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Д О Г О В О Р  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

 

№ 29/Др/20.03.2017г. 

 

Днес 20.03.2017г., в офис с.Старо Оряхово, обл. Варна, между: 
1. Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Шерба”, адрес: с.Горен чифлик, 

обл.Варна, ул.Шерба №7, за кореспонденция: офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8,  

ЕИК по БУЛСТАТ: 2016174120080, представлявано от (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), в 

качеството му на Директор, по оправомощаване от (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

Заповед №374/05.12.2016г.  на директора на ТП ДЛС Шерба и (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), в 

качеството й на ръководител счетоводен отдел, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна  и 

2.„Фар агро“ ЕООД, с.Ветрино, обл.Варна,  ЕИК 202037024, представлявано от (заличено на 

осн. чл. 2 от ЗЗЛД)в качеството му на управител, наричано за краткост по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

        На основание решение №74/21.02.2017г на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за определяне на 

ИЗПЪЛНИТЕЛ по обществена поръчка с предмет„Извършване на ремонти , текущо техническо 

обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни 

технически прегледи с части и материали доставени от изпълнителя за селскостопанска и горска 

техника и прикачен инвентар на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП 

Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа 

спецификация“,.се сключи този договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена 

поръчка с предмет: „Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа 

профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и 

материали доставени от изпълнителя за селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар 

на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на 

територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация“, съгласно Техническото 

предложение и Ценовото предложение  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката,  неразделна част от настоящия договор. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага услугите, предмет на настоящия договор, с писмена заявка 

до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

    II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) Максимално допустимата стойност на договора е 17000 /седемнадесет хиляди) 

лева без ДДС от които прогнозно до 5 000 лв. за ремонт (труд) , прогнозно до 10 000 лв. за 

резервни части, и прогнозно до 2000 лв. за консумативи -експлоатационни течности. 

(2)Възложителят заплаща на Изпълнителя за осъществяване   предмета на настоящия  

договор  и за срока на изпълнение,  възнаграждение определено в Ценовото предложение, 

неразделна част от настоящия договор. 

 (3)Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на посочените в Ценовото 

предложение цени за ремонтни услуги на час 45,00 /четиридесет и пет/ лв без ДДС, отговарящи 

на определените нормативи в Наредба №49 от 16.10.2014 г. на Комисията за финансов надзор за 

задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за 

уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства и 

цена на включените нови резервни  части, компоненти, възли и консумативи. 
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   (4) Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични продажни цени за 
резервните части, материали  и консумативи, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, 
неразделна част от настоящия договор, а за резервните части, материали  и консумативи, които 
не са включени в него - от единичната продажна цена в търговския обект на Изпълнителя,  
намалени с 10%(десет процента) представляващи търговска отстъпка . 
           (5)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в срок до 

10 /десет/  календарни дни след извършване на дейностите по конкретната заявка срещу 

представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура и приемо-предавателен протокол, подписан от 

упълномощени представители на страните по договора. 

(6) За извършените дейности, предмет на настоящия договор, изпълнителят издава 

фактура, в която се вписват номер на договор, вид на извършените работи, цената на вложения 

труд, образувана от времетраенето на извършените дейности умножена по предложената от 

участника цена за един час (60 мин.) сервизно време, както и вида, броя  и стойността на  

вложените при ремонта  резервни части, материали  и консумативи по единични продажни цени, 

съгласно ценовото предложение на изпълнителя , а за резервните части, материали  и 

консумативи, които не са включени в него- от единичната продажна цена в търговския обект на 

Изпълнителя, намалена с предложен процент търговска  отстъпка.  

 (7) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: __________________ 

IBAN: ___________________(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

BIC: ____________________ 

      (8). Необходимите дейности по настоящия договор се възлагат съобразно нуждите на 

Възложителя за съответната селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар, посочени 

по марка и модел в техническа спецификация – Приложение  към настоящия договор, като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да заявява съответните дейности според възникналата 

необходимост и  в рамките на планирания от него максимален финансов ресурс  , като 

последния не се задължава да го усвои изцяло. 

      (9). При необходимост от приемане за обслужване и ремонт и на друга служебна 

селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар  на Възложителя, Изпълнителят се 

задължава да спазва условията по настоящия договор за техническо обслужване и ремонт и 

ценообразуването на извършваните дейности 

Ш. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. (1) Срокът на договора -31.12.2017г.  

        (2) Мястото на изпълнение на поръчката – в сервизната база на изпълнителя, находяща 

се: с.Ветрино , обл.Варна, Стопански двор. 

 

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва техническото обслужване и текущия ремонт на 

селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предимство и ще 

реагира на писмената заявка за ремонт в рамките на 1 час след получаването ѝ. 

 Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва дейностите, предмет на настоящия договор в 

сроковете, посочени в техническото предложение – Приложение № 1, неразделна част от 

договора. 

           Чл. 6. (1) При приемане на съответна селскостопанска и горска техника и прикачен 

инвентар  за ремонт ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя поръчка за ремонт, в която се посочва вида на 

нужните ремонти и срока за тяхното извършване. Поръчката за ремонт се подписва от 

представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който получава екземпляр от нея 
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           (2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не разполага със складова наличност от 

определени резервни части нужни за извършване на ремонтите, срокът за извършването им се 

удължава с времето, необходимо за доставка на съответните резервни части, което не може да 

бъде повече от 15 /петнадесет/ работни дни, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 7. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплати уговореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор. 

2. да предостави селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар  за първоначален 

технически преглед в срок до 45 дни след сключване на договора. 

3. да заявява предварително селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар  за 

техническо обслужване, периодичен технически преглед или текущ ремонт при условията на 

договора. 

4. да определи свой упълномощен представител по настоящия договор и да уведоми за това 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълно, качествено и в срок изпълнение на 

задълженията по този договор; 

2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време да му представи информация за 

извършените услуги по техническо обслужване, поддръжка и ремонт на селскостопанска и 

горска техника и прикачен инвентар  ; 

3. чрез своя упълномощен представител да контролира във всеки един момент 

изпълнението на договора, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение 

с посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл. 8. (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни дейностите, предмет на договора, качествено и в срок, без да се отклонява от 

условията на договора и приложенията към него; 

2. в срок до 45 дни след подписване на договора да извърши за своя сметка първоначален 

технически преглед на селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар  на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като извърши дейностите от техническите спецификации за изпълнение на 

поръчката, неразделна част от договора; 

3. да доставя и влага при ремонтните дейности на селскостопанска и горска техника и 

прикачен инвентар  резервни части, материали и консумативи, които отговарят на изискванията 

на производителя на съответната марка и притежават сертификат за произход и качество; 

4. да води регистър с информация за извършените дейности и вложените материали на 

селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар  , предмет на поръчката. Всички дейности 

по автомобилите да бъдат отразявани и в сервизните им книжки; 

5. да съставя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи във връзка с 

изпълнението на договора, съгласно условията на същия и приложенията към него; 

6. да отстранява за своя сметка всички повреди или щети, нанесени при извършване на 

дейностите по настоящия договор върху селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар  

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
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7. да извършва за своя сметка отстраняването на повредите на селскостопанска и горска 

техника и прикачен инвентар  , възникнали в гаранционния срок и дължащи се на лошо качество 

на извършения ремонт или на вложените резервни части, както и репатрирането в следствие на 

това на селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар  до сервиза си; 

8. при невъзможност за отстраняване на повреди по системите, възлите и агрегатите на 

дадена селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар  , както и в случаите, когато 

отстраняването на повредите е изключително нерентабилно, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

експертна оценка за състоянието на селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар  , 

доказваща нерентабилността или невъзможността за отстраняване на повредата; 

9. при констатирани във връзка с конкретен ремонт други повреди на селскостопанска и 

горска техника и прикачен инвентар  да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

10. да приема с предимство за обслужване и ремонт в сервизния си център селскостопанска 

и горска техника и прикачен инвентар   на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, независимо от натовареността на 

сервиза. 

11. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители /ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители / в срок от 3 дни от 

сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-

дневен срок. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  информация за 

плащанията по договорите за подизпълнение в 15-дневен срок от извършването на всяко плащане. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение по реда и при условията на 

настоящия договор;  

2. да изисква приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изпълнените дейности, когато те са 

извършени качествено и в срок съобразно условията на договора. 

VI ГАРАНЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ 

           Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за извършените ремонтни дейности 

на селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар  за срок от 6 (шест) месеца, считано от 

датата на подписване на приемо-предавателния протокол за получаване на отремонтираната 

селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар  . 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички появили се в 

гаранционния срок дефекти. В случай, че на отремонтираната  селскостопанска и горска техника 

и прикачен инвентар  се появи повреда в срока на гаранцията и същия не може да бъде пуснат в 

движение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осигурява транспортирането на селскостопанска и горска техника и 

прикачен инвентар  до сервизния си център за своя сметка в срок от 24 часа. 

(3) Рекламациите по предходната алинея се предявяват към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез 

рекламационен акт, изготвен от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с описание на вида на 

повредата, обстоятелствата, при които е настъпила и датата на събитието. Рекламационният акт 

се представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в двудневен срок от датата на събитието. 

(4) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя към 

момента на сключването на договора гаранция за изпълнението му размер на 850,00  лева, 

представляваща 5 % от общата цена на договора без ДДС. 

(5) Гаранцията се представя с валидност 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на 

предмета на настоящия договор, съгласно чл. 1, ал. 1 под формата на парична сума, внесена по 

сметка, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в документацията за участие или под формата на 
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безусловна и неотменяема банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението, 

чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

(6) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция или 

застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, 

същата се освобождава като се връща оригиналът. В случай, че гаранцията за изпълнение е под 

формата на парична сума, гаранцията се освобождава чрез превеждане по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 2, ал. 7. 

(7) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 

гаранцията за изпълнение на договора в срок от 30 календарни дни след неговото качествено 

изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при 

него. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от гаранцията за изпълнение сума, равна на 

дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка. 

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора в случай 

на неговото разваляне по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 

изпълнението възникне спор между страните, който е отнесен за разрешаване от съдебен орган - 

в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата или част от гаранцията за 

изпълнение за удовлетворяване на евентуално свое вземане, установено при произнасянето по 

спора. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 10.  Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане срока на договора; 

2. при достигане на максимално допустимата стойност и изпълнението на всички 

задължения по него от страните; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение за период повече от 30 

(тридесет) дни; 

4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство; 

          5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено 

предизвестие, в следните случаи: 

            5.1.при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

            5.2.при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

            5.3.при условията на чл. 118 от ЗОП. 

6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при пълно неизпълнение на 

задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 11. Всяка от страните може да развали договора в случаите при условията и 

последиците на чл. 87-88 от ЗЗД с отправяне на писмено предупреждение от изправната страна 

до неизправната и определяне на 7-дневен срок за изпълнение. 

Чл. 12. Всяка от страните може да поиска разваляне на договора, ако другата не изпълнява 

задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни, след срока за изпълнение на 

съответното задължение. 

Чл. 13. В случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили съществени промени 

в обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните не отговарят, 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично изплащане на дължимите суми  въз основа на протокол, 

съставен и подписан от страните по договора. 

Чл. 14. (1) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от общата 

стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от 

датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора, същият 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,5 % на ден от стойността на 

неизпълненото задължение за всеки ден забава, но не повече от 25 % от тази стойност 

(3) При виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25 % от стойността 

на некачествено или неточно извършените дейности.  

(4) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им в двоен размер, както и 

претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване. 

Чл. 15. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди и 

пропуснати ползи от неизпълнението по общия ред, предвиден в българското законодателство. 

IХ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 16. Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.  

Чл. 17. Приемането на всяка конкретна услуга по настоящия договор се удостоверява с 

подписване от лицата по чл. 16 на двустранен приемо-предавателен протокол. 

Чл. 18. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 

на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 19. Всеки спор относно тълкуването и действието на настоящия договор сe урежда чрез 

преговори между страните, а когато е невъзможно постигането на съгласие, същият се отнася за 

решаване пред съответния компетентен съд. 

Чл. 20. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл. 21.Настоящият договор не подлежи на изменение, освен в случаите и при 

условията на чл.116 от ЗОП. 

ХІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

/този раздел е само, в случаите, в които избрания за изпълнител участник е посочил, че ще 

използва подизпълнители/ 

     Чл.22. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. 

      Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, който не отговаря на 

условията по чл.22. 

       Чл.24. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да 

бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДЗИПЪЛНИТЕЛЯ. 
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       Чл.25. Разплащанията по чл.24 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 

предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. 

        Чл.26. Към искането по чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

        Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по чл.24, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

        Чл.28. Независимо от използването на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ отговорността за 

изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Технически спецификации за изпълнение на поръчката; 

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

          4. Документи по чл.112, ал.1 от ЗОП. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: /п/ печат               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:   /п/ печат 

                                                                              /(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/                                                               

/(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/ 

Съгласно Заповед №374/05.12.2016г.   

На директора на ТП ДЛС Шерба 

.................../п/............................... 

/(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/ 

      
Изготвил: /п/ 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Одобрил: /п/ 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор  

 
 


