
РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРЕДМЕТА НА 
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. КНИЖНИ ИЗДАНИЯ: 

По ред 
Работни 
заглавия 

Формат Тираж 
книжно 
тяло 
(броя) 

Обем 
странннн 

Хартия 
/корица 

Хартия 
/тяло 

Цветност 
/корица 

Цветност 
/тяло 

Книговезане Пакетира 
не 

1 Бюлетин № 15 8/60/84 100 240 страници 
/30 
печатни коли 

190 г. картон 
офсетов жълт 

70 г 
офсет -
жъ:п 

5+0 2+2 Термолепенс по 10 
броя в 
пакс! 

2 Бюлетин № 16 8/60/84 100 240 страници 
/30 
печатни коли 

190 г, картон 
офсетов жълт 

70 1 

офсет -
жълт 

5 И) 2+2 Термолепене по i n 
броя в 
пакет 

3 ДС и 
българската 
юристпруденц 
пя 

А4 500 520 
страници/65 
печатни коли 

240 г 
едностранно 
хромов 
картон 

SO i 
офсет 

4+1 panton 
е 
едностран 
ен иУлак, 
маг 

1 + 1 
пантон 

Термолепене по 5 броя 
в пакет 

4 ДС и 
колективизац 
ията(1944¬
1959) 

А4 500 520 
страници/65 
печатни коли 

240 г 
едноаранно 
хромов 
картон 

80 г 
офсет 

4+1 panton 
е 
едностран 
ен иУлак, 
мат 

1 + 1 
пантон 

Термолепене по 5 броя 
в пакет 

5 ДС и 
национализац 
ията 

А4 500 520 
страници/65 
печатни коли 

2 10 1 

едностранно 
хромов 
картон 

80 г 
офсет 

4+1 panton 
е 
едностран 
ен иУлак, 
мат 

1 I 1 
пантон 

Термолепене по 5 броя 
в пакет 

6 ДС и 
художествено 
-творческата 
интелигенция 

А4 500 520 
страници/65 
печатни коли 

240 г 
едностранно 
хромов 
картон 

80 г 
офсет 

4+1 panton 
е 
едностран 
ен иУлак. 
мат 

1 + 1 
пантон 

Термолепене по 5 броя 
в пакет 

7 Д С -
войннкът на 
партията 

А4 500 520 
страници/65 
печатни коли 

240 г 
едностранно 
хромов 
картон 

80 г 
офсет 

4+1 panton 
е 
едностран 
ен иУлак, 
мат 

1 + 1 
пантон 

Термолепенс по 5 броя 
в пакет 

8 ДС между 
Варшавския 
блок и НАТО 
(1955-1991) 

А4 500 520 
страници/65 
печатни коли 

2 П' 1 

едностранно 
хромов 
картон 

80 г 
офсет 

4+1 panton 
е 
едностран 
ен иУлак, 
мат 

1 + 1 
пантон 

Термолепене по 5 броя 
в пакет 

9 ДС и 
малцинствата 

А4 500 520 
страници/65 
печатни коли 

240 г 
едностранно 
хромов 
картон 

80 г 
офсет 

4+1 panton 
е 
едностран 
ен иУлак, 
мат 

1 + 1 
пантон 

Термолепене по 5 броя 
в пакет 

10 ДС и 
разузнавателн 
ите служби на 
страните от 
Източния 
блок (1944¬
1989) 

А4 500 520 
страници/65 
печатни коли 

240 г 
едностранно 
хромов 
картон 

80 г 
офсет 

4+1 panton 
е 
едностран 
ен иУлак. 
мат 

1 + 1 
пантон 

Термолепене по 5 броя 
в пакет 

11 ри 
младежта 

А4 500 520 
страницн/65 
печатни коли 

240 г 
едностранно 
хромов 
картон 

80 г 
офсет 

4+1 panton 
е 
едностран 
ен иУлак, 
маг 

1 • I 
пантон 

Термолепене по 5 броя 
в пакет 

12 дс-
профсъюзите, 
стопанският 
живот и 
работниците 

А4 500 520 
страници/65 
печатни коли 

240 г 
едностранно 
хромов 
картон 

80 г 
офсет 

4+1 panton 
е 
едностран 
ен иУлак. 
мат 

2+2 Термолепене по 5 броя 
в пакет 

13 ДС- щатно 
разписание и 
кадрова 
политика 

А4 500 520 
страници/65 
печатни коли 

240 г 
едностранно 
хромов 
картон 

80 г офсет 4+1 panton 
е 
едностран 
ен иУлак. 
M i l 1 

1 + 1 
пантон 

Термолепене по 5 броя 
в пакет 

14 Двуезичен 
каталог 

220x330 
мм 

500 64 страници / 
8 печатни 
коли 

300 г 
двустранно 
хромова 
хартия мат + 

M M i i n a i ма! 

150 1 

двустра 
нно 
хромова 
хартия 

4+4 цвята 
+ ламинат 
мат 

4+4 цвята Термолепене по 20 
броя в 
пакет 



ма! 
15 Двуезична А4 500 56 страници / 300 г 130 ! 5+5 5+5 Телово шиене по 20 

брошура 7 печатни двустранно двустранн (CMYK + (CMYK + броя в 
коли хромова о хромова Pantone) Pantone) пакет 

хартия мат хартия 
мат 

1.1. Предпечатна подготовка и отпечатване на изданията по позиции - №1 и 
№2 включва: 

1.1.1. Материалите за изготвянето на бюлетините ще бъдат предавани на 
изпълнителя на файлове в текстови и графични формати. 

1.1.2. Ошрифтяване с два шрифта. 
1.1.3. Страниране. 
1.1.4. Графично оформление на корицата - по готов графичен образец на 

възложителя. 
1.1.5. Коректура на текстовите файлове, съобразена с изискванията на възложителя 

относно съдържанието в таблиците. 
1.1.6. Срок за изпълнение: до 20 работни дни, считано от датата на възлагане за 
изпълнение. 
1.2. Предпечатна подготовка и отпечатване на изданията по позиция от №3 до 

№ 13 включва: 
1.2.1. Материалите за изготвянето на документалните сборници ще бъдат 

предавани на изпълнителя на файл - за фототипната част от изданието с ориентировъчен 
обем 470 страници, а за текстовата част с ориентировъчен обем 50 страници (странирани 
след предпечат), от които около 30 страници са на български език и 20 страници са 
превод на английски език; 

1.2.2. Обработка и страниране на сканирани оригинални документи и текстовите 
файлове по макет, зададен от възложителя. 

1.2.3. Ошрифтяване с различни шрифтове. 
1.2.4. Коректура на текстовите файлове. 
1.2.5. Графично оформление на книжното тяло по задание от възложителя. 
1.2.6. Графично оформление на корицата - по готов графичен образец на 

възложителя. 
1.2.7. Срок за изпълнение: до 35 работни дни, считано от датата на възлагане за 

изпълнение. 
1.3. Изисквания към позиция № 14 - предпечатна подготовка и отпечатване 

на двуезичен каталог: 
1.3.1. Материалите за изработването на пълноцветен двуезичен каталог ще бъдат 

предавани на изпълнителя в текстови и графични файлове. 
1.3.2. Ошрифтяване с различни шрифтове. 
1.3.3. Коректура на текстовите файлове. 
1.3.4. Проектът на дизайна и оформлението на корицата и на вътрешното тяло на 

двуезичния каталог, с разположение на текстовете в колони едни срещу други на 
български и на английски език, се изработва от изпълнителя и се одобрява от 
възложителя. 

1.3.5. Срок за изпълнение: до 35 работни дни, считано от датата на възлагане за 
изпълнение. 

1.4. Изисквания към позиция № 15 - предпечатна подготовка и отпечатване на 
двуезична брошура: 

1.4.1. Материалите за изработването на пълноцветна двуезична брошура ще бъдат 
предавани на изпълнителя в текстови и графични файлове. 

1.4.2. Ошрифтяване с различни шрифтове. 
1.4.3. Коректура на текстовите файлове. 
1.4.4. Проектът на графичното оформление на корицата и на вътрешното тяло на 

двуезичната брошура, с разположение на текстовете в колони едни срещу други на 



български и на английски език, се изработва от изпълнителя и се одобрява от 
възложителя. 

1.4.5. Срок за изпълнение: до 35 работни дни, считано от датата на възлагане за 
изпълнение. 

2. ИЗДАНИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ: 

№ 
По 
ред 

Работни 
заглавия 

Електро 
нен 
носител 

Формат Обем на 
документи и 
страници 

Обем 
информация 

Пнтерактивн 
OCT 

Печат 
върху 
електро 
нного 
тяло 

Картонена 
обложка 

Ги раж 
електроне 
н носител 

(броя) 

Тираж 
кутия 

(броя) 

1. ДС и 
българската 
юристпруденц 
ИЛ 

CD PDF Обемът на 
книжното 
тяло 

до 700 MB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
лннкове 

4 К) 
цвята 

4+0 цвята, 
и У л а к 

250 250 

2. ДС и 
българската 
юристпруденц 
пя 

DVD PDF До 1500 
страници 

до 4,7 GB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4 - 0 
цвята 

4+0 цвята, 
и У л а к 

250 250 

3. ДС и 
колективизаци 
ята 
(1944-1959) 

CD PDF Обемът на 
книжното 
тяло 

до 700 MB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята, 
UV лак 

250 250 

4. ДС и 
колективизаци 
ята 
(1944-1959) 

DVD PDF До 1500 
страници 

до 4,7 GB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4 . 0 
цвята 

4 + 0 цвята, 
и У л а к 

25D 250 

5. ДС и 
национализаци 
ята 

CD PDF Обемът на 
книжното 
тяло 

до 700 MB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята. 
UV лак 

250 250 

6. ДС и 
национализаци 
ята 

DVD PDF До 1500 
страници 

до 4,7 GB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята, 
и У л а к 

250 250 

7. ДС и 
художествено
творческата 
интелигенция 

CD PDF Обемът на 
книжното 
тяло 

до 700 MB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята, 
и У л а к 

250 250 

8. ДС и 
художествено
творческата 
интелигенция 

DVD PDF До 1500 
страници 

до 4,7 GB Интеракзивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята, 
UV лак 

250 250 

9. ДС - войникът 
на партията 

CD PDF Обемът на 
книжното 
тяло 

до 700 MB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
лннкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята, 
и У л а к 

250 250 

10. ДС - войникът 
на партията 

DVD PDF До 1500 
страници 

до 4,7 GB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята, 
и У л а к 

250 250 

11. ДС между 
Варшавския блок 
и НАТО (1955¬
1991) 

CO PDF Обемът на 
книжното 
тяло 

до 700 MB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята, 
и У л а к 

250 250 

12. ДС между 
Варшавския блок 
и НАТО (1955¬
1991) 

DVD PDF До 1500 
страници 

до 4,7 GB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята, 
и У л а к 

250 250 

13. ДС и 
малцинствата 

CD PDF Обемът на 
книжното 
тяло 

до 700 MB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята. 
и У л а к 

250 250 

14. ДС и 
малцинствата 

DVD PDF До 1500 
страници 

до 4,7 GB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4 . 0 
цвята 

4+0 цвята, 
UV лак 

250 250 

15. ДС и 
разузнавателни 
те служби на 
страните от 
Източния блок 

CD PDF Обемът на 
книжното 
тяло 

до 700 MB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята, 
ПУлак 

250 250 



(1944-1989) 
16. ДС и 

разузнавателни 
те служби на 
страните от 
Източния блок 
(1944-1989) 

DVD PDF До 1500 
страници 

до 4,7 СВ Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

1+0 
цвята 

4+0 цвята, 
и У л а к 

250 250 

17. ДС и младежта CD PDF Обемът на 
книжното 
тяло 

до 700 MB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята, 
UV лак 

250 250 

IS. ДС и младежта DVD PDF До 1500 
страници 

до 4,7 GB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята, 
и У л а к 

250 250 

19. Д С -
профсъюзите, 
стопанският 
живот и 
работниците 

CD PDF Обемът на 
книжното 
1 яло 

до 700 MB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята, 
VV лак 

250 250 

20. ДС -
профсъюзите, 
стопанският 
живот и 
работниците 

DVD PDF До 1500 
страници 

до 4,7 GB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

•1 - 0 

цвята 
4+0 цвята, 
и У л а к 

250 250 

21. ДС- щатно 
разписание и 
кадрова 
политика 

CD PDF Обемът на 
книжното 
тяло 

до 700 MB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята, 
UV лак 

250 250 

22. ДС- щатно 
разписание и 
кадрова 
политика 

DVD PDF До 1500 
страници 

до 4,7 GB Интерактивно 
съдържание 
Генериране на 
линкове 

4+0 
цвята 

4+0 цвята, 
и У л а к 

250 250 

2.1. Изискванията към изданията на електронен носител (CD) по позиции № 
1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19 и № 21 включват: 

2.1.1. Съдържание, идентично с макета на книжното тяло на документалния 
сборник; 

2.1.2. Генериране на линкове за интерактивност на изданието с възможност на 
избор на даден документ от съдържанието и обратно; 

2.1.3. Печатът върху CD-то на всеки диск е с графично оформление по готов 
графичен образец на възложителя; 

2.1.4. Картонената обложка на всеки диск е с графично оформление по готов 
графичен образец на възложителя. 

2.1.5. Срок за изпълнение: до 35 работни дни, считано от датата на възлагане за 
изпълнение. 

2.2. Изисквания към изданията на електронен носител (DVD) по позиции № 2, 
№ 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20 и № 22 включват: 

2.2.1. Съдържанието на DVD-то включва сканирани оригинални документи под 
формата на факсимилета до 1500 страници; 

2.2.2. Обработка и страниране на сканирани оригинални документи и текстови 
файлове по макет, зададен от възложителя; 

2.2.3. Генериране на линкове за интерактивност на изданието с възможност на 
избор на даден документ от съдържанието и обратно; 

2.2.4. Печатът върху DVD-то на всеки диск е с графично оформление по готов 
графичен образец на възложителя; 

2.2.5. Картонената обложка на всеки диск е с графично оформление по готов 
графичен образец на възложителя, като задължително се изписва „Разширен вариант". 

2.2.6. Срок за изпълнение: до 20 работни дни, считано от датата на възлагане за 
изпълнение. 

3. Други изисквания свързани с изпълнението на поръчката 



3.1. При фактически обем на книжните издания по-малък или по-голям от 
предвидения в техническата спецификация (240 страници/30 печатни коли за бюлетин и 
64 страници/8 печатни коли за двуезичен каталог), стойността на печатните издания не 
подлежи на промяна. В тези случаи ще се увеличава или намалява тиражът на 
съответното книжно издание, като за една печатна кола е с 2%, но не повече от 10% от 
предвидения от възложителя тираж. 

3.2. Посочените работни заглавия на изданията могат да бъдат променяни от 
възложителя в хода на тяхната подготовка от възложителя. 

3.3. При невъзможност възложителят си запазва правото да не заяви някое от 
посочените в техническата спецификация издания (книжно и/или електронно). 

3.4. Възложителят не се ангажира с поетапност/регулярност на заявяване на 
отделните издания. 



Образец № 10 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

от 
(име, презиме, фамилия) 

представител на Военноинвалидна кооперация „Корона" 
(изписва се наименованието на участника) 

123568073 
(ЕИК) 

Гр. Чирпан, ул. „Христо Смирненски" 5А, ik.svetigeorgi@abv.bg 
(адрес на управление, тел., факс, e-mail) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценовопредложение за изпълнение на 
обществена поръчка с предмет: "Предпечат и печат на два бюлетина, на двуезичен 
каталог, на двуезична брошура и на единадесет документални сборника (книжно 
тяло, в електронен вариант на CD и в разширено електронно издание на DVD)" . 

1. Общата стойност на нашето предложение възлиза на 77 999,50 (седемдесет и 
седем хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и петдесет стотинки) лева без ДДС. 

(Общата стойност е сборът от стойността на тиража на книжното тяло на всяко от 
гаданията и стойностите на тиража CD и на тиража DVD.) 

2. За изпълнение на предмета на поръчката нашето предложение за цена е следното: 
(цените са в български лева, без ДДС) 

№1 
Наименован 
ие 

Тираж 
на 
книжно 
тяло 
(брой) 

Един. 
цена 
на 
книжн 
о тяло 
(лева) 

Обща 
стойност 
за 
тиража 
на 
книжнот 
о тяло 

(к.З х к. 4) 

Тираж 
на CD 
(брой) 

Един. 
цена на 
CD 
(лева). 

Обща 
стойност 
на 
тиража 
CD 

(к.6 х к. 7) 

Тираж на 
на DVD 
(брой). 

Един. 
цена на 
DVD 
(лева). 

Обща 
стойност 
на 
тиража 
DVD 

(к.9хк. 10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Бюлетин № 15 100 3,00 3000,00 не не не не не не 
2 Бюлетин № 16 100 3,00 3000,00 не не не не не не 
3 ДС и 

българската 
юристпруденц 
ия 

500 9,884 4942,00 250 2,15 573,50 250 2,30 575,00 

4 ДС и 
колективизацн 
ята(1944-1959) 

500 9,884 4942,00 250 2,15 573,50 250 2,30 575,00 

5 ДС и 
национализаци 
ята 

500 9,884 4942,00 250 2,15 573,50 250 2,30 575,00 

6 ДС и 
художествено
творческата 

500 9,884 4942,00 250 2,15 

- . /? 
573,50 

/ С 
250 2,30 575,00 

mailto:ik.svetigeorgi@abv.bg


ингслшенцмя 
1 ! 

ДС - войникът 
на партията 

500 9,884 4942,00 250 2.! 5 573.50 ! 250 
1 

; : .зо : 575,00 

s ДС между 
Варшавския 
блок и НАТО 
(1955-199П 

500 9,884 4942,00 250 2.15 573.50 ! 250 " П . з ( Г "~ 

1 

575.00 

ДС и 
малцинствата 

500 9.884 4942,00 25(| 2.15 573,50 250 | 2.30 
1 

575.(>о 
I I I ДС 1! 

разузнавателни 
те служби на 
страните or 
Източния блок 
(1944-1989) 

500 9,884 4942,00 250 2.15 573.50 250 i 2,30 

j 

1 >75.0(| 

11 ДС и младежта 500 9,884 4942,00 250 2.15 573.50 250 I 2.30 
j 

575.00 

i : Д С -
профсъюзите, 
стопанският 
живот и 
работниците 

500 9,884 4942,00 250 2.15 573,50 250 I 2.30 575.00 

ДС- шагно 
разписание и 
кадрова 
политика 

500 9,884 4942,00 250 2.15 573.50 ~25<f ~ ! 2.30 ' 575.00 

14 Двуезичен 
каталог 

500 5,60 2800.00 не не не не |не не 
15 Двуезична 

брошура 
500 5,20 2600,00 не не не не не ; не 

3. Ценовата оферта не подлежи на промяна за пелия срок на изпълнението на 
услугата. 

4 . При фактически обем на книжните издания по-малък или по-голям от предвидения 
в техническата спецификация (240 страници/30 печатни коли за бюлетин и (>4 
страници/8 печатни коли за двуезичен каталог), стойността на печатните издания 
не подлежи на промяна. В тези случаи ще се увеличава или намалява тиражът на 
съответното книжно издание, като за една печатна кола е е 2%, но не повече от 
10% от предвидения от възложителя тираж. 

Забележка: 
При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидни ще 
бъдат единичните цени на офертата. В случай, че бъде открито такова 
несъответствие, общата цена на офертата ще бъде преизчислена, съобразно 
предложените единични цени и участникът ще бъде задължен да приведе общата си 
цена за изпълнение на договора в съответствие с оферираните единични цени на 
офертата му. 

Дата: 10.03.2015 г. 

•Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

11одпнс 
( И м е , фамили 
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Образец № 9 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

от 
(име, презиме, фамилия) 

представител на Военноинвалидна кооперация „Корона" 
(изписва се наименованието на участника) 

123568073 
(ЕИК) 

Гр. Чирпан, ул. „Хр. Смирненски" 5А, ik.svetigeorgi@abv.bg 
(адрес на управление, тел., факс, e-mail) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: "Предпечат и печат на два бюлетина, на двуезичен каталог, на 
двуезична брошура и на единадесет документални сборника (книжно тяло, в 
електронен вариант на CD и в разширено електронно издание на DVD)" 

I. Задължаваме се да извършим всички дейности предвидени в техническата 
спецификация на възложителя, напълно съобразени с изискванията за: 

1. Книжните издания - формат; тираж; обем страници (печатни коли); хартия 
(корица); хартия (тяло); цветност (корица); цветност (тяло); книговезене; пакетиране. 

2. Изданията на електронен носител (CD и DVD) - формат; обем страници; 
обем информация; интерактивност; печат върху електронното тяло; картонена 
обложка; тираж (електронен носител- броя); тираж (кутия - броя); 

II . Задължаваме се да извършим напълно посочените в техническата 
спецификация на възложителя изисквания, свързани с изпълнението на предмета на 
поръчката. 

III . Предлагаме срок за изпълнение на дейностите както следва: 
1. за предпечат и печат на бюлетин 20 работни дни, считано от датата на 

възлагане. 
2. за предпечат и печат на документален сборник 35 работни дни, считано от 

датата на възлагане. 
3. за CD вариант на документален сборник 35 работни дни, считано от 

датата на възлагане. 
4. за DVD вариант на документален сборник 20 работни дни, считано от 

датата на възлагане. 
5. за предпечат и печат двуезичен каталог 35 работни дни, считано от датата 

на възлагане. 
6. за предпечат и печат на двуезична брошура 35 работни дни, считано от 

датата на възлагане. 
IV. Запознати сме и приемаме изискването на Възложителя при негова 

невъзможност да не заяви някое от посочените в техническата спецификация издания 
(книжно и/или електронно). 

V. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 
предложението до изтичане на 90 календарни дни, считано от крайната дата за 
получаване на офертите. 

№^ 
Дата: 10.03.2015г. Подпис: 

'/' / А 

/ 
•Заличена информация на основание чл 2 от ЗЗЛД 
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