако има интерес, ще направим превод на всичко 

останало, тъй като текстът е 10-12 страници. Ако няма интерес, да не 

се превежда, за да не трупаме сметка в агенцията за преводи. Има 

любопитни неща, които отчасти ни касаят, основното от които е 
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водещият доклад. В момента го докладвам за сведение. Ако някой се 

интересува, има достатъчно време, 23 януари е след повече от месец. 

Извън това има две входящи писма за сведение. Отново 

покана да участваме в издаването на Войс Интернешънъл. Това 

също е издание на Индийската избирателна комисия – вх. № ЦИК-

07-130/3. Посочени са темите, с които ще се занимава това издание. 

Срокът за изпращане и депозиране на материали е 20 декември 

2022 г. Останалите две писма ще докладвам на следващото 

заседание. Благодаря Ви. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, следващ докладчик е колегата Ганчева. Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

преписка с вх. № НС-06-280/05.12.2022 г. от община Рила. 

Изпратени са ни документи в изпълнение на наше Решение № 1424-

НС. Докладвам за сведение във връзка с отваряне на помещение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Следващ 

докладчик е колегата Елка Стоянова. Заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад моя преписка 

с вх. № НС-23-456, която докладвах преди няколко дни за 

запознаване, като Ви информирах, че ще предложа проект на 

отговор впоследствие.  

Това е запитване от Комисията за защита на личните данни 

(КЗЛД) по техни преписки с №№ ППН-01-567 и ППН-01-568, които 

са получени при нас с вх. № НС-23-456. Става въпрос за запитване 

по отношение подписи на избиратели, подкрепящи регистрация на 

партии, за една конкретна партия, и по отношение на конкретни 

страници, посочени в писмото. Информацията се иска във вид, който 

да защитава личните данни на останалите участници в подписката, 

поради което предлагам проектен № 4614 – писмо отговор, с което 

им изпращаме заверени копия от съответните страници в списъците 

с избиратели, подкрепящи регистрацията на посочената в писмото 

партия, оформени по съответния ред с единствена видима част 
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подписите на лицата, спрямо които се отправя запитването. Моля да 

гласуваме това писмо. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Стоянова, не е качено писмото, няма го в мрежата. 

Следващ докладчик е колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-06-

283/06.12.2022 г. сме получили копие от заповед на кмета на община 

Ябланица за назначаване на комисия, която да отвори запечатано 

помещение в общината с цел прибиране на избирателните списъци 

от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладвам за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа има две писма до районни прокуратури въз основа на 

проверката, извършена от ГД ГРАО за гласуване два пъти в новия 

избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември.  

Писмото до Районна прокуратура – Варна, е по повод на 

постъпили при нас данни за гласуване два пъти на лице с постоянен 

адрес в община Девня. Имаме данни за гласуване на това лице и в 

секция в САЩ. Описани са номерата на секциите. То фигурира в 

основния избирателен списък по постоянен адрес и е дописано в 

секцията в Щатите. 

По същия начин сезираме Районна прокуратура – Кърджали. 

За лицето има данни да е гласувало в секция в община Ардино и в 

Република Турция. Съответно фигурира в основния списък на 

община Ардино и лицето е дописано под съответен номер, посочен в 

писмото, на допълнителната страница на избирателния списък в 

изборния ден. Могат да поискат допълнително данни или заверени 

копия от документи от съответната община или от ЦИК по 

отношение на секциите извън страната. Предлагам да ги гласуваме и 

да ги изпратим. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля за 

становище по проектите на писма до районните прокуратури. Има 

ли някой някакви предложения?  

Моля, режим на гласуване за изпращане на писмо до РП – 

Варна, и до РП – Кърджали. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-391/07.12.2022 г. се предлага извършване на годишна 

инвентаризация за 2022 г. съгласно Закона за счетоводството и при 

спазване на указанията на Министерството на финансите ДДС № 10 

от 28 декември 2017 г. Приложен е и проект на заповед с предложен 

състав на комисията, която да извърши инвентаризацията. Посочено 

е в основни линии какво ще се инвентаризира. Знаем, че материално-

отговорното лице на ЦИК е в продължителен отпуск по болест и по 

заместване има назначен домакин В.      Л.      Д. 

Предвидено е инвентаризацията да се извършва в присъствието на 

отговорното лице. 

Предлагам да одобрим направеното предложение, да одобрим 

състава на комисията за извършване на инвентаризацията в 

посочените срокове и да упълномощим председателя да подпише 

заповедта. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля за 

становище по доклада и по предложението. Не виждам становище. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по повод на заявление от 

главния счетоводител с искане за освобождаване от заеманата 
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длъжност поради навършване на възраст за пенсиониране, с вх. 

№ ЦИК-11-69/01.12.2022 г. е постъпила докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-392/07.12.2022 г. Въз основа на нормативните 

изисквания, включително Вътрешните правила на Централната 

избирателна комисия, се предлага срокът на предизвестие да бъде 

два месеца от датата на подаване на заявлението.  

Предлага се при прекратяване на трудовия договор с главния 

счетоводител счетоводната документация да бъде предадена на 

Валерия Бончева – счетоводител, в присъствие на комисия в състав: 

Румен Цачев – ръководител на звено „Правна дейност”, Ж.   П. – 

счетоводител-касиер, и     А.   Я. – главен 

експерт административно обслужване.  

В докладната записка е посочено в случай на назначаване на 

длъжност счетоводител в администрацията на Централната 

избирателна комисия документацията да бъде предадена на 

новоназначеното лице. Винаги можем да вземем решение в този 

смисъл. Аз предлагам да одобрим предложението за срока на 

предизвестие и предаването на документите на комисия в състава, 

който посочих. Документацията да бъде предадена на счетоводител 

В. Б. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по докладната записка и по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги с докладна записка – вх. 

№ ЦИК-19-390/07.12.2022 г. е представен финансовият отчет за 

изразходваните средства и представяне на отчета по план-сметката 

за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. Докладната записка е 

придружена както с проект на писмо до министъра на финансите, 
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така и с по-подробна справка относно разходваните средства по 

бюджета на ЦИК, на предвидените средства с постановлението за 

приемането на план-сметката за разходите по подготовката и 

произвеждането на изборите.  

Знаете, че по ПМС № 241 от 4 август т.г. срокът за 

представяне на отчетите за първостепенните разпоредители с 

бюджета е 21 ноември 2022 г., но както е уточнено в докладната 

записка, след проведен разговор с отговорния служител за ЦИК в 

Министерството на финансите е уточнен нов срок до 10 декември 

т.г.  

В тази връзка Ви предлагам да одобрим изпращането на 

отчета за извършените разходи по план-сметката. Виждате, има 

средства за възстановяване по бюджета. Моля за одобрение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля за 

становище по доклада и по предложеното писмо, съдържащо отчета 

на план-сметката на ЦИК.  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с кореспонденция 

със Службата по трудова медицина „Надежда” ООД направеното от 

тях предложение за извършване на замервания на работните места в 

ЦИК, представено становище от администрацията на Централната 

избирателна комисия и поискани документи от Народното събрание 

– ние ги получихме на 24 ноември т.г. с вх. № ЦИК-02-97, по повод 

на тези документи е постъпила докладна записка с вх. № ЦИК-09-

389/06.12.2022 г.  

Предлага се тези документи да бъдат изпратени на Службата 

по трудова медицина „Надежда” ООД за изготвяне на становище, за 

което има предварително уточнение в предходна наша 

кореспонденция. Предлагам да изпратим до Службата по трудова 
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медицина получените документи от Народното събрание в отговор 

на нашето искане за данни по замерване на помещенията на НС, част 

от които ползваме и ние от ЦИК. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля за 

становище по доклада и по предложения текст на писмо. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма.  

Колегата Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Проектът на писмо е качен в моя папка. 

Моля да го погледнете и да го подложим на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложения проект на писмо до Комисията 

за защита на личните данни. Не виждам.  

Моля, режим на гласуване  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам за сведение вх. № НС-06-

289/07.12.2022 г. – писмо от община Бургас. Секретарят на общината 

ни уведомява, че на основание наши решения №№ 896, 879 и 1244 и 

заповед на кмета на община Бургас № 3501 във връзка с досъдебно 

производство по описа на ОД на МВР – Бургас, се е наложило 

отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от проведените на 14 ноември 2021 г. избори за 

народни представители. За целта е съставен протокол. Констатирано 

е, че състоянието на чувалите с бюлетини в пликовете е в добро 

състояние и помещението е запечатано след изпълнение на 
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необходимите дейности. Изпращат ни копие от протокола и 

придружаващите документи. 

Другото, което докладвам за сведение и запознаване, е вх. 

№ НС-06-284 от 6 декември, община Сухиндол в изпълнение на т. 30 

от Решение № 1424-НС от 2022 г. на Централната избирателна 

комисия ни изпращат копие от заповед и протокол по отношение 

отваряне на помещение, в което се съхраняват материали от 

предходни избори. Докладвам за сведение и запознаване. 

И още едно, което също ще докладвам за сведение и 

запознаване: вх. № НС-22-564/07.12.2022 г. – писмо от госпожа 

Г., изпратено по имейл. Нямам представа кой е изпращачът. 

Пита може ли да се извърши заснемане по време на гласуване, 

защото в изборна секция по време на изборите журналист е призовал 

хората да се снимат, както е правил самият журналист. Нито става 

ясно за кои избори е запитването, още повече че дори не можем да 

приемем това като сигнал по отношение на нарушения в изборите, 

защото такъв сигнал няма, защото изборите приключиха преди 

няколко месеца. Затова го докладвам само за сведение и 

запознаване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Следващ докладчик е колегата Георгиева. Заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № НС-

06-294 от 8 декември т.г. сме получили преписка от община Тервел 

за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали с цел прибиране на избирателните списъци след 

приключила проверка на ГД ГРАО. Докладвам го за сведение. 

Докладвам за сведение още две преписки с вх. №№ ПВР-06-

19 и ПВР-14-8 от 8 декември т.г. от община Ценово също за 

отваряне на запечатани помещения, но с цел извършване на 

експертиза и унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на 

съхранение. Приложени са всички изискуеми документи, 

включително актът за унищожаване на неценните документи, 

протокол за работата на създадената комисия, заповедите. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в 

административни преписки има ли други доклади? Не виждам. 

Преминаваме към трета точка: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Докладвам за сведение писмо от СРС, Наказателно отделение 

19-ти състав с вх. № ПВР-08-7/1 от 7 декември т.г., с което се 

изпраща призовка за свидетел за госпожа Камелия Нейкова като 

актосъставител по НАХД № 2022111390880 по описа на СРС. 

Следващото заседание по делото е насрочено за 14 февруари 

от 9,45 ч.  

Колеги, докладвам Ви  във връзка с две дела, по които 

Централната избирателна комисия е страна, че са подготвени 

пълномощни в полза на юрисконсулт Н. Ж. да 

представлява Централната избирателна комисия по адм. дело 

№ 2870/2022 г. по описа на Административен съд – Пловдив, за 

което има насрочено съдебно заседание на 15 декември 2022 г. 

Второто пълномощно е по адм. дело № 928/2022 г. също по 

описа на Административен съд – Пловдив, по което има насрочено 

заседание на 11 януари 2023 г., но пълномощното е необходимо, за 

да може да бъде получена при явяването в съдебно заседание на 

15 декември по предходното дело експертиза, изготвена по второто 

дело. Пълномощните са във вътрешната мрежа, подпапка „АС 

Пловдив”.  

Моля да гласуваме, за да упълномощим главен юрисконсулт 

Ж.  да представлява Централната избирателна комисия по двете 

дела.  

Моля за становище по предложението. Не виждам.  

Моля, режим на гласуване . 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева,  Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – 1 

(Йорданка Ганчева).  
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Това са моите доклади в тази точка. 

Има ли други доклади в някоя от точките? Не виждам. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното 

заседание на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото заседание за 13 декември 2022 г., вторник, от 10,30 ч. 

Благодаря. 

 

 (Закрито в 11,15 ч.) 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Росица Матева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

          Виржиния Петрова 

 


