
Ha e{/ /0. 2014 roanna, YTBbPMABAM :

KMET HA

nPoToKofl

[xec, 21.10.20'1.4 roArHa, e 10 00 qaca, B rpag Cnneo none, O6tt{ltHa Cnuso none, O6nacr Pyce,

nnou.laA Aerrroxpar-1an Ns 1, e 3ace4areflHara 3ana Ha ll erax, B r3nbnHeHre xa 3anoaeA Ns P,Q-09-869 or
06j0.2014 roAilHa xa Kuera xa O6ulraa Cnrao none, KoMt{chR B cbcraB:

Ilpedcedamen: Jlnauex Eoprcoa Feoprree Cerperap xa O6u.lnxa Cnilso none

gneuoee: Enexa Kpacrurpoea heaxoea Mn. excnepr ,,EKonorun I no,qroroBKa xa npoemm"

e Erpexqrs YPnn O6quna Cn.none
lonrs Merogueea Hnxonoea [lpaaocnoco6ex oprcr, ocbu]ecrBnBaqa Qyxrquu

no Bb3naraHe Ha o6ulecraexI nopbqKut Ha

O6nlrna Cnuao none,

ce cu6pa BbB Bpb3Ka c pa3mer(AaHe t,t oqeHRBaHe xa oSeprnre, nocrbntrnrr no noBoA

ornpaBeHa noKaHa 3a npeAcraBnHe Ha oSepnr 3a Bb3raraxe xa o6ulecrBeHa noptqKa aa <,Qocraexa xa

cneq1,;anx3rpaH1a cr'AoBe ra ct6upaHe Ha 6nroer ornaAbq[, 3a tl3nbnHeHrrero xa Aelnocrhre no

cu6npaxe 1a r3Bo3BaHe xa 6rros[ ornaAbqr, Ha reprroprf,Ta xa O6qtxa Cnreo none' o6nacr Pyce".

Bcrqxu n1aqa or crcraBa Ha xoMxcr,rnTa no4nrcaxa Aexnapaqr]r no qn.35 or 3OIl.
IlpeAceAarener Ha KoMt4ct4nra AoKflaABa, r{e Ao 16,00.{aca aa 17.10.2014 roArna, yqacrre B

npor{eAypara, qpe3 npeAcTaBeHe xa o$epru, ca 3anBrnlr 6 ([llecr) nrqa, a rMeHHo:

1. ,,BP3 BOIIA EKO" EA[, rPaA BPaUa,

AApec 3a KopecnoHAeHllrn: rpaA Bpaqa 3000, ynraqa l4nuxgen Ne 16'

2. ,,KouyxarrexMau 97 - M" A[, rpaA Eyprac'
AApec 3a KopecnoHAeHllt4e: rpa4 6yprac, xe. flo6eAa, ynrqa LlaranAxa Ns 1.

3. ,,TPE[4AEyC 2007" EOOA, rpag Go$rn.
AApec 3a KopecnoHAeHLl4s: rpaA CoQun 1220, x.x. Toncrofi, Ttproecxu KoMnneKc xann Tenuan.

4. ,,MEBA EbJIfAPHt" EOOA, rpag Co$rn.
A4pec 3a KopecnoHAeHqre: rpa4 CoSran 1839, ynurqa Henoneulxo uoce Ns 12.

5. KOOflEPAUI4f, ,,flAHAA", rP?A CoQrn,
AApec sa KopecnoH4eHqun: rpa4 Co$r,rn 1784, 6yneaap4 tlapurpaAcKo tuoce Ne 139.

6. ,,M r M OPYT" OOA, rpaa Eaxn,
A4pec 3a KopecnoHAeHql4n: rpa4 6axs 4360, t4naypcrl4anHa gona 1.

Buxurxrre nn],|KOBe Ha yqacTHrq[Te ca 3aneqaTaH[ 1,l Henpo3paqH[ 1{ npeACTaBeHr B CpOK,

3aBeAeHu c BxoAFtq HoMep B AenoBoAcrBoro Ha o6uluxara, Karo Bbpxy nnilKoBere e HaHeceH HoMepbr Ha

yqacTHilKa, cbrflacHo nopeAHocrra B perilcTbpa, AaTaTa I qacbT Ha nonyqaBaHe.
B vaca, onpeAeneH 3a orBapf,He xa oSeprHTe, He ce RBlxa 1,l He npHcbcTBaxa npeAcTaB],lTenll

Ha yqacTH1{qlTe,
KourcnRra nprcrbnr xuu OTBAPf,HE HA OOEPTI4TE nO PEAA HA Tf,XHOTO flOCTbIBAHE,

Karo cneA orBapcHero KoMt{ct{gra o6ner qeHoBrre npeAroxeH[e t,t noAnrca rexH[qecxrre t,t qeHoBlire

npeAnOxeHIR, NaKfO 1,1 BCl'tqKr HaII}tqH1'l B nn}lKOBeTe AOKyMeHTx'
Cneg usaupuBaHe Ha ropH]{re geicretn, Ha 3aKpHTo 3aceAaHue, KoMl,lcHRTa 3anoqHa npoBepKa

Ha cborBercrBlero na o$eprrre c n3t{cKBaHlsra KtM t{3ntrHlrenhre, 3a Koero 6eue nonurHeHa

Ta6n[ua 3a npe[craBeHxre .aoKvMeHT[. Hepa3aenHa qacr or Hacrontu]tn nporoxon. llpr roea ce

ycTaHoBr4, qe:

1. IlpeanoxeH[ero xa Yqacrxrx Nc 1 - ,,BP3 BOIA EKO" EAA, rpaA Bpaqa e nphApyxeHo or
neo6xoAturre AoKyMeHTlt t{ orroBapn Ha nocraBeHrre r3}tcKBaH}rf, Aa 6uae pagrneAaHo.

CЛИBO nOЛ E



               
2. Предложението на Участник № 2 - „Комуналтехмаш 97 – М“ АД, град Бургас е 

придружено от необходимите документи и отговаря на поставените изисквания да бъде 
разгледано.  

3. Предложението на Участник № 3 - „ТРЕЙДБУС 2007“ ЕООД, град София е придружено от 
необходимите документи и отговаря на поставените изисквания да бъде разгледано.  

4. Предложението на Участник № 4 - „МЕВА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, град София е придружено 
от необходимите документи и отговаря на поставените изисквания да бъде разгледано.  

5. Предложението на Участник № 5 - КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, град София е придружено от 
необходимите документи и отговаря на поставените изисквания да бъде разгледано.  

6. Предложението на Участник № 6 - „М и М ФРУТ“ ООД, град Баня не е придружено от 
всички документи със съдържание, покриващо минималните изисквания на възложителя и не 
отговаря на поставените изисквания да бъде разгледано.  

Съгласно изискването на възложителя е необходимо да се представи Валиден 
сертификат за управление на качеството ISO 9001-2008 на участника – заверено от участника копие, 
като минимално изискване е участникът да притежава валиден Сертификат ISO 9001:2008 или 
еквивалент, издаден за дейностите предмет на поръчката.  

В конкретния случай са налице следните представени документи:  
1. Сертификат № 010210/191 с крайна дата на сертификационния период 31.01.2017 

година. Сертификатът удостоверява, че „ВИОКАДО“ АД, град Солун, Гърция, има въведена система за 
управление на качеството, която съответства на международния стандарт EN ISO 9001 : 2008 с обхват: 
„Производство, търговия, продажби, разпространение и обслужване на метални контейнери за смет с 
различна вместимост и на продукти, свързани с хигиенизиране, горещо поцинковане и електростатично 
боядисване на метални продукти“.  

2. Сертификат № 311008/1525 с крайна дата на сертификационния период 31.01.2017 
година. Сертификатът удостоверява, че „ВИОКАДО“ АД, град Солун, Гърция, има въведена система за 
управление на околната среда, която съответства на международния стандарт EN ISO 14001 : 2004 с 
обхват: „Производство на поцинковани (галванизирани) метални контейнери за смет“. 

3. GS – Сертификат за изпитване на типов образец № 53 21 002. Сертификатът 
удостоверява, че „ВИОКАДО“ АД, град Солун, Гърция е производител на контейнери за смет с подробно 
описани характеристики и стандартите, на които отговарят произведените контейнери. 

4. Сертификат № Q080410-A-01 с валидност до 13.09.2015 година. Сертификатът 
удостоверява, че „М и М ФРУТ“ ООД, град Баня, има въведена система за управление на качеството, 
която съответства на международния стандарт EN ISO 9001 : 2008 с обхват: „Продажба на пластмасови 
изделия, предназначени за екологичния, селскостопанския и производствения сектор. Поддръжка и 
сервизно обслужване на пластмасови изделия. Производство и търговия с екопалети за огрев“. 

5. Сертификат № EMS 23131-А-02 с валидност до 29.09.2015 година. Сертификатът 
удостоверява, че „М и М ФРУТ“ ООД, град Баня, има въведена система за управление на околната 
среда, която съответства на международния стандарт ISO 14001 : 2004 с обхват: „Продажба на 
пластмасови изделия, предназначени за екологичния, селскостопанския и производствения сектор. 
Поддръжка и сервизно обслужване на пластмасови изделия.“ 

 6. Сертификат № OHS 23131-А-02 с валидност до 29.09.2015 година. Сертификатът 
удостоверява, че „М и М ФРУТ“ ООД, град Баня, има въведена система за управление на 
здравословните и безопасни условия на труд, която съответства на международния стандарт ISO 18001 
: 2007 с обхват: „Продажба на пластмасови изделия, предназначени за екологичния, селскостопанския и 
производствения сектор. Поддръжка и сервизно обслужване на пластмасови изделия.“ 

7. Сертификат № S 60089844, валиден до 30.10.2018 година. Сертификатът 
удостоверява, че „Джейкопластик“ АД, град Батипаля, Италия е производител на контейнери за 
сметосъбиране с подробно описани характеристики и стандартите, на които отговарят произведените 
контейнери. 

8. Сертификат № 33018 с валидност до 13.11.2014 година. Сертификатът удостоверява, 
че „ТЕХНОПЛАСТИКА ХЕЛАС“ АД, Яница, Гърция, има въведена система за управление на околната 
среда, която съответства на международния стандарт ISO 14001 : 2004 с обхват: „Производство, 
продажба и ремонт на пластмасови (HDPE) контейнери (контейнери за смет, кошчета, палети, барели, 
кутии) за промишлени, селскостопански, екологични употреби и сектори.“ 

9. Сертификат № 33018 с валидност до 13.11.2014 година. Сертификатът удостоверява, 
че „ТЕХНОПЛАСТИКА ХЕЛАС“ АД, Яница, Гърция, има въведена система за управление на 
професионалното здраве и безопасност, която съответства на международния стандарт BS-OHSAS 
18001 : 2007 с обхват: „Производство, продажба и ремонт на пластмасови (HDPE) контейнери 
(контейнери за смет, кошчета, палети, барели, кутии) за промишлени, селскостопански, екологични 
употреби и сектори.“ 

10. Удостоверение за „ТЕХНОПЛАСТИКА ХЕЛАС“ АД, Яница, Гърция, удостоверяващо, 
че дружеството е разработило и прилага система за управление на качеството, която отговару на гръцка 
стандартизираща организация EN ISO 9001 : 2008 с обхват: „Производство, търговия и ремонт на HDPE 
контейнери (кошове за отпадъци, контейнери за палети, палети, варели, клетки) с предназначение за 
промишлени, земеделски и екологични сектори.“ 



От анализа на посочените документи, не може да се установи наличието на валиден 
сертификат за управление на качеството ISO 9001-2008 на участника „М и М ФРУТ“ ООД, град 
Баня, издаден за дейностите предмет на поръчката. Наличен е такъв сертификат, но само за 
„Продажба на пластмасови изделия, предназначени за екологичния, селскостопанския и 
производствения сектор. Поддръжка и сервизно обслужване на пластмасови изделия. Производство и 
търговия с екопалети за огрев“, а предмет на поръчката са и метални контейнери. 

Посоченото представлява неизпълнение на изискванията на възложителя. 
Изискването за представяне на «Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001-2008 
на участника – заверено от участника копие, с минимално изискване участникът да притежава 
валиден Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден за дейностите предмет на 
поръчката», е посочено изрично и същото е одобрено като част от публичната покана и 
приложенията към нея, за провеждане на настоящата поръчка. 

 
Предвид изложеното комисията единодушно 
 

РЕШИ: 
 
І. НА ИЗИСКВАНИЯТА ОТГОВАРЯТ И ДО ОЦЕНЯВАНЕ СЕ ДОПУСКАТ ОФЕРТИТЕ НА:  

1. „ВРЗ ВОЛА ЕКО“ ЕАД, град Враца. 

2. „Комуналтехмаш 97 – М“ АД, град Бургас. 

3. „ТРЕЙДБУС 2007“ ЕООД, град София. 

4. „МЕВА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, град София. 

5. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, град София. 

 

ІI. НА ИЗИСКВАНИЯТА НЕ ОТГОВАРЯ И ДО ОЦЕНЯВАНЕ НЕ СЕ ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА: 
1. „М и М ФРУТ“ ООД, град Баня, поради следното:  

Съгласно изискването на възложителя е необходимо да се представи Валиден 
сертификат за управление на качеството ISO 9001-2008 на участника – заверено от участника 
копие, като минимално изискване е участникът да притежава валиден Сертификат ISO 9001:2008 
или еквивалент, издаден за дейностите предмет на поръчката. 

В конкретния случай са налице следните представени документи:  
1.1. Сертификат № 010210/191 с крайна дата на сертификационния период 

31.01.2017 година. Сертификатът удостоверява, че „ВИОКАДО“ АД, град Солун, Гърция, има въведена 
система за управление на качеството, която съответства на международния стандарт EN ISO 9001 : 
2008 с обхват: „Производство, търговия, продажби, разпространение и обслужване на метални 
контейнери за смет с различна вместимост и на продукти, свързани с хигиенизиране, горещо 
поцинковане и електростатично боядисване на метални продукти“.  

1.2. Сертификат № 311008/1525 с крайна дата на сертификационния период 
31.01.2017 година. Сертификатът удостоверява, че „ВИОКАДО“ АД, град Солун, Гърция, има въведена 
система за управление на околната среда, която съответства на международния стандарт EN ISO 14001 
: 2004 с обхват: „Производство на поцинковани (галванизирани) метални контейнери за смет“. 

1.3. GS – Сертификат за изпитване на типов образец № 53 21 002. Сертификатът 
удостоверява, че „ВИОКАДО“ АД, град Солун, Гърция е производител на контейнери за смет с подробно 
описани характеристики и стандартите, на които отговарят произведените контейнери. 

1.4. Сертификат № Q080410-A-01 с валидност до 13.09.2015 година. 
Сертификатът удостоверява, че „М и М ФРУТ“ ООД, град Баня, има въведена система за управление на 
качеството, която съответства на международния стандарт EN ISO 9001 : 2008 с обхват: „Продажба на 
пластмасови изделия, предназначени за екологичния, селскостопанския и производствения сектор. 
Поддръжка и сервизно обслужване на пластмасови изделия. Производство и търговия с екопалети за 
огрев“. 

1.5. Сертификат № EMS 23131-А-02 с валидност до 29.09.2015 година. 
Сертификатът удостоверява, че „М и М ФРУТ“ ООД, град Баня, има въведена система за управление на 
околната среда, която съответства на международния стандарт ISO 14001 : 2004 с обхват: „Продажба на 
пластмасови изделия, предназначени за екологичния, селскостопанския и производствения сектор. 
Поддръжка и сервизно обслужване на пластмасови изделия.“ 

1.6. Сертификат № OHS 23131-А-02 с валидност до 29.09.2015 година. 
Сертификатът удостоверява, че „М и М ФРУТ“ ООД, град Баня, има въведена система за управление на 
здравословните и безопасни условия на труд, която съответства на международния стандарт ISO 18001 
: 2007 с обхват: „Продажба на пластмасови изделия, предназначени за екологичния, селскостопанския и 
производствения сектор. Поддръжка и сервизно обслужване на пластмасови изделия.“ 

1.7. Сертификат № S 60089844, валиден до 30.10.2018 година. Сертификатът 
удостоверява, че „Джейкопластик“ АД, град Батипаля, Италия е производител на контейнери за 
сметосъбиране с подробно описани характеристики и стандартите, на които отговарят произведените 
контейнери. 



1.8. Сертификат № 33018 с валидност до 13.11.2014 година. Сертификатът 
удостоверява, че „ТЕХНОПЛАСТИКА ХЕЛАС“ АД, Яница, Гърция, има въведена система за управление 
на околната среда, която съответства на международния стандарт ISO 14001 : 2004 с обхват: 
„Производство, продажба и ремонт на пластмасови (HDPE) контейнери (контейнери за смет, кошчета, 
палети, барели, кутии) за промишлени, селскостопански, екологични употреби и сектори.“ 

1.9. Сертификат № 33018 с валидност до 13.11.2014 година. Сертификатът 
удостоверява, че „ТЕХНОПЛАСТИКА ХЕЛАС“ АД, Яница, Гърция, има въведена система за управление 
на професионалното здраве и безопасност, която съответства на международния стандарт BS-OHSAS 
18001 : 2007 с обхват: „Производство, продажба и ремонт на пластмасови (HDPE) контейнери 
(контейнери за смет, кошчета, палети, барели, кутии) за промишлени, селскостопански, екологични 
употреби и сектори.“ 

1.10. Удостоверение за „ТЕХНОПЛАСТИКА ХЕЛАС“ АД, Яница, Гърция, 
удостоверяващо, че дружеството е разработило и прилага система за управление на качеството, която 
отговару на гръцка стандартизираща организация EN ISO 9001 : 2008 с обхват: „Производство, търговия 
и ремонт на HDPE контейнери (кошове за отпадъци, контейнери за палети, палети, варели, клетки) с 
предназначение за промишлени, земеделски и екологични сектори.“ 

От анализа на посочените документи, не може да се установи наличието на валиден 
сертификат за управление на качеството ISO 9001-2008 на участника „М и М ФРУТ“ ООД, град 
Баня, издаден за дейностите предмет на поръчката. Наличен е такъв сертификат, но само за 
„Продажба на пластмасови изделия, предназначени за екологичния, селскостопанския и 
производствения сектор. Поддръжка и сервизно обслужване на пластмасови изделия. Производство и 
търговия с екопалети за огрев“, а предмет на поръчката са и метални контейнери. 

Посоченото представлява неизпълнение на изискванията на възложителя. 
Изискването за представяне на «Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001-2008 
на участника – заверено от участника копие, с минимално изискване участникът да притежава 
валиден Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден за дейностите предмет на 
поръчката», е посочено изрично и същото е одобрено като част от публичната покана и 
приложенията към нея, за провеждане на настоящата поръчка. 

 

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ на допуснатите участници са удостоверени в отделна таблица, 
неразделна част от настоящия протокол. Крайните общи стойности, след извършване на 
пресмятания за допуснати аритметични грешки в ценовите предложения на допуснатите 
участници, са следните: 

 КРАЙНА ЦЕНА (в лева) 

Подали оферта Без ДДС С вкл. ДДС 

Участник № 1 – „ВРЗ ВОЛА ЕКО“ ЕАД, град Враца 29016,00 34819,20 

Участник № 2 – „Комуналтехмаш 97 – М“ АД, град Бургас 29380,00 35256,00 

Участник № 3 – „ТРЕЙДБУС 2007“ ЕООД, град София 30986,00 37183,20 

Участник № 4 – „МЕВА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, град София 30477,80 36573,36 

Участник № 5 – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, град София 30943,92 37132,70 

 
Като взехме предвид посоченото и изискванията на възложителя за начина на 

извършване на оценяването и на основание чл.101г от ЗОП, Комисията единодушно 
 

РЕШИ: 
 

Класира участниците в процедурата по възлагане на обществена поръчка за „Доставка на 
специализирани съдове за събиране на битови отпадъци, за изпълнението на дейностите по 
събиране и извозване на битови отпадъци, на територията на Община Сливо поле, област Русе”,  
по следния начин: 

 
НА ПЪРВО МЯСТО: 

„ВРЗ ВОЛА ЕКО“ ЕАД, град Враца; 
Адрес за кореспонденция: град Враца 3000, улица Илинден № 16, 
при цена на предложението в размер на: 

 29016,00 лева (Двадесет и девет хиляди и шестнадесет лева) без ДДС, съответно 

 34819,20 лева (Тридесет и четири хиляди осемстотин и деветнадесет лева и 
двадесет стотинки) с вкл. ДДС. 

 



HA-BICIPO-M8CIO:
,,KoMyHanrexMau 97 - M" AA, rpaA Syprac;
AApec aa KopecnoHAeHqur: rpaA Eyprac, KB. no6eAa, ynxqa t{aranAxa Nc 1,

np].l qeHa Ha npeAroxeHlero B pa3Mep Ha:
r 29380,00 neBa (ABaAecer u AeBer xrneA[ Tpr,{cra r,! oceMAecer neBa) 6e3 A.[lC,
CbOTBETHO

a 35256,00 neBa (TpuAecer 14 ner xunFAH ABecra nerAecer I uJecr neBa) c srn. AIIC.

,,MEBA EtnfAPllfi" EOOA, rpae Co6rq;
AApec aa KopecnoHAeHqxe: rpa4 CoQnr 1839, ynrqa Henoneuxo rloce Ne'12,
npx qeHa Ha npeAroxeHrelo B pa3Mep Ha:

. 30477,80 reBa (Tpr4Aecer xlnnAH qerupr,rcron4H ceAeMAecer r ceAeM neBa u
oceMAecer cron4nxr4) 6es [.E[C, crorBerHo
o 36573,36 neea (Tpu4ecer ,! urecr xllnnAlr nercrorl4H ceAeMAecer I rpta neBa I
TpuAecer I uJecr cro 4HKr4) c sKn. AIIC.

IIA-IIEIB}EKL.M8C[Q:
KOOnEPAql,1t,,nAHAA", rpa,q CoQrn;
A,qpec aa KopecnoHAeHLI4e: rpa4 CoQnr 1784, oyneBapA l-lapurpaAcKo ruoce Ne 139,
npx qer{a Ha npearoxeHxero B pa3Mep Ha:

o 30943,92 neaa (Tpu4ecer x!|rliA!4 AeBercrontH qerxp}4Aecer u rpt4 neBa !t

AeBerAecer I ABe crorxHKx) 6e3 ,Q.E|C, crorBerHo
. 37132,70 reBa (Tp[Aecer r,t ceAeM xt,tneAt4 cro rpuAecer !t ABa neBa u ceAeMAecer
cron4Hr(r4) c exn. [!]C.

BA[lElQ-![8CKl: -
,,TPEl,lAEyC 2007' EOOA, rpaA Coexr;
AApec aa xopecnoHAeHqt,,lr:
rpa4 Co$un 1220, x.x. Toncrof, TrproBcKr4 KoMnneKc xaflr TenMaH,
np]l qeHa Ha npeAnoxeHreTo B pa3Mep Ha:

. 30986,00 reBa (TplAecer xlrncAu AeBercrorr4H oceMAecer u
C}OTBETHO

a 37183,20 neea (Tpra4ecer u ceAeM xr,rn9At4 cTo oceMAecer u
crorr4HKr4) c Bl(n. AEIC.

Ha ocHoBaHxe nocoqeHlre pe3ynraru, Kourcrqra npeAnara Ha KMera xa O6qrxa Cnrao none ga
ra6epe xnacrpaHoro Ha ntpBo Mrcro rxue 3a r3nLrHrren Ha noprqxara, qpe3 yrBLpxAaBaHe Ha
HacTorlqx, npoToron.

3aceAaH}4ero 6euJe 3aKpuTo B 12,30,raca.

llpedcedamen: IlnauexEoprcoBfeoprreB

qlreHoee: EneHa KpacxMrpoBa 14BaHoBa

Klnrn Merogleea Hl.ll(oroaa

ШecT ЛeBa)6e3ДДC,

TpИ ЛeBa И ДBaД eceT

nporoKonbr, 3aeAHo c tlrnara, HarluqHa np!,t KoMl4cfirra AoKyMeHTaqus ce npeAaBa Ha KMera Ha

O6lr.luHa Cnr4eo none ua ,4 1, 10.2014 roguna a y'"Z,l0 \aca n\ I

[lonyvun nporoKona
И BCИ ЧKИ 口pИЛoЖeHИЯ 14 ДOКyMeHTИ

(「eoprИ「
KMeT Ha

Ha nocoЧ eHaTa ДaTa И ЧacI


