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ДОКЛАД 

 

 

За изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, 

сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и 

друга отчетна информация за 2020 година. 

 

 

 Изминалата 2020 г. премина под знака на безпрецедентна световна 

пандемия и икономическа криза, предизвикана от вируса SARS-CoV-2 и 

причиняваната от него болест COVID-19. Бързото разпространение на COVID-19 

в страната и в община Благоевград поднесе негативните ефекти, в значителен 

спад на пътуванията и туристическите услуги,  спад в крайното търсене на стоки 

и услуги, ограничения в някои производства, намаление на заетостта и доходите 

от труд. Сред икономическите сектори най-силно засегнати бяха дейностите, 

чието търсене е зависимо от мобилността на хората – туризъм (вкл. ресторанти, 

места за настаняване, туроператори и туристически агенти), транспорт и 

търговия; култура, спорт и развлечения.  

 Бяха предприети действия в подкрепа на фирмите с цел облекчение на 

бизнеса на територията на община Благоевград  предвид противоепидемичните 

мерки и ограниченията относно преустановяване или ограничаване търговската 

дейност на заведенията за хранене и развлечения, кафенетата, молове и други, 

като намаляване и освобождаване на наемателите и концесионерите от 

заплащане на наемни вноски и концесионни такси за определени периоди. 

  Това доведе до рязко намаляване на събираемостта и размера на 

приходите. Общината приключи бюджетната година с 1,6 млн. лева по-малко 

собствени приходи от предходната 2019 година, което затрудни погасяването на 

натрупаните просрочени задължения и погашенията по съществуващия 

общински дълг. Въпреки това, община Благоевград приключи 2020 година само 

с един нарушен финансов показател - Осредненото равнището на събираемост на 

ДНИ и ДПрС е под средното за страната (71,78%), отчетено за последната 

година. 

 

 Представям на Вашето внимание годишният финансов отчет на Община 

Благоевград, който освен отчетна информация съдържа анализ и други 

съществени данни за финансовото състояние и резултатите от дейността. 

 

С цел по-голяма яснота и прозрачност информацията се представя с  

визуализация в достъпен за гражданите вид. 

Годишния отчет за изпълнението на бюджета се внася за разглеждане от 

Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните 

финанси, чл. 49 и чл. 52 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община 

Благоевград и чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг. Представя се по 
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показателите, по които е приет, като неразделна част от него е годишен отчет за 

състоянието на общинския дълг. 

 

 

         Поради независещи от Община Благоевград причини, до момента на внасяне на 

Годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община 

Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския 

дълг, Сметна палата е връчила Проект на одитен доклад за извършен финансов одит 

на консолидираният годишен финансов отчет на Община Благоевград за 2020 година, 

който е представен в Приложение № 9. 

Сметна палата изразява мнение, че приложеният консолидиран годишен 

финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово 

състояние на община Благоевград към 31 декември 2020 година и за нейните 

консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните й парични 

потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща 

рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, 

указанията и сметкоплана по чл. 164 ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси. 

Предвид срока за изготвяне и внасяне в общински съвет на отчета съгласно 

чл.140 ал.1 и 5 от Закона за публичните финанси, към приложените документи е 

представен само Проект на одитен доклад за извършен финансов одит. 

Окончателният одитен доклад ще бъде внесен в Общински съвет – Благоевград след 

връчването му от Сметна палата. 
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Показатели за финансова самостоятелност, устойчивост и ефективност за 

2020 година 

 

 
 

 

Първата стъпка от анализа на данните представлява изготвянето на профил на 

общинските финанси в община Благоевград за 2020 г. Той позволява да се откроят 

основни тенденции във финансовото управление на местно равнище и е отправна точка 

за по-нататъшни сравнения между показателите спрямо референтна средна стойност. 

На графиките са онагледени финансовите показатели на Община Благоевград за 

2020 година и е направено сравнение с показателите на национално ниво (осреднено за 

всички общини в страната). 

Първата графика показва нивото на финансовите показатели за дела на 

приходите от общите постъпления, покритието на разходите за местни дейности с 

приходи, размерът на дълга и просрочените задължения на общините като 

съотношение към планираните приходи.  

Собствените приходи , отнесени към общите постъпления, показват дял на 

местните постъпления 30,9% при средно за страната 30,76%, т.е този показател е 

близък до средното за страната. 
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Следващият показател сочи до каква степен собствените приходи на общината 

са в състояние да покрият издръжката на местните дейности. Или иначе казано, 

възможността на общината да самоиздържа дейностите без да разчита на трансфери от 

ДБ. Както е видно и от графиката, общината е със стойност на показателя над средното 

за страната, което означава, че покритието на разходите е много добро. Важно е да се 

отбележи, че при изчисляване на този показател са взети предвид и разходите, които 

общината е извършила, за да дофинансира делегираните държавни дейности, което за 

2020 година е в размер на 899 хил. лева. Ако за целите на анализа се вземат предвид 

само изцяло местните дейности, то покритието на разходите със собствените приходи 

би било още по-добро - 89%, включително и разходите за инвестиционни дейности.  

Размерът на дълга като съотношение с планираните приходи и изравнителна 

субсидия е 57,9%  при  52,7%  средно за страната за 2020 година. Причината за по-

високият % е отсрочването на погасителните вноски по дълга и прехвърлянето им за 

следващ период. 

На втората графика са показани показателите за дял на просрочените 

задължения, задължения за разходи, поети ангажименти, събираемост на данъци. 
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Общината приключва с просрочени задължения в размер на 2,9% . За страната 

просрочените задължения по общинските бюджети са средно 1,8%. 

 

Делът на задълженията за разходи по бюджета от средногодишните разходи за 

последните четири години е 5,5% за общината. Максималния размер на тези 

задължения в края на годината, съгласно Закона за публичните финанси, не може да 

надвишава 15%. Както е видно, общината е спазила ограничението на закона. Този 

показател сочи за финансова политика, ограничаваща поемане на задължения за 

разходи, които не са обезпечени с очаквани приходи. 

Делът на поетите ангажименти по бюджета от средногодишните разходи за 

последните четири години е 35,7% за общината. Максималния размер на тези 

задължения в края на годината съгласно Закона за публичните финанси не може да 

надвишава 50%. Както е видно, общината е спазила ограничението на закона. Този 

показател отразява всички ангажименти за разходи, независимо кога са били поети, 

които са останали неизпълнени/нереализирани към края на годината и подлежат на 

изпълнение/реализиране изцяло или частично в следващите бюджетни години. Имат се 

предвид поети ангажименти за договори, сключени за период примерно 3 години, 

които се изпълняват на няколко етапа. Остатъкът от договора през втората или третата 

година формира въпросният показател.  

Показателите за задълженията за разходи и за поетите ангажименти по бюджета 

към края на бюджетната година са показател за финансовата политика на общината, 

най-вече за правилното планиране и разходване на бюджетните средства, както и 

обезпечаването на разходите за основните функции със съответните 

приходоизточници. 

Показателят за събираемост на Данък върху недвижимите имоти за 2020 година 

е 72,1%, и с около 2 % по-малко от средното за страната – 73,7%. Показателят за 

събираемост на Данък върху превозните средства за 2020 година е в размер на 63,3% 

при 69,8% средно за страната приблизително 3% по-малко от предходната година. Този 

показател единственият който община Благоевград не покрива за 2020 г.   

Причините за по-ниската събираемост на данъците са следните: 

- Във връзка с разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 

г. до отмяната на извънредното положение не се прилагаха последиците от забава за 

плащане на задължения. Стартирането на  процедурите по събиране на 

задълженията от ЧСИ след отмяната на тези мерки се отрази на събираемостта в 

2021г. 

- През 2020 г. срокът за ползване на отстъпката от 5 на сто за данъка върху 

недвижимите имоти и данъка върху превозните средства за цялата година беше  до 

30 юни. 

-Поради извънредното положение и последвалите мерки заради 

разпространението на вируса се наблюдава отлагане на сделките за придобиване на 

имоти през 2020 година и увеличение съответно през 2021 година. 

 
     

Изпълнение на приходната и разходната част на бюджета за 2020 година 

 
Общия размер на приходите по отчет за 2020 година е в размер на 74 237 495 

лева, в това число местни приходи – 24 738 654 лева и държавни – 49 498 841 лева. 
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Структурата и размера на приходите можете да видите в Приложение № 1 към 

доклада. 

 

На графиката е онагледено разпределението на видовете приходи към общите 

приходи за 2020 г. 

 

 

 
 

 

 

 

Графиката представлява конструираният осреднен профил на общинските 

приходи, от който е видно, че 68% от всички приходи на практика съставляват 

трансфери от държавата за делегирани държавни дейности, а 32% са приходите за 

местните дейности. 

Собствените приходи на общината възлизат на 30%, от които 15% имат данъчен 

характер, а 15% – неданъчен. 

Собствените приходи включват местни имуществени и неимуществени данъци, 

доходи от собственост, общински такси, приходи от продажба на нефинансови активи, 

концесии, дарения и други. 

Приходи от данъци 

В таблицата са представени видовете данъци, планираните постъпления от тях и  

изпълнението им към края на годината. 

 

 

Трансфери от ЦБ за 
делегирани 

държавни дейности 
68% 

Имуществени  и 
др. данъци  

15% 

 Неданъчни 
приходи 

15% 

Трансфери от ЦБ за 
местни дейности 

2% 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ПРИХОДИ КЪМ ОБЩИТЕ 
ПРИХОДИ ЗА 2020 Г. 
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Наименование 
Уточнен годишен 

план 
Годишен отчет % изпълнение 

Данък върху недвижимите 

имоти 3 400 000 2 925 667      86% 

Данък върху превозните 

средства 5 700 000 5 272 507 93% 

Данък при придобиване на 

имущество по дарение и 

възмезден начин   1 800 000 2 127 897 118% 

Туристически данък       30 000 15 519 52% 

Окончателен годишен 

патентен данък/Данък върху 

таксиметров превоз на 

пътници     320 000 297 070       93% 

Всичко приходи от данъци  11 250 000 10 628 683 94% 

 

 

Общият размер на приходите от местни данъци към 31.12.2020 г. е 10 628 683 

лв., при уточнен годишен план 11 250 000 или изразено в проценти – 94 % събираемост 

на планираните постъпления.   

Най-голям относителен дял от изпълнението за 2020 год. заема данък при 

придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, който отбелязва 18% 

преизпълнение от планираните постъпления. Приходът от този вид данък изцяло 

зависи от действието на данъчно задължените лица при извършването на сделки с 

движимо и недвижимо имущество. Очаквано заради последиците от пандемията върху 

икономиката,  с най-слабо изпълнение е туристическият данък – едва 52%. 

 

Неданъчни приходи 

Изпълнението на неданъчните приходи и тяхната тежест в приходната част на 

бюджета са представени на следващата графика. Графиката показва процентното 

разпределение на неданъчните приходи спрямо общия размер, който за 2020 г. е 

10 576 881 лв. Изпълнението на тези приходи спрямо планираното за годината е 93%. 
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В структурата на неданъчните приходи са включени постъпления от такси, доходи от 

собственост, от продажби, от наеми, лихви, дивиденти и др. Неданъчните приходи 

формират половината от собствените приходи на общината.  

Най-значимият източник на собствени неданъчни приходи са общинските такси, 

които формират около 62% от общия размер на неданъчните постъпления. 

Втори по значение са приходите и доходите от собственост (23%). В тази 

стойност са: дивидентите на общинските дружества; приходи от продажбата на услуги; 

от наемите на земя и общинско имущество; от лихви по текущи банкови сметки. 

Около 6,9% носят приходите от глоби, санкции и наказателни лихви. Значението 

на постъпленията от продажба на нефинансови активи, т.е. на нематериални 

дълготрайни активи, транспортни средства, сгради и земя, е в размер на 8,7%. 

Даренията от страната и чужбина имат много слабо значение за общия обем на 

приходите - 0,6% от всички неданъчни приходи.  

Приходите от  концесиите също имат слабо значение – 3,7%.  

 „Други приходи“ (0,7% среден дял за 2020 г.). В тази категория влизат 

реализираните курсови разлики от валутни операции, различни застрахователни 

обезщетения, приходи от вторични суровини.  

Последната секция „Внесени ДДС и данък върху приходите от стопанска 

дейност на общината“, който е в размер на -5,9%. Стойността на тези данъци е с 

отрицателен знак, тъй като са внесени в приход на републиканския бюджет, съответно 

намаляват приходната част на бюджета на общината и по своята същност не са разход. 

Приходи и доходи от 
собственост 

23,3% 

Общински такси 
62% 

Глоби, санкции и 
наказателни лихви 

6,9% 

Други приходи 
0,7% 

Внесени ДДС и други 
данъци върху 
продажбите 

-5,9% Постъпления от 
продажба на 

нефинансови активи 
8,7% 

Приходи от 
концесии 

3,7% 

Помощи и дарения 
от страната 

0,6% 

Неданъчни приходи 
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Субсидии за делегираните държавни дейности 

 

Стойностните показатели на община Благоевград за делегираните от държавата 

дейности – начален план за 2020 година и разпределени по функции са представени в 

таблицата. През 2020 година субсидиите имат ръст с около 14,5% спрямо 2019 година. 

 

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА 

ДЕЙНОСТИ ЗА  2019 ГОДИНА И ЗА 2020 ГОДИНА  В ХИЛЯДИ ЛЕВА 

        

Година 

Общо 

разходи 

за ДДД 

за 

годината 

в т.ч. 

общинска 

администра

ция 

отбрана 
образован

ие 

здравеопазв

ане 

социални 

грижи 
култура 

 Бюджет 

2019 38 494.90 2 572.00 288.1 27 627.70 3 152.20 3 175.40 1 679.50 

 Бюджет 

2020 44 061.46 2 863.10 334.5 32 195.88 3 274.49 3 532.40 1 861.09 

Разлика в 

увеличение 

на 2020 

спрямо 

2019  5 567 291.1 46.4 4 568.2 122.3 357.0 181.6 

% 14.46 11.32 16.11 16.53 3.88 11.24 10.81 

 

 

В структурно отношение разходите по функции не търпят съществена промяна 

спрямо предходната година. 

Разходите за делегираните държавни дейности са в размер на 49 498 840 лева.  

На графиката е представено изпълнението на разходите по функции с процентно 

разпределение. Изпълнението на бюджета на разходите за 2020година за делегираните 

държавни дейности е 92%, спрямо планираните. 
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Най-голям дял в общите разходи заемат  средствата за „Образование”, които 

формират 69% от всички разходи. Във функцията с най-голям дял са разходите в 

дейност „Неспециализирани училища“, като останалите  се разпределят между 

дейностите „Детски градини“, „Професионални гимназии“, „Общежития“, „Център за 

подкрепа за личностно развитие“, „Ресурсно подпомагане“ и „Други дейности по 

образование“.  

Спрямо предходната година се запазва делът на разходите за Функция „Общи 

държавни служби” – 5%. Разходите за „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

са 4 %. Относителния дял на дейностите във функция „Отбрана и сигурност” са почти  

1%. Със същия размер процентно разпределение е и функция „Икономически 

дейности“. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 14%. Функция 

„Здравеопазване” със 7 %.  

 

 
 

 

 

 

5% 

 0% 

 69% 

 7% 

14% 

 4%  1% 

Разпределение на делегираните държавни 
дейности по функции в % 

I. Функция Общи държавни 
служби 

II. Функция Отбрана и сигурност 

III. Функция Образование 

IV. Функция Здравеопазване 

V. Функция Социално 
осигуряване, подпомагане и 
грижи 

VII. Функция Култура, спорт, 
почивни дейности и религиозно 
дело 

VIII. Функция Икономически 
дейности и услуги 
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Профил на разходите по бюджет и отчет за местни  дейности, разпределени 

по функции за 2020 г.  
 

Разходите за местни дейности са в размер на 23 839 582 лв., а за дейностите 

дофинансирани с местни приходи – 899 071 лв. 

 

Разходите за местни дейности се финансират със средства от: общински приходи 

от местни данъци, такси, цени на услуги, управление на общинска собственост, 

стопанска дейност, други приходи от дарения и неданъчни приходи, трансфери за 

местни дейности/обща изравнителна субсидия/ и преходен остатък от предходната 

година. 

Изпълнение на разходите за местни дейности по функции: 
 

 

 

Най- голям дял с над 50% от изпълнението на местните дейности е функция VI 

„Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 
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околната среда“. Тази функция има следните дейности: жилищно строителство, 

благоустройство на уличната мрежа , ВиК, осветление и поддръжка на лед осветление, 

поддръжка на паркове, детски площадки, средства за населените места в рамките на 

общината, озеленяване, декаризация на тревни площи, план-сметката за чистота, 

поддръжка на пътища на земна основа и др. 

 Следва функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ с 22% , 

5,6 % е делът на функция „Общи държавни служби“, а функция „Образование“ около 

7,6%. „Икономически дейности“ е с дял 8%. Останалите около 5% са разходите за 

функция „Здравеопазване“, функция „Социални дейности“, функция „Отбрана и 

сигурност“ и лихви. 

 

Движение и състояние на дълга за 2020 година 

 

Към 01.01.2020 година Община Благоевград има поет дълг в размер на 9 041 517 

лева.  Усвоеният дълг през 2020 година е в размер на 4 463 302 лв. Извършените 

разходи за главница и лихви са 1 095 247 лв, в това число погашенията по главници са 

в размер на 933 312 лева. Остатъчния размер на дълга към 31.12.2020 г. е в размер на 

11 261 220 лв. 

 
Кредитор Предназ

начение 

на 

дълга 

Краен срок за 

погасяване 

Остатъче

н размер 

на дълга 

към 

01.01.2020 

г. /в лева/ 

Усвоен 

дълг през 

2020 г. /в 

лева/ 

Извършен

и 

погашени

я по 

главница 

през 2020 

г. /в лева/ 

Извърш

ени 

разходи 

по дълга 

през 

2020 г. 

/в лева/ 

в т.ч.: Общо 

извършени 

плащания по 

дълга през 

2020 г. по 

главница и 

разходи /в 

лева/  

Остатъчен 

размер на 

дълга към 

31.12.2020 г. 

/в лева/ 

разходи 

за лихви  

к.3 к.5 к.6 к.7 к.8 к.9 

k.10 

(к.11+к.

12) 

к.11 к.13 (к.9+к.10) к.14 

Кредитна 

институция 

- банка 

Инвести

ционни 

проекти 11.08.2026 г. 1 541 517   231 230 28 565 28 565 259 795           1 310 287 

Кредитна 

институция 

- банка 

Плащан

ия по 

проекти, 

финанси

рани от 

ЕС 12.12.2022 г. 7 500 000     90 001 90 000 90 001 7 500 000 

НФ /ДДС 6 

от 2011/ 

Плащан

ия по 

проекти, 

финанси

рани с 

ЕС 18.05.2020 г.   414 685 414 685 0   414 685   

НФ /ДДС 6 

от 2011/ 

Плащан

ия по 

проекти, 

финанси

рани с 

ЕС 03.08.2020 г.   287 397 287 397 0   287 397   

"ФЛАГ" 

ЕАД 

Плащан

ия по 

проекти, 

финанси

рани с 

ЕС 25.12.2021 г.   118 065   6 802 6 802 6 802              118 065 
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"ФЛАГ" 

ЕАД 

Плащан

ия по 

проекти, 

финанси

рани с 

ЕС 25.10.2021 г.   2 954 220   36 567 36 567 36 567 2 954 220 

МФ 

Времене

н 

недости

г на 

средства 01.12.2021 г.   807 000   0   0 807 000 

  
9 041 517 4 463 302 933 312 161 935 161 934 1 095 247 11 261 220 

 

 

 
Общият размер на разходите по обслужването на дълга /1 095 247 лева,  

включващи погашения по главници и лихви/  представлява 1,4% от средногодишния 

размер на изравнителната субсидия и собствените приходи на общината. Съгласно 

Закона за публичните финанси годишния размер на тези плащания не може да 

надвишава 15%. През 2020 година няма издадени от общината гаранции.  

 

Изпълнение на инвестиционните разходи за 2020 година. 

 

   Изпълнението на капиталовите разходи на Община Благоевград към 31.12.2020 

година е в размер на 16 950 677 лева или 98% от годишната задача, която е в размер на 

17 287 231 лева. 

По източници на финансиране изпълнението на капиталовите разходи е както 

следва: 

 1. Целева субсидия за капиталови разходи – годишен план 1 348 000 лева, като 

средствата са изцяло усвоени.  

 2. Собствени бюджетни средства – годишен план 1 241 471 лева, усвоено      

 1 204 939 лева – 97%.  

3. Сметки за средства от ЕС: годишен план 13 903 174 лева – изцяло усвоени.  

  4. Други източници на средства: ПУДООС, целева субсидия - преходен остатък, 

целеви трансфери - преходен остатък, МОН и дарения – общо годишен план 794 586 

лева, усвоено 494 564 лева – 62%. По-голямата част от неусвоените средства е 

преходен остатък за 2021 г. във връзка с изпълнението на НП „Изграждане на STEM 

среда“ във II. ОУ „Д. Благоев“ и VII. СУ „К. Шапкарев“. 

Изпълнението на капиталовите разходи за отчетния период по видове работи е 

както следва: 

 Основен ремонт на дълготрайни материални активи – годишен план 1 296 

891 лева, усвоено 1 291 011 лева – 99,5%. 

 Придобиване на дълготрайни материални активи – годишен план 15 970 

210 лева, усвоено 15 639 536 лева – 98%. 

 Придобиване на нематериални дълготрайни активи – годишен план 17 074 

лева, усвоено 100%. 

 

Подробно изпълнение за обектите и източниците на финансиране в капиталовата 

програма са посочени в Приложение № 5. 
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Изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз 

 

Отчетът на средствата от ЕС, предоставени на общината по оперативни 

програми и съответното съфинансиране по тях е представено в следващата таблица. 

Подробен отчет по конкретните проекти е приложен към доклада (Приложение № 8). 

Годишен отчет на средствата от проекти и програми на ЕС и други международни 

програми и договори и планираните трансфери за съфинансиране през 2020 г. 

      (лева) 

Наименование на програмата 
Разходи за 

2020г. 

в т. ч. 

от ОП 
собствено 

финансиране 

ОПРЧР 515 820.00 515 820.00 0.00 

ОП ХРАНИ 27 173.00 27 173.00 0.00 

ОПРР 1 767 771.79 1 767 771.79 0.00 

ОП Околна среда 11 029 367.50 11 005 634.76 23 732.74 

ОП Добро управление 123 082.00 123 082.00 0.00 

Програми ТГС по външните граници на 

ЕС 161 065.32 141 675.64 19 389.68 

Други разходи за осигуряване на 

устойчивост 22 596.00 0.00 22 596.00 

Всичко: 13 646 875.61 13 581 157.19 65 718.42 

 

 

Подробен касов отчет за изпълнението на бюджета, инвестиционната програма и 

сметките за средства от ЕС към 31.12.2020 година, както и друга отчетна информация, 

са публикувани на електронната страница на общината: http://www.blgmun.com, секция 

„Икономика“. 

 

 

 

ЗА КМЕТ: 

ХРИСТО ДЮЛГЕРОВ 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО 

ОПРЕДЕЛЕН СЪС ЗАПОВЕД №436-ЧР/13.08.2021 ГОДИНА 
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