
 

 

Приложение № 7 

 

 ( п ) Заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

УТВЪРЖДАВАМ: 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

/ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ 

 

 

Техническа спецификация 
 

за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали 

за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция №1 “Доставка на 

канцеларски материали“; Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали 

включени в списъка и услугите по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП“ 

 

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“ 

№ по 

ред 
Необходими артикули/ Спецификации на артикулите Количество Мярка 

1 
Копирна хартия формат А4,100 % нерециклирана, 80гр./м2, 

500л. в опаковка, белота мин.165% 
11 000 опаковка 

2 
Копирна хартия формат А3,  100 % нерециклирана 80гр./м2, 

500л в опаковка, белота мин.165% 
100 опаковка 

3 
Цветен копирен картон, 250л в опаковка, формат А4  - 

210х297 мм, 160g/м2, различни цветове 
100 опаковка 

4 Карирана хартия, 250л в опаковка 60 опаковка 

5 
Фотохартия, формат А4, дебелина 180g/м2, за мастилено-

струйни принтери,гланцирана, 100 л. В опаковка 
30 опаковка 

6 

Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от мин. 5 цвята и 

мин.125 индекса  в опаковка. Размери на един индекс: 

ширина: 13-15мм х дължина 45-50мм 

100 опаковка 

7 

Индекси: лепящи, тип "стрелка", PVC; мин. 5 различни цвята в 

опаковка, Размери на един индекс: ширина: 12-15мм х 

дължина 40-50 мм ; мин. 125  индекса в опаковка  

400 опаковка 

8 

Индекси: лепящи, PVC; мин. 5 различни цвята в опаковка, 

Размери на един индекс: ширина: 12-15мм х дължина 40-50 

мм ; мин. 125  индекса в опаковка  

70 опаковка 

9 
Клипборд, изработен от акрил, формат А4, с метален 

механизъм за захващане на листа 
120 брой 

10 
Кърпички за почистване на компютър, в пластмасова туба, 

100 бр. в опаковка  
100 опаковка 

11 
Препарат за почистване на компютър, разфасовка от 250 

мл.  
100 брой 

12 

Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер 

A4.  да се предлага в 4 цвята минимум.   /мин. 100 бр в 

пакет/, от 150 до 180 микрона вкл.  

240 пакет 

13 
Корици за подвързване: цветни , от картон, размер A4, 250 гр 

/кв.м., в минимум 4 цвята, /мин. 100 бр. пакет/  
30 пакет 

14 
Лайсна/Шина за ръчно подвързване  от 5 мм, 25 бр в 

опаковка  
6 опаковка 



 

 

15 
Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 7 мм, 25 бр в 

опаковка  
10 опаковка 

16 
Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 10 мм, 25 бр в 

опаковка  
10 опаковка 

17 

Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 

предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 18 

мм по мин.100 бр. в пакет  

10 пакет 

18 

Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 

предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 16 

мм по мин.100 бр. в пакет  

10 пакет 

19 

Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 

предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 10 

мм по мин. 100 бр. в пакет  

20 пакет 

20 

Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 

предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 6 мм 

по мин. 100 бр. в пакет  

40 пакет 

21 Лепило: сухо, мин. 21г.  400 брой 

22 
Лепило: секундно, мин. 3 гр., да лепи пласмаса, кожа, гума, 

каучук, метал, дърво, хартия, керамика, текстил и др.  
320 брой 

23 Лепило С 200, мин. 48 гр. 110 брой 

24 Лепило безцветно с тампон, мин 45мл.  100 брой 

25 

Макетен нож голям, острие дължина 16-18 см, за офис цели 

- рязане на хартия, кашони и други:  автоматичен 

застопоряващ механизъм за безопасно рязане 

100 брой 

26 
Ножица: за хартия и картон, дължина 20 см - 21 см,  с  

гумирана дръжка, остриета от неръждаема стомана  
260 брой 

27 Органайзер за бюро с мин. три отделения, метална мрежа   124 брой 

28 

Калкулатор: дисплей 12 разряден, чупещо рамо на дисплея, 

двойно захранване, пластмасови бутони, функция за 

закръгляне, размери мин. 198х140х34 мм. 

80 брой 

29 Линия: прозрачна, пластмасова 30 см. 200 брой 

30 Линия: прозрачна, пластмасова 50 см. 40 брой 

31 

Перфоратор: капацитет мин. защипване 60 листа с 

подвижен ограничител,   ергономичен дизайн от метална 

основа и ръкохватка; 

100 брой 

32 

Поставка вертикална, изработена от  твърда пластмаса, 

/прозрачна и в различни цветове/, за съхранение на 

документи А4 

120 брой 

33 

Поставка : хоризонтална, изработена от пластмаса ,  

/прозрачна и в цветове/ за съхранение на документи А4,  с 

възможност за надграждане;  

120 брой 

34 
Ластици : с високо процентно съдържание на естествен 

каучук в материала, мин. 50 грама в опаковка; 
30 опаковка 

35 
Лента самозалепваща /тиксо/: ширина:мин. 19 мм, 

дължина: 33 м. мин. 
440 брой 

36 
Лента самозалепваща /тиксо/: ширина:мин 48 мм, дължина 

60м. мин.  
400 брой 

37 
Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 

влага и разтворители - 48мм х 20м 
400 брой 

38 Лента двойно лепяща: широчина 48 мм. 100 брой 

39 Лента двойно лепяща: широчина 19 мм 90 брой 

40 
Телбод машинка: метален корпус, отварящо се рамо, за 

мин. 20 листа, размер на телчетата 24/6 
200 брой 



 

 

41 
Телбод машинка: метален корпус, за мин. 100 листа, 

размер на телчетата 23/8, 23/10 (брой) 
70 брой 

42 Телчета за телбод 23/8 мм; мин.1000 бр. в кутия 300 кутия 

43 Телчета за телбод 23/10 мм; мин. 1000 бр. в кутия 100 кутия 

44 Телчета за телбод 24/6 мм; мин.1000 бр. в кутия 600 кутия 

45 Антителбод, метален корпус с пластмасово допълнение 60 брой 

46 
Фолио за ламиниране, формат А4 от мин 80 микрона, 100 

бр в опаковка 
40 опаковка 

47 
Фолио за ламиниране 75/110мм  от 100 микрона, 100 бр в 

опаковка 
20 опаковка 

48 
Блок за флипчарт, ширина: 60-70см /дължина: 85-100см; 

редове/каре; 20 листа в блока  
30 брой 

49 
Блок за флипчарт ширина: 60-70см /дължина:85-100см, бял 

20 листа в блока  
10 брой 

50 
Куб  със самозалепващи листчета: средно: 75мм х75мм (+/-

10 мм отклонение)., мин. 100  листчета в опаковка  
1 600 брой 

51 

Визитник за мин. 80 бр. визитки  (+/-10%),  изработен от PP 

материал /полипропилен/, малък формат, с възможност за 

добавяне на допълнителни джобове  

100 брой 

52 

Визитник формат А 4 за мин. 400 бр. визитки,  (+/-10%) , 

изработен от PP с възможност за добавяне на допълнителни 

джобове  

30 брой 

53 

Табло: корково за закачане на съобщения и бележки 

ширина 60 см на дължина 90 см (+/-10%) за закачане на 

съобщения и бележки  

60 брой 

54 

Бяла магнитна дъска (седмичен план: разделена на секции 

с дните от седмицата) с коркова част за закачане на 

бележки  

10 брой 

55 Коректор на ацетонова основа течен 20ml  (+/-10%)  300 брой 

56 Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм, дължина min.8 м;  2900 брой 

57 Острилка, метална  260 брой 

58 
Разделител за класьори: изработени от картон, размер А4, 

10 теми, в различни цветове 
200 опаковка 

59 
Разделител за класьори: РР материал, размер А4, 10 теми, в 

различни цветове 
120 опаковка 

60 
Етикети самозалепващи бели, 61-65 мм/33-38 мм   мин. 100 

бр в кутия; 21 броя на лист А4 
10 кутия 

61 
Етикети самозалепващи бели, 105/37 мм (+/-10% отклонение 

от размерите) мин.100 бр в кутия;16 бр на лист А4  
12 кутия 

62 
Етикети самозалепващи бели, 48-52мм/28-32мм; мин. 100 бр 

в кутия, 40-44 етикета на лист А4  
6 кутия 

63 

Етикети самозалепващи бели, 70мм/42мм (+/-10% 

отклонение от размерите), мин. 100 бр в кутия  по 21 на лист 

А 4 

8 кутия 

64 

Етикети самозалепващи бели, 1 етикет на лист А4 , мин.100 

бр листа в кутия, 210/297 мм, за лазерни и мастилно-струйни 

принтери и копирни машини  

10 кутия 

65 

Eтикети самозалепващи бели 70х50,8 мм мин. 100 бр. в кутия, 

15 етикета на лист, за лазерни и мастилно-струйни принтери 

и копирни машини  

12 кутия 

66 
Азбучник формат А5, твърда подвързия от изк.кожа, книжно 

тяло от  бяла офсетова хартия 70 гр/кв.м,  60 листа, ± 10%, 
80 брой 

67 
Бележник със спирала, формат А4, твърди корици, тяло от 

офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 100 листа, ± 10%  
290 брой 

68 
Бележник със спирала, формат А5, твърди корици, тяло от 

офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 100 листа, ± 10% 
1 000 брой 

69 Азбучник, формат А4, 100 листа ± 10%, с твърди корици 80 брой 

70 Тетрадка протоколна мин. 200 листа, формат А 4 /твърди 60 брой 



 

 

корици/, тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м., с редове 

71 
Тетрадка протоколна мин. 100 листа, формат А4, твърди 

корици, тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м, редове 
100 брой 

72 
Тетрадка протоколна мин. 100 листа, формат А5, твърди 

корици тяло от офсетова хартия, с редове,70 гр.кв.м 
140 брой 

73 
Тетрадка, офсет, линирана, мин.80 листа, формат А4, меки 

корици, 70 гр кв.м 
460 брой 

74 
Тетрадка със спирала, формат А5, меки корици, мин.80 

листа, 70 гр/кв.м  
200 брой 

75 Тънкописец 0,5 мм с цветове син и черен  800 брой 

76 Флумастери: комплект по 4 цвята 50 комплект 

77 
Химикалки автоматични, с обикновен пълнител 

/син,черен,червен цвят/ 
6 000 брой 

78 
Химикалки с метален връх, дебелина на линията 0,7 мм 

/син,черен,червен цвят/ 
2 000 брой 

79 

Гел-ролер  0,6мм с визуален контрол на количеството 

мастило, връх от стомана с волфрам-карбидно топче, 

вентилирана капачка, с гумирана грип зона (цветове: син, 

черен)  

2 400 брой 

80 

Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 

фолио и др.; дебелина на писеца -  0,6 мм. Да се предлага 

в минимум 4 цвята: черен, червен, син, зелен  

400 брой 

81 Маркер перманентен 300 брой 

82 

Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина от мин. 3 

мм  - единичен, фосфоресциращи цветове, със скосен 

писец, да се предлага в минимум 4 цвята 

1 600 брой 

83 

 Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина от мин. 3 

мм  - единичен, фосфоресциращи цветове, със скосен 

писец, да се предлага в минимум 4 цвята, с вградена гума 

за изтриване 

200 брой 

84 Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя  с гъба 90 комплект 

85 
Маркер за бяла дъска, със скосен връх, със сменяем 

пълнител, цветове: зелен, черен, червен, син  
50 брой 

86 
Пълнител за маркер за бяла дъска, съвместим с маркера по 

поз. 85 , цветове: зелен, червен, черен, син  
200 брой 

87 Молив: автоматичен  /0,5мм/ 300 брой 

88 Молив чернографитен НВ. С гума 860 брой 

89 
Мастило: тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен; мин. 25 

мл.  
40 брой 

90 
Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.;твърдост HB, цвят 

черен, мин. 10 броя в кутийка 
140 кутия 

91 

Синтетична гума, подходяща за почистване, изтриване на 

цветни и чернографитни моливи. Материал - винил, да не 

зацапва и не поврежда хартията 

300 брой 

92 
Пликове, формат C6, бял, със със самозалепваща лента по 

дългата страна, опаковка от 50 бр., мин. 80г/м² 
72 опаковка 

93 
Пликове, формат DL, бял, със със самозалепваща лента по 

дългата страна, опаковка от 50 бр., мин. 80г/м² 
68 опаковка 

94 
Пликове, формат С4, бял, със със самозалепваща лента по 

късата страна, опаковка от 50 бр., мин. 80г/м² 
120 опаковка 

95 
Пликове, формат В4, бял, със със самозалепваща лента по 

късата страна, опаковка от 50 бр., мин. 80г/м² 
500 опаковка 

96 
Плик с мехури, непрозрачен, кафяв, със самозалепваща 

лента, 250x350мм, мин. 10 бр. в опаковка 
120 опаковка 

97 Плик с мехури за CD, размери 175x200мм, 10 бр. в опаковка  160 опаковка 

98 Паус, формат А4, 100л в опаковка,  92г/м2 40 опаковка 

99 
Кубчета бели листчета, 250л. в опаковка, размер 85x85мм, 

мин. 70г/м² офсет 
2 000 опаковка 



 

 

100 Компакт диск CD-R 700 MB /Audio/, опаковка от 50бр.   120 опаковка 

101 Кутия за дискове /слим/  10 000 брой 

102 Компакт диск CD-R 700 MB, опаковка от 50 бр/шпиндел  1400 шпиндел 

103 Дискове DVD-R 4.7 GB, опаковка от 50 бр/шпиндел 250 шпиндел 

104 Дискове DVD-R Printable 4.7 GB , опаковка от 50 бр/шпиндел 400 шпиндел 

105 
Джоб за CD /хартиен/, 50 бр. в опаковка, размери 

124x124мм  
40 опаковка 

106 Батерия 1.5V AА /R6/, опаковка от мин. 6 бр.  600 опаковка 

107 Батерия 1.5V AAА /R03/, опаковка от мин. 6 бр.  600 опаковка 

108 Батерия 1.5V LR-20 100 брой 

109 Батерия 1.5V LR-14 100 брой 

110 Батерия 1.5V LR-44 60 брой 

111 Батерия 4.5V 3R12 60 брой 

112 Батерия 9V 6LR61 120 брой 

113 Батерия акумулаторна АА, опаковка от мин. 4 бр.  50 опаковка 

114 Батерия акумулаторна ААА, опаковка от мин. 4 бр.  50 опаковка 

115 Батерия 12V A23 60 брой 

116 Батерия А27, 12 V 20 брой 

117 Батерия DL2032,3V 4 брой 

118 Батерия алкална CR2032, 3V 12 брой 

119 Батерия алкална MN 21/23, 12 V 34 брой 

120 
Касови термо ролки, 57мм/ диаметър 48мм, дължина 26м, 

опаковка 12 бр.  
4 опаковка 

121 Регистър болнични листи, формар А4, твърди корици  2 брой 

122 Овлажнител за пръсти/ мокрилник  4 брой 

123 
Преводно нареждане/ вносна бележка към бюджета, 

химизирана, 100л кочан  
2 кочан 

124 Бюджетно платежно нареждане, химизирано, 100л кочан  38 кочан 

125 
Книга за финансов отчет /касов апарат/,  меки корици , 

прошнурована 
4 брой 

126 
Дневник ЕДСД за мин. 1000 записвания, формат А3, 100л, 

твърда корица  
10 брой 

127 Приходен касов ордер А5 100л кочан, вестник 20 брой 

128 Разходен  касов ордер 2/3 А5, 100л кочан, вестник 20 кочан 

129 Мемориален ордер 19 реда, формат 2/3 А4, 100л кочан 10 кочан  

130 Мемориален ордер, А5, 10 реда, 100 л кочан  30 кочан  

131 
Заповед за командировка със сметка, формат А5, 100 л 

кочан  
30 кочан 

132 Молба за отпуск, 100л кочан  20 кочан 

133 Лента DYMO PVC 12мм/4 м 30 брой 

134 Пътна  книжка за автомобил, формат А6 50 брой 

135 Трудова книжка 200 брой 

136 Джоб за бадж PVC вертикален, прозрачен  20 брой 

137 Рулетка за бадж 200 брой 

138 Флаш памет 16 GB, USB 3.0  60 брой 

139 Нож за писма 20 брой 



 

 

140 Адресни карти  40 брой 

141 Ролер за заличаване на информация, черно мастило  20 брой  

142 
Черно мастило за ролер за заличаване на информация, 

съвместим с Арт. № 141 
40 

брой 

 

Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, включени в Списък на 

стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ 

 

№ по 

ред 
Необходими артикули/ Спецификации на артикулите Количество Мярка 

1 
 Пинчета за коркова дъска, стоманени с пластмасова 

глава, микс от цветове, мин.18 броя в кутия. 
200 кутия 

2 

Папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация; прозрачна 

корица отпред и плътен цветен гръб; машинка за 

захващане на перфорирани листа А4,  да се предлага в 

мин 6 цвята 

12 000 брой 

3 
Папка: тип L-джоб, А 4 прозрачна,  мин. 25 бр в опаковка; 

кристал 
2560 опаковка 

4 
Папка-джоб стандартна перфорация А 4, кристал, 

дебелина мин. 45 микрона, мин. 100 бр в опаковка; 
400 опаковка 

5 
Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, мин. 100 бр в 

опаковка дебелина мин. 40 микрона; 
800 опаковка 

6 
Папка висяща, размер 224x320мм (+/-10% отклонение от 

размерите), държач и вътрешен джоб, 10 бр. в опаковка  
40 опаковка 

7 

Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по 100мм или 6 

архивни кутии по 80 мм; размери на кашона 560мм х 

360мм х 260мм (+/-10% отклонение от размерите) 

300 брой 

8 
Кламери: никелирани или поцинковани, големи мин. 28 мм, 

100 бр. в кутия 
800 кутия 

9 Кламери: големи мин. 48 мм 50 бр в кутия  300 кутия 

10 

Папка: класьор, с PP покритие, подходяща за съхранение 

на документи А4;   с широчина на гърба от 7 до 8 см;  със 

сменяем етикет; здрави механизми за перфорирани листа 

с два ринга; да се предложи доставка в поне 5 различни 

цвята;  

2 000 брой 

11 

Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи 

А4;   с широчина на гърба от 3 см;  със сменяем етикет; 

здрави механизми за перфорирани листа с два ринга; да 

се предложи доставка в поне 3 различни цвята;  

1 200 брой 

12 

Папка: класьор, с PP покритие, за съхранение на документи 

А4; с широчина на гърба от 5 до 5.5 см;  със сменяем 

етикет; здрави механизми за перфорирани листа; с два 

ринга, да се предложи доставка в поне 5 различни цвята;  

900 брой 

13 
Папка: Дело, изработена от мукава,  бяла,  мин. 8 см 

текстилен гръб, с връзки  
280 брой 

14 
Папка: картонена с машинка бяла , без лого, картон, мин. 

230 г/кв.м 
800 брой 

15 

Папка: прозрачна /безцветна/ с копче от полипропилен, с 

европерфорация за съхранение на документи с размер 

А4 

120 брой 

16 
Папка с копче А4 330х250мм непрозрачна без перфорация, 

мин. 5 неонови цвята 
1 100 брой 



 

 

17 

Папка: с ластик, изработена от PP материал,  за 

съхранение на документи А4. капацитет мин. 280 листа, да 

се предлага в мин. 4 цвята  

240 брой 

18 

Папка: с ластик, изработена от картон с гланцирано 

покритие, за съхранение на документи А4,  да се предлага 

в мин 5 цвята, картон -мин.250 г/кв м 

200 брой 

19 Папка досие  60 брой  

20 

Папка: с ластик, изработена от картон с гланцирано 

покритие, за съхранение на документи А4,  да се предлага 

в мин 5 цвята, с три  капака 

1 040 брой 

 

1. Възложителят си запазва правото да не поръча всички описани в техническата 

спецификация материали. 

2. Възложителят си запазва правото да не поръча целите количества от даден артикул, 

посочени в техническата спецификация. 

3. При установяване на несъответствие на параметрите на доставените материали с тези от 

техническата спецификация, Възложителят има право да откаже заявката, като отказът се 

документира в констативен протокол между страните. В случай на отказана заявка, 

документиран с констативен протокол, Възложителят не дължи на Изпълнителя възнаграждение 

за нея. Изпълнителят е длъжен да извърши нова доставка с параметри на материалите, 

идентични с тези от техническата спецификация, в срок до 3 /три/ работни дни от датата на 

отказа на предходната заявка. 

4. При установяване на доставени от Изпълнителя негодни за употреба материали, поради 

изтекъл срок на годност, дефекти, компрометирана цялост и т.н, това обстоятелство се 

документира с констативен протокол, съставен и подписан от тричленна комисия, назначена 

от Възложителя, в едномесечен срок от доставката. Изпълнителят заменя за своя сметка 

описаните в констативния протокол негодни за употреба материали. 

5. Възложителят си запазва правото да заявява канцеларски материали, които не са включени 

в техническата спецификация или са включени поименно, но са с различни от описаните в 

спецификацията характеристики. В такъв случай, Възложителят изисква от Изпълнителя ценова 

оферта. Артикулите се считат за заявени след получаване на изрично писмено потвърждение 

на заявката от страна на Възложителя. 

6. Възложителят си запазва правото да поръчва допълнителни количества от описаните в 

техническата спецификация материали по посочените в нея единични цени до достигане на 

максималната стойност на договора. 

7. Участникът следва да разполага с канал за поръчки чрез интернет базирана електронна 

платформа със следните функции: 1. Архив на поръчки; 2. система за справки и отчети; 3. 

Запазване на база от данни; 4. Гарантирани фиксирани специални цени по оферта за 

срока на договора; 5. Възможност за директно отпечатване на всяка поръчка. Участникът 

следва да приложи към техническото предложение презентация и/или други доказателства 

за наличие на интернет-базирана електронна платформа за заявки. 

Договорът обхваща периодична доставка на канцеларски стоки за следните обекти: 

БНР София, ЕИК 000672343 - бул. „Драган Цанков " № 4  

РPC Благоевград, ЕИК 0006723430010 - ул. „Иван Михайлов' № 56  

РPC Пловдив, ЕИК 0006723430044 - ул. „Дондуков" № 2  

РРС Стара Загора, ЕИК 0006723430059 - ул. „ Св. Княз Борис I“ № 75  

РРС Бургас, ЕИК 0006723430082 - ул. „Филип Кутев" № 2  



 

 

РРС Варна, ЕИК0006723430025 - бул. „Приморски" № 22  

РРС Шумен, ЕИК 0006723430030 - ул. „Добри Войников" № 7 

РРС Видин, ЕИК 0006723430078 - ул. „Градинска" № 1, ет. 4 

РРС Кърджали, ЕИК 0006723430097 - бул. „България.” № 74 

Доставките се извършват 5 /пет/ работни дни от получаване на писмена заявка, изпратена от 

Възложителя до Изпълнителя по електронна поща до франко складовете на посочените 

обекти на Възложителя. 

 

Изготвил:………………………………………………………………………………………………………………….. 


