
ДОГОВОР 

ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ 

„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ” ЕООД 

 

Днес 31.08.2020.г., в гр. Козлодуй, на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки и Решение № 145/15.07.2020г. на Управителя на МБАЛ „Свети 

Иван Рилски-Козлодуй” ЕООД, гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 1, се сключи 

настоящият договор между: 

 

1. МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ- КОЗЛОДУЙ” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Козлодуй, бул.„Кирил и Методий” № 1, вписано в търговския регистър 

при Агенция по вписванията с ЕИК 106510388, представлявано от д-р Дилян Петров, 

като  управител  наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и от 

друга, 

2. “МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 

п.к. 1799, р-н Младост,  ж.к. Младост- 2, ул. Свети Киприян № 44, с ЕИК 200600292 
представлявано от Надя Евстатиева Драгоева - Управител, наричано по-нататък в 

договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

извършва доставка на заявените количества медицински изделия, наричани по-долу 

“стоки”, за нуждите на възложителя, срещу цени съгласно Приложение 1 – ценова 

оферта за обособена позиция 3, и при условията уговорени в настоящия договор. 

(2) “Стоките”, предмет на настоящия договор, са описани по вид и количество в 

Приложение 1 към договора. 

 Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да променя количествата в 

заявките за целия период на действие на договора, в рамките на договорените 

количества съгласно Приложение 1 към същия, в зависимост от потребностите и 

финансовата си обезпеченост.  

 

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл.3. Единичните цени на стоките са определени в Приложение 1, неразделна 

част от настоящия договор. 

Чл.4. Цената е определена при условия на доставката до краен получател. 

Чл.5. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на 

договора, с изключение на изрично предвидените случаи по чл. 116 от ЗОП. 

           Чл.6.(1) Общата стойност по договора е 9578.04 лв. без ДДС, определена по 

договорените единичните цени в ценовите оферти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна 

част от настоящия договор;            

            (2) Общата стойност по договора е в зависимост от потребностите и 

финансовата обезпеченост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответно от количествата, които 

ще бъдат заявени, като същия не е задължен да закупи цялото посочено в ценовите 

оферти прогнозно количество 

 

 

. 
 



ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 7. (1) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, 

чрез  банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

IBAN: …………………………,  

BIN код: …………………,  

банка: ……………………………………, 

(2) При промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или други негови 

банкови данни, същият е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в тридневен срок от 

настъпване на промяната. 

(3) Заплащането на доставените стоки се извършва отложено, в срок не повече 

от 60 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата, след 

представяне на следните документи: 

1. доставна фактура – оригинал 

2. приемно-предавателен протокол, съдържащ търговските наименования на 

продуктите и каталожен номер. 

3. писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл. 8. При извършване на плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да се погасяват най-напред главницата, а след това лихвите. 

 Чл.9. За количества, доставени извън заявените (без писмена заявка), 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължения за плащане.    

ІV.  СРОК НА ДОСТАВКА 

Чл.10. (1) Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да 

бъде доставена в  срок  до 72 часа от получаването на заявката /писмена или по факс/ 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за количества, точно определени в заявката, а при  

необходимост от спешна доставка на малки количества и изпратена писмена заявка от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срокът за доставка не може да бъде по – дълъг от 24 часа.  

(2). При забавено изпълнение на доставката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да 

я приема и плаща. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок не по-късно от  24 (двадесет и 

четири) часа преди експедицията, да уведоми писмено или по факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за извършване на доставките предмет на настоящия договор.  

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок не повече от 24 (двадесет и четири) 

часа от получаване на заявката, да уведоми писмено или по факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

при невъзможност да достави заявените стоки. 

Чл.13. (1) В случай, че конкретна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнена в 

срока по чл. 10 от настоящия договор, ще се счита, че е налице отказ от изпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което дава право на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да поръча 

доставка на съответните стоки на друго лице.  

(2) В случаите по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размера на стойността на стоките доставени от 

третото лице, намалена със  стойността на същите стоки изчислена съобразно цените 

по Приложение № 1 към настоящия договор.  

V. МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 

           Чл.14. Мястото  на  доставяне  на  стоките  по този  договор е до краен 

получател – МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД, гр.Козлодуй, ул. „Кирил 

Методий” № 1. 

 Чл.15. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките преминават във 

владение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от момента на приемането им на мястото на доставяне 

по чл. 14 от настоящия договор, удостоверено с приемно-предавателен протокол. 



    Чл.16. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките, преминава 

върху  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне.  

 

VІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл.17. Да приеме доставените в срок и на място стоки, отговарящи на 

уговорените в настоящия договор, изисквания за вид, количество и качество.  

 Чл.18.  Да заплати доставените стоки  по реда на чл. 7 от настоящия договор. 

 Чл.19. След приключване изпълнението на договора, да освободи гаранцията за 

изпълнeние в срок не по-късно от 60 дни, без да дължи лихва за срока, през който 

средствата са престояли законно у него.  

Чл.20. (1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че последният предвижда 

подизпълнители, да представи сключените договори за подизпълнение с посочените в 

офертата му подизпълнители. 

(2) 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 подизпълнителя.  

(3) Разплащанията 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.  

(4) Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за 

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

21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да не поръча всички видове стоки, посочени в 

Приложения 1 и 2 към настоящия договор. 

 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 Чл.22. Изпълнителят е длъжен да достави стоките в договорения срок и да ги 

предаде на крайния получател, придружени със сертификат за качество или 

еквивалентен. 

 Чл.23.(1) Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, 

количество и качество на мястото на доставяне според условията на настоящия 

договор. 

 (2) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи 

документите съгласно чл. 60 от настоящия договор.  

Чл.24. След доставяне на стоките до крайния получател да представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, посочени в чл. 7 от настоящия договор. 

     Чл.25.   (1) В случай на неизпълнение на задълженията, произтичащи от 

настоящия договор, както и за заплащане на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

удовлетворява претенциите си първо чрез прихващане на сумите, които дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прехвърля и да залага паричните си 

вземания по настоящия договор след писмено уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 

което да се посочва на кого се прехвърлят или в полза на кого се залагат, както и 

банкова сметка, по която се изплащат след прехвърлянето/залагането. 

    Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя документи и 

информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва 

информация, станала му известна при и по повод изпълнение на задълженията му по 

настоящия договор. 

 



VІІІ.  КАЧЕСТВО 

 Чл. 28. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 

отговаря на техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със 

сертификат за качество или еквивалентен, издаден от компетентен орган в страната на 

производителя.  

 Чл. 29. (1) Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките 

следва да бъде не по-малък от 60% от обявения от производителя.      

  (2) В случай на доставка на стоки с по – кратък от договорения срок на 

годност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, както следва:  

- 69,99% - 50% - 20 % върху стойността на доставката;  

- 49,99% - 40% - 30 % върху стойността на доставката;  

- 39,99% - 30% - 60 % върху стойността на доставката;  

- 29,99% - 20% - 75 % върху стойността на доставката;  

- под 20% - 90 % върху стойността на доставката.  
Чл. 30. Доставката на стоки с остатъчен срок на годност по – малък от 40 на сто 

от обявения от производителя, се извършва само с мотивирано решение на Управителя 

на МБАЛ „Свети Иван Рилски-Козлодуй” ЕООД, за конкретно количество, определено 

в него. 

Чл. 31. Без изрично писмено съгласие на Управителя, получено по предходния 

член, стоките не следва да бъдат заплащани. 

Чл.32. В случай на безплатно доставяне на някои от стоките по договора, 

съгласно договореното с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите следва да отговарят на посочените 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания относно срок на годност, в съответствие с чл. 29 и чл. 

30 от настоящия договор. 

 

ІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА И НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗРАЖЕНИЯ 

Чл. 33.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да представя възражения пред 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

а) количество и некомплектност на стоките и/или съпътстваща документация – 

явни недостатъци; 

б) качество – скрити недостатъци: 

            1. при доставяне на стоки не от договорения вид в чл. 1 от настоящия договор; 

            2. при констатиране на дефекти при употреба на стоките;  

Чл.34. При доставка на некачествена стока, както и при липси или 

несъответствия с договореното, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемането на 

стоката, това се посочва в приемно-предавателния протокол. 

Чл.35. Възражения за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност 

на доставените стоки, като рекламацията се придружава задължително от констативен 

протокол, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В Този случай 

собствеността върху стоките не преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 Чл.36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

установените дефекти в 15 ( петнадесет ) дневен срок от констатирането им. Във 

възражението се посочва номера на договора, точното количество на получените стоки 

с техния партиден номер, основанието за възражение и конкретното искане на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл.37. В петдневен срок от получаване на възражението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема 

възражението, или го отхвърля. 



Чл.38. При възражение за явни недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 

срока по чл. 10 от настоящия договор, считано от получаване на писмено възражение 

по чл. 33 от настоящия договор  да достави за своя сметка и риск на мястото на 

изпълнение количеството, липсващи в доставката и/или некомплектни договорени 

стоки, или да върне съответната част от заплатената цена. Доставка на некачествена 

стока, както и липси или несъответствия с договореното, установени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемането на стоката, се отразяват в приемно-предавателния 

протокол, който се изготвя при предаване на стоката. 

 Чл.39. При възражение за скрити недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 

срока по чл. 10 от настоящия договор, считано от получаване на писмено възражение 

по чл. 33 от настоящия договор, да замени дефектните стоки с такива, които отговарят 

на условията за качество и вид в настоящия договор, за своя сметка и риск, 

включително разходите и рисковете по доставяне или да върне съответната част от 

заплатената цена. 

 Чл.40. Изборът на една от възможностите – да се върне съответната част от 

платеното, или да се доставят нови стоки, принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се 

упражнява от него под формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл.41. Стоките с констатирани недостатъци – скрити или явни – се съхраняват 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до уреждане на възражението. 

Чл.42. При наличие на забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, 

както и при възражение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последвано от писмено 

уведомление с искане за изпълнение, при което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

задълженията си по настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1.неустойка в размер на 5 % на ден върху стойността на неизпълненото в 

договорените срокове, но не повече от 20 % от стойността на неизпълнението; 

2.обезщетение за претърпените действителни вреди, в случаите когато те 

надхвърлят договорената неустойка. 

Чл.43. (1) В случай на отказ въобще /изобщо/ за изпълняване на заявена 

доставката, след сключване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият 

заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размера посочен в чл. 42 от настоящия 

договор. Неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да удържи от внесената гаранция за 

изпълнение. 

(2) В случай, че е налице отказ по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

изпрати в писмена форма уведомление за отказ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на 

деня, в който е следвало да бъде извършена доставката. 

 

X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 Чл.44. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени 

вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.45. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора 

е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.46. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

договора. 

Чл.47. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 

всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна, в 7-дневен срок от 

настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със 



сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в 

държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства. 

  Чл.48. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

Чл.49. Не представлява  “непреодолима сила” събитие, причинено по 

небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни 

представители и/или служители. 

 

ХІ.СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.50. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни, и 

важи за срок от 12 месеца. 

 Чл.51. Договорът се прекратява в следните случаи: 

       1. С изтичане на срока на договора. 

       2. С окончателното му изпълнение 

            3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

4. Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с 30-

дневно писмено предизвестие, при обективна невъзможност да изпълнява поетите в 

договора условия, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

            5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор за обществена 

поръчка,  ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 

състояние да изпълни своите задължения. 

                В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по 

чл. 118, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно 

настоящия договор без предизвестие и без да дължи неустойки, съгласно чл. 118, ал. 2 

от ЗОП. 

6. В случай на виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

задълженията си, по смисъла на чл. 10 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да прекрати договора едностранно, без предизвестие и без да дължи неустойки. 

            7. Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10-

дневно предизвестие, при неспазване на договорените условия от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за повече от 15 дни, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ усвоява гаранцията за 

изпълнение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в пълен размер. 

8. В случай на предявени три и/или повече възражения, при условията на раздел 

IХ от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно 

без предизвестие. 

 

ХІІ.СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 52. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

договор, са валидни ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 53. За  дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването – при връчване на съобщението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка, при изпращане по 

пощата; 

3. датата на приемането при изпращане по факс. 

Чл. 54. Валидни адреси на страните: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:        
МБАЛ „Свети Иван Рилски- Козлодуй” ЕООД ……………………………………..   
гр. Козлодуй, п.к. 3320, гр………………., п.к……………… 



ул. „Кирил и Методий” № 1, ……………………………………… 

Факс: 0973 80714; Факс:……………………………….  

Чл. 55. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата 

в тридневен срок от промяната. 

ХІІІ.  СПОРОВЕ 

Чл. 56. Възникналите през времетраенето на договора спорове между страните 

се решават чрез преговори между тях. 

Чл. 57. В случай, че не се постигне споразумение по предходния член, всички 

спорове ще бъдат решавани по съдебен ред, пред компетентните съдилища.  

Чл. 58. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на ЗОП, ТЗ, ЗЗД и действащото в Република България законодателство. 

 

ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 59. При подписване на настоящия договор се представиха от Изпълнителя 

следните документи, съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗОП: 

1. свидетелство/а за съдимост на управителя/ите или членовете на 

управителните органи – оригинал или нотариално заверено копие; 

          2. удостоверение от компетентните органи, че участникът няма парични 

задължения към държавата – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”, издадено не 

по-рано от четири месеца от датата на сключване на договора; 

          3. удостоверение от компетентните органи, че участникът няма парични 

задължения към общината –  копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”, издадено не 

по-рано от четири месеца от датата на сключване на договора; 

4. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на 

труда” – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”; 

5. Доказателство за представена гаранция за изпълнение на договора, в размер на 

3%  - 287.34 лева от прогнозната стойност на договора, съгласно условията за участие в 

обществената поръчка посочени в обявлението. 

Неразделна част от настоящия договор e Приложение 1. 

 

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

един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 
 

……………...................................              .................................  

Д-р Дилян Петров - Управител                                                        

Заличени данни съгласно чл.2 от 

ЗЗЛД 

 

Заличени данни съгласно 

чл.2 от ЗЗЛД 

 


