




























*Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП



 
 

 
 

Този документ е създаден в рамките на проекти на Община Ботевград във връзка с процедура BG16RFOP001-2.002 „ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2” по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните 

райони“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 
Ботевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 

1 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

за обществена поръчка с предмет: „Изработване и доставка на промоционални материали 

за информация и публичност по шест проекта на община Ботевград по процедура 

„Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, 

запазена по чл. 12 от ЗОП с шест обособени позиции“ 

 

Възлагането и изпълнението на тази обществена поръчка е свързано с изискванията и правилата 

на Европейския съюз за информация и комуникация на всеки проект, финансиран със средства 

от ЕСИФ. Мерките за осигуряване на публичност и визуализация / информация и комуникация 

следва да бъдат изцяло съобразени с изискванията на регламентите на ЕС, указанията на УО на 

ОПРР, Националната комуникационна стратегия и приложение № 2 към нея „Единен наръчник 

на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“, както 

и да гарантират популяризирането на проектите на община Ботевград по процедура „Енергийна 

ефективност в периферните райони – 2“ пред широк кръг лица чрез представяне на информация 

за изпълняваните проекти.  

1. Техническа спецификация за Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по проект „Въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията 

на град Ботевград – етап 1” 

№ Дейност/Артикул Брой 

1 Дизайн, предпечат и цифров печат на временна табела/билборд с големи 

размери/ 

Размери 400/300; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградата, обект на интервенция 

1 

2 Дизайн, предпечат и цифров печат на временни и постоянни табели/билборд с 

малки размери/ 

Размери 180/150; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

4+5 

3 Дизайн, предпечат и печат на плакат с информация за проекта Формат А3, 

Хартия 250гр./кв.м, Пълноцветен печат 4+0, надпечатен лак 

100 

4 Дизайн, предпечат и цифров печат на банер за събития по проекта, Ролбанер, 

размери 200х80 см., Метална стойка с ролка и пружина, Пълноцветен печат 4+0, 

материал на платното - Винил 

1 

5 Тениски, Брандирани тениски, материал 100% памук, размери S, М, L, XL, XXL  70 
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райони“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 
Ботевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
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6 Шапки, Брандирани шапки с козирка 80% полиестър, 20% памук, закопчаване 

велкро, универсален размер 

70 

 

2. Техническа спецификация за Обособена позиция 2: „Изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по проект „Въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията 

на град Ботевград – етап 2” 

 

№ Дейност/Артикул Брой 

1 Дизайн, предпечат и цифров печат на временни табели/билборд с големи 

размери/ 

Размери 400/300; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

2 

2 Дизайн, предпечат и цифров печат на временни и постоянни табели/билборд с 

малки размери/ 

Размери 180/150; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

2+4 

3 Дизайн, предпечат и печат на плакат с информация за проекта Формат А3, 

Хартия 250гр./кв.м, Пълноцветен печат 4+0, надпечатен лак 

100 

4 Дизайн, предпечат и цифров печат на банер за събития по проекта, Ролбанер, 

размери 200х80 см., Метална стойка с ролка и пружина, Пълноцветен печат 4+0, 

материал на платното - Винил 

1 

5 Тениски, Брандирани тениски, материал 100% памук, размери S, М, L, XL, XXL  40 

6 Шапки, Брандирани шапки с козирка 80% полиестър, 20% памук, закопчаване 

велкро, универсален размер 

40 

 

3. Техническа спецификация за Обособена позиция 3: „Изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по проект „Въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията 

на град Ботевград – етап 3” 

 

№ Дейност/Артикул Брой 

1.1 Дизайн, предпечат и цифров печат на временни табели/билборд с големи 

размери/ 

Размери 400/300; 

3 
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Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

1.2 Дизайн, предпечат и цифров печат на постоянни табели/билборд с малки 

размери/ 

Размери 180/150; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

3 

2 Дизайн, предпечат и печат на плакат с информация за проекта Формат А3, 

Хартия 250гр./кв.м, Пълноцветен печат 4+0, надпечатен лак 

100 

3 Дизайн, предпечат и цифров печат на банер за събития по проекта, Ролбанер, 

размери 200х80 см., Метална стойка с ролка и пружина, Пълноцветен печат 4+0, 

материал на платното - Винил 

1 

4 Тениски, Брандирани тениски, материал 100% памук, размери S, М, L, XL, XXL  40 

5 Шапки, Брандирани шапки с козирка 80% полиестър, 20% памук, закопчаване 

велкро, универсален размер 

40 

 

4. Техническа спецификация за Обособена позиция 4: „Изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по проект „Въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията 

на град Ботевград – етап 4” 

 

№ Дейност/Артикул Брой 

1 Дизайн, предпечат и цифров печат на временни табели/билборд с големи 

размери/ 

Размери 400/300; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

2 

2 Дизайн, предпечат и цифров печат на временна и постоянни табели/билборд с 

малки размери/ 

Размери 180/150; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградата, обект на интервенция 

1+3 

3 Дизайн, предпечат и печат на плакат с информация за проекта Формат А3, 

Хартия 250гр./кв.м, Пълноцветен печат 4+0, надпечатен лак 

100 

4 Дизайн, предпечат и цифров печат на банер за събития по проекта, Ролбанер, 

размери 200х80 см., Метална стойка с ролка и пружина, Пълноцветен печат 4+0, 

материал на платното - Винил 

1 

5 Тениски, Брандирани тениски, материал 100% памук, размери S, М, L, XL, XXL  40 
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4 

6 Шапки, Брандирани шапки с козирка 80% полиестър, 20% памук, закопчаване 

велкро, универсален размер 

40 

 

5. Техническа спецификация за Обособена позиция 5: „Изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по проект „Въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията 

на град Ботевград – етап 5” 

 

№ Дейност/Артикул Брой 

1.1 Дизайн, предпечат и цифров печат на временни табели/билборд с големи 

размери/ 

Размери 400/300; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

3 

1.2 Дизайн, предпечат и цифров печат на постоянни табели/билборд с малки 

размери/ 

Размери 180/150; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

3 

2 Дизайн, предпечат и печат на плакат с информация за проекта  

Формат А3; 

Хартия 250гр./кв.м; 

Пълноцветен печат 4+0, надпечатен лак 

100 

3 Дизайн, предпечат и цифров печат на банер за събития по проекта 

Ролбанер, размери 200х80 см.; 

Метална стойка с ролка и пружина; 

Пълноцветен печат 4+0, материал на платното - Винил 

1 

4 Тениски, Брандирани тениски, материал 100% памук, размери S, М, L, XL, XXL  40 

5 Шапки, Брандирани шапки с козирка 80% полиестър, 20% памук, закопчаване 

велкро, универсален размер 

40 
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6. Техническа спецификация за Обособена позиция 6: „Изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по проект „Въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията 

на град Ботевград – етап 6” 

 

№ Дейност/Артикул Брой 

1 Дизайн, предпечат и цифров печат на временни табели/билборд с големи 

размери/ 

Размери 400/300; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

3 

2 Дизайн, предпечат и цифров печат на временна и постоянна табела/билборд с 

малки размери/ 

Размери 180/150; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградата, обект на интервенция 

1+4 

3 Дизайн, предпечат и печат на плакат с информация за проекта Формат А3, 

Хартия 250гр./кв.м, Пълноцветен печат 4+0, надпечатен лак 

100 

4 Дизайн, предпечат и цифров печат на банер за събития по проекта, Ролбанер, 

размери 200х80 см., Метална стойка с ролка и пружина, Пълноцветен печат 4+0, 

материал на платното - Винил 

1 

5 Тениски, Брандирани тениски, материал 100% памук, размери S, М, L, XL, XXL  70 

6 Шапки, Брандирани шапки с козирка 80% полиестър, 20% памук, закопчаване 

велкро, универсален размер 

70 

 

Настоящата обществена поръчка следва да бъде изпълнена в съответствие с Националната 

комуникационна стратегия и Приложение № 2 към нея „Единен наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“, както и съобразно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 

17.12.2013 г. и Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28.07.2014 г. Всички 

мерки за публичност и визуализация в настоящата поръчка следва да отговорят на конкретните 

указания в цитираните документи и в Общите условия към съответния АДБФП. 

Изработването на включените в поръчката промоционални материали включва дизайн, 

изработка, довършителни операции, опаковка и доставка на адреса на Възложителя на описаните 

артикули и монтаж, когато е приложимо за съответния артикул. Изпълнителят трябва да изготви 

проект на дизайн на всички промоционални материали и да го представи на Възложителя за 

одобрение. Примерни визии на описаните материали при спазване на задължителните 
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минимални изисквания за съдържание и визуализация, са представени в т. 8 на Единния наръчник 

на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

Единният наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 

2014-2020 г. е публикуван на следния интернет адрес:  https://www.eufunds.bg/bg/node/465  

 

 

https://www.eufunds.bg/bg/node/465












*Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП



EBPOnEricKfi cbto3
EBPONEfiCKI,I OOHA 34
PETUOHAflHO PA3BI4THE

PETI,IOHH B F,ACTE)K

Ilpuaoucenue lV! 4

Ao
oErrIr4HA EOTEB|PAA

TIEHOB O IPEAJIOXEHI,IE
or Alercau4rp MetoAnen I4saHon (ugeuru$HKarluoHHra Aaunw/nacnopr) AoKyMeH,r 3acaMorHqHocr J''lb 64718t747 r/r:,rare:f,ia rua 04.0g.2017r. or MBp - cosnx B KaqecrBoro lvrH HaYupanntel (nocovoa ce dntacuocmma Lt Kaqecnx*omo, 6 Koemo nuqemo ut to npa6o dqnpedcmaoanea u ynpqennca) ua "Arrex" EooL (HauvreuonaHae Ha yvacrHax), c EI,IK (per. J\!,aKo e npuloxuuo) 104695590, cbc ceAanr.rue rp. Csuruos, n.K. 5250, yil. ,,,{ranumpllluruuauoB", N9 4 u alpec Ha ynpaBneHue rp. cnarqon, n.r. 5250, yn. ,,flulaurrp lul1lrraaHoEl,,, J,,lb4 - yvactul'IK B npoueAypa 3a Bb3JIaraHe Ha o6qecreeHa flopbqKa c npeAMer: ,,H:pa60TBaHe rrAocraBKa Ha [poMoIrIroHaJIHIr MarepHaJln :a uHQopMalllrfl n rry6.nuvHocT rro urecr [poe6Tana o6uluna EorerrpaA rro flpolreAypa ,,Eueprufiua-e$exruBHocr n nepneepHHre paiiorur -2(' ua o[ ,,PeruoHrr B pacrex,, 2014-2020, ,urrur.rru'rro ,r. ri;; d,;;i; c urecr o6ocor5enutlo3uq[u", sa o6oco6erla [o3lrurg J\t 3 ,rl4:pa6orBaue r{ AocraBKa Ha [poMorIHoHlJrHH
MarepHaJrlr ra uu0opruaqlrff u rry6.uuuHocr no [poexT rrBrrexgaHe Ha Mepr(H ra enepryrfiuaesexrunHocr e ooulecrBe'I{ u uuoroQaMHJrHH }KlrJrrruIHH crpagr{ Ha rep,ToprrflTa Ha ,rpaABotenrpag - eran 3,,

yBAXAEMI4 rO CIOAI,IH EOPI,ICOB,

c uacrosutoro BbB Bpb3Ka c Baure Perueure u o6gnresue 3a Bb3JraraHe qpe3 npoueAypa Hao6ulecraeuara 
',opbq*a 

c nocor{eHl'I,l [o-rope npeAMer, Bu npeAcraBflMe Harrrero rler{oBonpeAnoxeHue 3a H3rrb.rlHeHue Ha o6.seeHara or Bac [opbqxa:

2700100 (c.rronorvr: ABe xuJrfl AH 14 ceAeMcToTnH) nu. 6e: [!C uilu o6rqo 3240,00
(C.TTONOU: TPH XHJIflAIT ABECTA IT qETI{PAECCT).rN. 

C !flC,KAKTO CJIEABA:

Toar,-dog, n,e.*r:l 6orreeapad '

i:,',:,X\f:":Z'#I:!:,i|.::,"y:vi:i:y"",yit:,:";z ;;,:,::;:x,z:,,?'""Y1ff.0i.,:#;?':;,:S::!i?,lili;i,i,i',
';::;;#,?";'if;:,;;;,:d"x#:,,::i:::: :::,:^:^:i:i;i,;;,, ;;;;;;;;;;',*",zo.oi;ii,z"';::o;i,:,:::':;:;:!,r:,':;::::::,"
'ifh#,,"!,i/i;'f:":i;,ti;i''l::: ;;; ,';;z;;;;^:;:'x:;" .ff:"';:;:::x:xx.o;:1;',?';r::,:::';i:';:::'::,,i;:";#;:,,:"
"l::,'::1":::.:'^P::::::::-:1 :lu::::::::::: ", 

,o"t,, o,i oi,,,,tri"s",,5,ii,i ,:,r1";;*,';,,';;::;:i,:;":il'ii!'ii;,,11X'i2

APTT4KyJyAF)rZHOCT

flwzai.m, npeAreirar u uu@pon
neqaT Ha BpeMeHHH

ra5enul 6wn6opa c roJreMr,r
paruepa/
Pasr'aepn 4001300;

KoM4TeKc c Ae6eluua

410,00 492,00 1476.,00

cquma, qe noeu dotg^te,n on pa3soa oQuquamo,no cmar;;;r;; ,;;;;;:;r;;;";;; r;' ;;;":;;:;;i,;:;::r;::f;,;;i1:ri;:_f;r;



EBPONEI4CKL1 CbIO3
EBPOnEH(;Ktt ooHA 3A
PETTO}IATHO PA3BHIHE

PETHO}IH B PACTEX

8uu. :a rtlonraN Ha oTKptrTo.
fluHounereH ne.{ar 4+0,
AapeKTeH nerraT Bbpxy
MaTepuana

MouraN Bbpxy crpaAr,rre, o6err

lus airu, np eru e.r aT, ry Op o B

IICqAT HA IIOCTOSHHI,I

ra6enw/ 6un6opl r M€urKH
pasuepr.r/

Pasrrtepu 180/150;
Marepual KoMarerc c Ae6enuua
8vru. sa MoHTax Ha orKpr{To.
flrrgoqseren ueqar 4+0,
IHpeKTeH [eqaT B-5pXy

MaTepHaJra

Mourax BbpxT crpa.{HTe, o6exr
HA I,IHTEPBCHIIA'

230,00 690,00 276,00

,{usaftH, upeaneqai u ner{ar Ha
nJraKar c nuQoprraaq ufl, 3a
EpoeKra @oprrlar t\3, Xaptur
250rp./xr.u, flrnHoqaereu
ue.la'r 4+0, HannerlareH JraK

flwzaim, npeAreqar r rlHSpoB
[etrar Ha 6auep sa ct6l,trzs no
[poeKTa, Pon6anep, pa3Mepr{
200x80 cu., Merarrua ctoftra c
poJrKa r.r npyxr.rHa,
flusoqnereu ne.ren 4*0,

Ha [JrarFroro - Bntrul

160,00 160,00

Teuucru, Epauguparu,r reHHcKr4,
MarepaaJr 100% raMyK,

u S, M, L, XL, XXL
LLIauxa, Bpauanpalru tualrKrz c
Ko3r{pxa 80% uolue crrp, 2O%o

rraMyK, 3aKOUqaBaHe BeJIKpo, 144,00

O6q, B JrB.: 3240,00 c

' fiocor{Bar ce aprr.rKyJrnrelheiruocrr.rre 
" 
; ffilocorreHr.r B TexHr.rqecKuTe crreqtrsnxaquu

-=:--
Tosu doqtnennt _
"eanrailne E@EKrt'IBHocr a ntpuoipiiit 'p,qnouu-;" 

,; n;,;,;;;,;;,2i,,,o o" 2: ,, nodxpena 3a eHepililHa efrexmuanocnr oonopHtt qeHntpoae a nepuQepuurne pafioutt", xotittto ce ocaurecmeasa c Quraicoeau,a nodxpena ua onepanruana npoepaNa ,,peaonu epacmofi" 2014-2020 e ' a$unanaqaHa otrt Eeponeticxua *r, ,iprri- i"porrrr*u, ,trona ?a pezuoHa4Ho pa3sutnue. rlatamaont?o,opflocm ta ctdtpcranuemo Hq n|tglwvqquama ce Hoc, or, o6_upua ;o*lrrrpoa , np, HuKaKau ofuctrtoanrencnea He 
^roilce 

da cecqtotla' ve moat doxyueun on'Pa3'la otlutptanuono ctnaloeuuq ua Eoponeilcxua ctot u vnpae.oaeaulu, opzaH Ha onpp 2014-2020

829,00

192:.,00



EBPOnEilcKl4 cbCI3
EEPOnEr4cKr4 ool.lA 3A
PETHOHAflHO PA3B14T'4E

PET'lOHI4 B FIACTEX

flexlapnpaM' se [peAJIo)I(eHLITe ueHI'I ca o,,pe.{eneH, ,,pH nbJrHo c'orBercrB,e c ycnoB LrflTa or,qoKyMeHrarlu.,rra no [poueAypaTa r.r BKJrrOrrBaT BCtrrIKr{ paBxonu IIo ]r3IISJrHeHr{e Ha ycJq/faTa,npeAMer Ha o6ulectneuara nopbqKa, BKnloqHTenHo 3anJrarrlaHe Ha cborBerH,Te TaKcLr,KoMaHAI'IpoBKI{, Bb3Harpaxre[us. 3a eKcneprare, ocr4ryprBaHe ua or}uc u rp., cB6p3aHH cu3[sJIHeHHero Ha flopbllKara' KaKTo H TaKcLt, neval6u, 3acrpaxoBKr,r ra BcHqK u ilpyru fip,rcbrr{upa3xo.qil 3a ocblrlecrB;lBaHe rta Aefigocrra.

Ao nolrotB'Hero Ha AoroBop, ToBa ueHoBo rrpeAnoxeHr{e, 3aeAHo c nucMeHoro np,eMar{e orBaua crpaHa E I'I3BecrHe 3a cKJrIorrBaHe Ha AoroBop, ue foprraapar o6nrp3Barrlo c[opa3yMeHr,reMexAy ABere crpaHH.

flpu ycnoul{e, qe 6rAerrt lls6pauu sa I4surrHr4Ten Ha o6ulecrneHara nopbrrK a, Ht4ecMe c'Hrac HH AanpeAcraBI'IM rapaHllutr, I(osro ,{a o6esnerru LI3IIbJIHeHr.rero Ha .qoroBopa B piBMep Ha I 9/o ornpr.rerara AoroBopHa ctoiinocr 6es A/(C.

HaprlaenosaHue na yqacrHuKa

I4ue u Qauunua Ha [peAcraBr.rreJrfl Ha yqacrHuKa

,{lrxHocr
floAnuc luneqarl

flara:07.04.2020 r.

-

toi t do,gileHnt e ctsdade_u^e lraMKun,e ro _
"ea*rufiae EaEKraBHoci a nffuoEpiiiiE benoau-i1:i" n;,;;;;;ir;;r," oc 2: ,,nodxpena ta euepeuilta eeexuueno,n eonop,u tleHnpoee e nepuQepnume paionu", xotitno ce ocbt.rccn,s*a c Siraicooanta nodxpena xa onepantuoxa npoepate ,,peeuoxu epacnecrc" 2014'2020 z'' ctQunaaatpaua om Eeponeilcrcua ctag;i;, i;;;r;;!xua eond 3a peeroHanHo pa3srmue. rlatamaomzosop*ocm sa ctdtptrcanuerno ua ny6nuxa\rrrro 

", Hoc, o* o6_u1tua soui"rrpoa * np, HtrxaK6, o6ctttoztne,tartea ue noace da cecvuna' ee nrostt doxyvexm ompa3s6a oQutptannonro cmaHoiluuq ua Eaponeilcxua ctas u ynpaenakat4ua opeaH ua oltpp 2014-2020

l0

"Arrex" EOOI

AnexcauArp I4nauon

**rt**t******

ffiffiffi
vcJroBHg Ha flopbqKaTa!

*Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП


