
 

    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-2.077  

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“ 

 
 

№ Дата на 

получаване 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

Дата на разясненията от УО: 30 Юли 2020 г. 

59.  23.07.2020 г. Търговско дружество с персонал 600 човека допустим кандидат ли е по 

процедура №BGRFOP002-2.077 -  "Подкрепа за средни предприятия за 

преодоляване......."? 

Изискванията за определяне категорията на едно предприятие са посочени в 

чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. 

При условие че по отношение на изискването за персонал Вашето предприятия 

не отговаря на критериите за МСП, същото се категоризира като голямо и не 

може да се счита като допустим кандидат по процедурата. За повече 

информация може да се запознаете с Указания за попълване на Декларацията 

за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия 

(част от Приложение 1 към Условията за кандидатстване), където има дадена 

по-подробна информация относно определянето на категорията на едно 

предприятие. 

60.  23.07.2020 г. Здравейте,  

 

Имаме следния върпос по процедурата:  

 

Собственик на фирми A и Б, всяка от които е ЕООД, е физическо лице X. Двете 

юридически лица не подават справка за група предприятие към НСИ. Фирма-

кандидат (фирма А) по настоящата процедура не е в затруднено положение към 

31.12.2019г., но фирма Б е в затруденено положение към 31.12.2019г. 

Моля за разяснение какво се приема от оценителната комисия за група 

предприятия – има ли се предвид само такива предприятия, които подават 

справка за група предприятие към НСИ или под група предприятия се разбира 

такива, които са свързани съгласно ЗМСП.  

 

Хубав ден! 

„Група" означава предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия, 

като: "предприятие майка" означава предприятие, което контролира едно или 

повече дъщерни предприятия и съответно „дъщерно предприятие" означава 

предприятие, което се контролира от предприятие майка, включително 

дъщерно предприятие на крайно предприятие майка. 

В обхвата на „група“ се включват както предприятия, имащи общ източник на 

контрол и изготвящи консолидиран финансов отчет (за група предприятия), 

така и предприятия, които не са включени в консолидация, но въпреки това при 

тях също е налице общ източник на контрол, осъществяван, както от 

предприятия, така и от физически лица, участващи в управлението им. 
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В случай че дадено предприятие е част от група следва да имате предвид, че с 

оглед на това, че показателите за затруднено положение се прилагат на 

равнище група, преценката по отношение на изискването за затруднено 

положение се извършва на равнище група.   

В тази връзка е необходимо консолидираните (в случаите когато всички 

предприятия от групата са включени в консолидирания финансов отчет) или 

общите финансови показатели на групата (в случаите, когато не всички 

предприятия от групата са включени в консолидирания финансов отчет) да се 

вземат предвид при преценката дали предприятието кандидат е в затруднение. 

Процедурата по проверка на изискването за затруднено положение е описана в 

т. 27.1. „Процедура за уведомяване на неуспелите и одобрените кандидати и 

сключване на административни договори за безвъзмездна финансова помощ“ 

от Условията за кандидатстване. 

На етап кандидатстване съответствието с посоченото обстоятелство се 

проверява на декларативен принцип. 

61.  23.07.2020 г. Молим за разяснение: 

 При заявяване на обща стойност на разходите  за сектор "Строителство", в 

обхвата на допустимите разходи за финансиране следва да се включват само 

тези,  направени  за 1 (един) строителен обект или включват общо разходи за 

изпълнение на основната икономическа дейност- по няколко поръчки, 

Условията за кандидатстване не съдържат ограничение отчитаните по проекта 

разходи да са извършени единствено на едно място (в случая на един 

строителен обект), като е допустимо отчитането на разходи от няколко 

различни места (строителни обекти) при спазване на всички приложими 

условия за допустимост на разходите. 

62.  23.07.2020 г. Здравейте,  

Във връзка с обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 
1. Бихме искали да обърнем внимание, че едно от основните изисквания за 

допустимост съгласно Условията за кандидатстване е кандидатите да са 
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„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ моля за насоки, по следните въпроси: 

1. Предприятие кандидат отговарящ на всички критерии за допустимост, 

регистрирано по ДДС в края на 2019 г.следователно не разполагащо със 

Справка – декларация за ДДС за периода 01.02.2019 г. – 30.06.2019 г., как 

трябва да процедира при доказване на спад от поне 20% в оборота за един от 

календарните месеци през 2020 г.  спрямо оборота за същия месец от 2019 г ? 

- Като за съответния месец за 2019 г. приложи като източник на информация 

оборотна ведомост, а за същия месец през 2020 г. Справка-декларация за ДДС. 

- Като приложи оборотни ведомости за съответния месец през 2019 и 2020 г. 

- Или друг начин 

2. В случай че кандидат към момента на подаване на проектното си 

предложение има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски 

по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на 

кандидата, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган и размерът на 

неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е над 1 на 

сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 

година, повече от 50 000 лв и споразумение за тяхното разсрочване. Въпреки 

че при евентуално одобрение на проектното предложение, ще има възможност 

да докаже/гарантира своята надеждност като представи съответното 

споразумение и това няма да попречи на успешното реализиране на проекта. 

Към момента на кандидатстване с подписването на декларацията по чл.25, ал.2 

от ЗУСЕСИФ, с която се декларира липсата на съответните задължения, няма 

ли да попадне под наказателната отговорност, която носи по чл.313 от НК ? 

За избягване на подобна ситуация ,не е ли по-добре в приложение 3, към 

условията за кандидатстване да попълни че има задължения и още на етап 

кандидатстване да приложи съответното споразумение за разсрочване? 

 

реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., както и 

да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) 

преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са 

извършвали стопанска дейност. 

За да е налице спазване на посочените изисквания в описаната от Вас хипотеза 

би следвало: 

1) или кандидатът да е реализирал оборотът над изискуемия за регистрация по 

ЗДДС в края на 2019 г. 

2) или до края на 2019 г. да е осъществявал икономическа дейност, която е била 

освободена от регистрация по ЗДДС. 

Независимо коя от двете хипотези е налице, в описания от Вас частен случай е 

допустимо кандидатът да представи оборотна ведомост за осъществяваната от 

него икономическа дейност/и за референтния месец от 2019 г., спрямо който 

ще се отчита спада в оборота за месеца от 2020 г. Обръщаме внимание, че 

избраният месец от 2020 г.  следва да е в периода от 01.02.2020 г. до месеца, 

предхождащ месеца на кандидатстване. 

Предвид спецификата на описания от Вас частен случай Ви препоръчваме в 

оборотната ведомост за референтния месец от 2019 г. да опишете на видно 

място причината, поради която не е налице подадена Справка-декларация за 

ДДС към НАП. 
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Предварително благодаря за предоставените разяснения. 

 

С уважение 

 

Допълнително в случай че през избрания месец за 2020 г. сте осъществявали и 

икономическа дейност, която е освободена от регистрация по ЗДДС, следва да 

представите оборотна ведомост за тази дейност за посочения месец от 2020 г. 

Следва да имате предвид, че Оценителната комисия може да изиска и друга 

пояснителна информация или документи с цел установяване размера на 

оборота за даден месец. 

Обръщаме внимание също така, че на база представените от Вас документи и 

съгласно получената служебна информация от НАП от Справката декларация 

за ДДС за  избрания месец от 2020 г., за да се счита за допустим кандидатът 

следва да се установи спад поне 20% в оборота за избраният от Вас календарен 

месец в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на 

кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. 

2. Кандидатите следва да предоставят Декларация, че кандидатът е запознат с 

Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3) – 

попълнена по образеца, който е приложен към пакета документи за 

кандидатстване по настоящата процедура, като не е допустимо допълване 

и/или изтриване на текстове от образеца, а единственото, което следва да се 

добави, са личните данни и данните на предприятието (в началото на 

Декларацията), дата и подпис в края на документа. 
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63.  24.07.2020 г. Здравейте! 

 

Моля за разяснения по настоящата процедура (BG16RFOP002-2.077 - 

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19) в отговор на следния въпрос: 

 

 Mоже ли да кандидатства предприятие, което за 2019г. и за текущата 2020г. 

отговаря на критериите за допустимост на кандидатите, но през 2018г. и 

предходните е имало средносписъчен брой на персонала над 250 души, 

годишен оборот под 3,9 млн. лв. и стойност на активите отново под 3,9 млн. 

лв.?  

 

Следва да имате предвид, че категорията на едно предприятие се променя на 

базата на две последователни финансови години с данни за категория 

различна от предишната. 

Предвид факта, че в описаната от Вас хипотеза е налице единствено една 

приключена финансова година (2019 г.) със средносписъчен брой на персонала 

под 250 души и с оглед на факта, че договорите по процедурата следва да са 

сключени преди 31.12.2020 г. (т.е. финансовата 2020 година няма да е 

приключила), посоченото от Вас предприятие не би могло да заяви подкрепа 

по настоящата процедура, предвид факта че няма да отговаря на изискването 

за средно предприятие. 

64.  24.07.2020 г. Здравейте,  

 

Моля за разяснение по следните въпроси: 

 

1. Допустим кандидат по процедурата ли е търговско дружество - ЕАД със 

100% държавна собственост и принципал Министерство на Икономиката или 

Министерство на Транспорта, което не е висше училище или изследователски 

център? 

 

2. Допустим кандидат по процедурата ли е търговско дружество със 100% 

общинска собственост при община с над 5000 жители? 

 

3. Допустими разходи по проекта ли са разходи за гориво в транспортна 

компания, като горивото е закупувано в Европа и фактурите са издавани в 

държави членки на ЕС извън България?  

 

1. При определяне на категорията на предприятието следва да имате предвид, 

че съгласно чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), 

едно предприятие не може да се смята за малко и средно предприятие (т.е. то 

е голямо предприятие), ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на 

гласовете в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или 

поотделно от един или повече държавни органи или други органи на 

местното самоуправление.  

Съгласно посоченото, визираното търговско дружество е голямо предприятие.  

2. При определяне на категорията на предприятие с общинска собственост 

следва да имате предвид, че съгласно чл. 4, ал. 4, т. 6 от ЗМСП, едно 

предприятие се смята за независимо в случаите, когато негови предприятия 

партньори са общини с брой на жителите под 5000 души и с годишен бюджет, 
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който не превишава 19 000 000 лв. Предвид факта, че не попадате в посочената 

хипотеза и с оглед на отговора по т. 1, визираното от Вас търговско дружество 

е голямо предприятие. 

3. Посочените от Вас разходи са допустими. При извършването на разходите 

следва да имате предвид информацията, включена в т. 1. Техническо 

изпълнение на проектите от Условията за изпълнение, касаеща спецификите, 

свързани с процедурите за избор на изпълнител.  

 

65.  24.07.2020 г. Здравейте, във връзка с обявена процедура за подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ имаме следните 

въпроси: 

 

Едно физическо лице е едноличен собственик на три дружества с ограничена 

отговорност (и трите упражняват своята икономическа дейност съгласно КИД 

47.75). 

 

Същото физическо лице има и 50% собственост в ООД (отново със същия 

КИД). Може ли да се приеме, че четирите дружества общо са свързани? 

 

Допустим кандидат по процедурата ли е едното ЕООД? 

Съгласно представената от Вас информация трите дружества, при които 

физическото лице е едноличен собственик, са свързани предприятия. 

Условията за кандидатстване не поставят ограничение свързани предприятия 

да кандидатстват по настоящата процедура, при условие че тези предприятия 

осъшествяват основна икономическа дейност, попадаща в различен клас 

(четирицифрен код) съгласно Класификация на икономическите дейности - 

КИД-2008 (Приложение 8). Предвид факта че посочените от Вас три свързани 

предприятия осъществяват своята основна икономическа дейност в един и 

същи клас (четирицифрен код) съгласно КИД-2008, проектно предложение 

може да подаде само едно от тях. 

Ако това изискване не бъде спазено, ще бъде издадено Решение за отказ за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на всяко проектно 

предложение от списъка с одобрени за финансиране проектни предложения, 

класирано след първото такова, което също е включено в списъка с одобрени 
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за финансиране проектни предложения/списъка с резервни проектни 

предложения. 

По отношение на четвъртото дружество (ООД), в запитването не е налична 

достатъчно информация и документация, от която да се заключи категорично 

наличие или не на свързаност. 

Моля, запознайте се подробно с изискванията на чл.3 и чл.4 от Закона за 

малките и средните предприятия (ЗМСП), както и с Указания за попълване на 

Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 

средните предприятия (част от Приложение 1 към Условията за 

кандидатстване). 

Обръщаме внимание, че партньорство по смисъла на чл.4, ал.3 от ЗМСП между 

предприятия не е налице, ако връзката между тях се осъществява чрез 

физическо лице или група от физически лица, които действат съвместно.“ 

66.  24.07.2020 г. Здравейте, във връзка с обявена процедура за подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ имаме следните 

въпроси: 

 

Предприятие А се притежава от две физически лица (и двете с 50 % дял). В 

същото време физическо лице 1 притежава дял от 60% в предприятие Б, а 

физическо лице 2 притежава 70 % в предприятие С. 

 

И трите дружества оперират на един пазар (имат еднакъв 4-цифрен КИД), може 

ли да се приеме, че са свързани? 

В запитването не е налична достатъчно информация и документация, от която 

да се заключи категорично наличие или не на свързаност между предприятия 

А, Б и С. 

Моля, запознайте се подробно с изискванията на чл.3 и чл.4 от Закона за 

малките и средните предприятия (ЗМСП), както и с Указания за попълване на 

Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 

средните предприятия (част от Приложение 1 към Условията за 

кандидатстване). 
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В допълнение, не би следвало да се декларира свързаност между предприятия 

в случаите, когато мажоритарният собственик на едно предприятие притежава 

точно 50 % участие в друго предприятие, при условие че не съществува 

договор, клауза в устав или друг акт, който да регламентира упражняване на 

решаващо влияние на едното предприятие спрямо другото. 

67.  24.07.2020 г. Уважаеми госпожи и господа, 

На 13.04.2020г. бе извършено прехвърляне на търговското предприятие на 

едноличен търговец X, като съвкупност от права, задължения и фактически 

отношения, на търговско дружество  Y по силата на  Договор за прехвърляне 

на търговско предприятие, с нотариално удостоверени подписи и съдържание, 

извършени едновременно. Прехвърлянето на предприятието е вписано в 

Търговския регистър при Агенция по вписванията едновременно по делото на 

отчуждителя и на правоприемника на 07.05.2020г. 

Търговско дружество Y (ООД) има 2 приключени финансови години, но няма 

поне 1 000 000 лева оборот за 2019г.  

ЕТ X покрива всички изисквания за определянето на търговеца като средно 

предприятие преди прехвърлянето и отговаря на всички други условия за 

допустимост по процедурата. 

За извършеното прехвърляне е поискано предварително становище от УО на 

ОПИК от ЕТ X, поради вече сключен административен договор по друга 

процедура. 

УО на ОПИК дава положително становище и е одобрил извършване на 

прехвърлянето, с указание да бъде информиран след извършване на вписването 

в Търговския регистър по делото на отчуждителя и на правоприемника.  

УО на ОПИК е информиран за извършеното вписване с писмо с известие за 

доставяне, получено на 17.06. 2020г., след което в ИСУН са въведени данните 

на правоприемника като изпълнител по проекта.  

Сливането е процедура, при която едно или няколко дружества се прекратяват 

без ликвидация и прехвърлят на друго дружество, учредено от тях, всичките си 

активи и пасиви срещу предоставяне на участие в капитала и при условията на 

универсалното правоприемство.  

Съгласно представената от Вас информация би следвало кандидат по 

процедурата да е търговското дружество Y- правоприемник на слялото се ЕТ, 

в случай че е налице универсално правоприемство и същото е прекратено без 

ликвидация. 

При условие че към момента на кандидатстване процедурата по прехвърляне 

вече е приключила и посоченото обстоятелство е отразено в Търговския 

регистър и регистъра на ЮЛНЦ (Единния портал за заявяване на електронни 

административни услуги) кандидатът не следва да представя допълнителни 

документи извън тези, посочени в Условията за кандидатстване като в случай 

на нужда от допълнителни разяснения Оценителната комисия си запазва 

правото да изисква допълнителни документи/информация. 
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Извършеното прехвърляне на цялото предприятие включва съвкупността от 

права, задължения и фактически отношения. В трудовите книжки на 

работниците и служителите на ЕТ X е вписан новият работодател –  търговско 

дружество Y, съгласно становището на Министерство на труда и социалната 

политика и по силата на настъпилото правоприемство.  

Можем да представим: 

•       Кореспонденцията с УО на ОПИК, във връзка с прехвърлянето на 

предприятие от ЕТ X на търговско дружество Y, съдържащо положително 

становище относно правоприемството и изпълнение на административния 

договор от правоприемника 

•        Договор за прехвърляне на търговско предприятие 

•        Общ статус от ТР по партидата на отчуждителя и правоприемника 

•        Счетоводен баланс на ЕТ Х към датата на прехвърлянето 

•        Счетоводен баланс на търговско дружество Y към датата на 

придобиването 

•        Месечни дневници за продажби (ДДС дневници) за ЕТ Х за 2019г. 

•        Месечни дневници за продажби (ДДС дневници) за търговско дружество 

Y за 2020г. 

 

Предвид изложеното по-горе формулираме следните въпроси: 

Кой би бил допустимият кандидат - ЕТ Х – отчуждител на предприятието или 

търговско дружество Y- правоприемник на предприятието? 

Какви финансови документи трябва да представи търговско дружество Y, ако 

счетете, че като правоприемник е допустим кандидат по процедура 

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“, на базата на които да 

бъде отчетен спадът в оборотите в рамките на едно и също търговско 

предприятие при един и същ персонал за периода на съпоставка, съобразно 

насоките за кандидатстване? 

По отношение на изискването за спад в оборота ще бъдат използвани като 

източник на информация документите, посочени в каре „Важно“ към критерий 

6 от т.11.1. на Условията за кандидатстване със следната особеност: 

- по отношение на референтния месец за 2019 г. ще бъдат взети сумарните 

данни за оборота и на двете предприятия (ЕТ „Х“ и дружество Y); 

- по отношение на данните за избрания месец за 2020 г. в зависимост от това 

дали месецът попадат в периода преди или след сливането, ще се взимат 

съответно сумарните данни на двете предприятия (ако избраният месец е преди 

вписване в ТР на сливането) или само на предприятието Y - универсален 

правоприемник (ако избраният месец е след вписване в ТР на сливането). 
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Търговско дружество Y може ли да представи документи и от ЕТ Х в подкрепа 

на правоприемството и като доказателства за спад в оборотите на 

предприятието? Кои документи биха били релевантни? 

Предварително благодарим! 

68.  24.07.2020 г. Здравейте, 

Бих искала да поставя следните въпроси: 

1. В т. 14.2. Допустими разходи е посочено следното: "Разходите, направени в 

периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са 

под праговете на ЗУСЕСИФ (30 000 лв.) за прилагане на процедура за избор с 

публична покана  като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от 

този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет".  

Как следва да тълкуваме този текст:  

 - че общата сума на разходите, извършени в периода 01.02.2020 г. до подаване 

на проектното предложение, които бенефициентът може да представи пред УО 

е ограничена до размер 30 000 лв.; или  

 - че общата сума на разходите, извършени в периода 01.02.2020 г. до подаване 

на проектното предложение, които бенефициентът може да представи пред УО 

е неограничена, докато сумата на разходите за доставки или услуги с 

идентичен или сходен предмет е ограничена до 30 000 лв. (напр. 30 000 лв. за 

доставка на суровини + 30 000 лв. за външна услуга + 30 000 лв. за работна 

заплата) ?  

 

2. Следва ли да се прилага процедурата за избор с публична покана, в случаите, 

когато става въпрос за разходи за електричество, водоснабдяване и 

канализация и доставка на газ, като се има предвид факта, че 

електроразпределителната, електропреносната мрежа и ВиК мрежата се 

обслужват от определени дружества за съответната територия, което прави 

редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС № 

160/2016 г. безпредметен.   

1. Коректно е тълкуването Ви по отношение на втората хипотеза с 

допълнението, че общият размер на предявените разходи по проекта е 

ограничен до размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ. Също 

така обръщаме внимание, че разходи за доставки или услуги с идентичен или 

сходен предмет на стойност равна или по-висока от 30 000 лв. изискват 

провеждането на процедура, т.е. посоченият от Вас пример е допустим при 

стойност на разходите по-малка от  30 000 лв. Следва да имате предвид, че във 

връзка с посочените от Вас разходи, по отношение на тези за разходи за 

възнаграждения праговете на ЗУСЕСИФ не се прилагат. 

2. Изискването за провеждане на процедура с публична покана/две 

съпоставими оферти не следва да се прилага и за режийните разходи – ток, 

вода, интернет, телефон. 

3. При изследването на статуса на едно предприятие следва да се вземат 

предвид всички отношения, които то има с други предприятия по смисъла на 

чл. 4 от ЗМСП. За повече информация може да се запознаете с Указанията за 

попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия, което е част от Приложение 1 към Условията 

за кандидатстване. 
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3. В указанията за попълване на декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 

4 от ЗМСП, т. III е посочено, че "статусът на микро-, малко или средно 

предприятие се определя на базата на последните две последователни 

финансови години, в които предприятието запазва своите параметри по чл. 3 

от ЗМСП без промяна". Когато изследваме статуса на предприятието за 

посочените две години следва ли да вземаме под внимание информацията за 

предприятията, с които то е било свързано или партньор, или единствено 

информацията за предприятието, с което кандидатстваме.  

 

4. Ако член на Съвета на директорите на моето предприятие (А) е 

акционер/съдружник в друго предприятие (Б) с повече от 50% от капитала, то 

предприятия А и Б  свързани предприятия ли са? 

4. За да бъдат две предприятия „свързани“ по смисъла на Закона за малките и 

средни предприятия трябва да отговарят на условията, уредени в чл. 4 от 

същия. 

В запитването не е налична достатъчно информация, от която да се заключи 

категорично наличие или не на свързаност между предприятия А и Б. За повече 

информация може да се запознаете с Указанията за попълване на Декларацията 

за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия, което е част от Приложение 1 към Условията за кандидатстване 

 

 

 

 


