ДОГОВОР – П Р О Е К Т
Днес .................... 2015 год., на основание чл.14, ал.4, т.1 и чл.101е от ЗОП във
връзка с проведена обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП, открита
със Заповед №…………./………………. 2015 г. и публикувана публична покана №
…./….2015 год. в АОП под уникален идентификационен номер ……………………. г.,
между:
1.РАЙОН ТРАКИЯ - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, адрес: гр.Пловдив, бул.
„Освобождение” № 63, БУЛСТАТ 0004715040084, представлявано от Костадин
Димитров - Кмет, и Мария Миневска – Директор Дирекция „ФАПО и УС”, наричана
по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна
и
2………………………………………….., представлявано от …………………………….
……………………………………, със седалище ………………………………………... и
адрес на управление: …………………………………………, ЕИК …………………,
наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, се сключи
настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. /1/ Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да изпълни срещу
възнаграждение: „Извършване на текущ ремонт на бул. „Асеновградско шосе“ –
източно платно, в участъка от км 1+464 до км 1+984“, като обемът на възложените
работи по вид, количество и стойност е определен в количествено-стойностната сметка,
която е неразделна част от договора.
/2/ Настоящият договор не подлежи на промяна, освен при наличието на
визираните в Закона за обществените поръчки предпоставки.
/3/ Място на изпълнение на договора – гр.Пловдив.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2./1/ Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. Срокът
на договора е до предаване на изпълнения обект, което се удостоверява с приемопредавателен протокол за целия обект, като изпълнението на строежа е съгласно
графикa за изпълнение на СМР, предложен в техническото предложение от офертата,
който е неразделна част от договора.
/2/ Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на договора, е
........................../словом.........................../ календарни дни (посочва се броя на дните от
техническото предложение от офертата на участника).
/3/ Стартиране изпълнението на обекта се възлага с отправено от Възложителя
към Изпълнителя възлагателно писмо.
/4/ Срокът за изпълнение на дейностите за обекта, описани в КСС, тече от датата
на въвеждане на временна организация на движението до датата на протокола за
приемане на обекта.
/5/ Изпълнителят е длъжен в срок от 10 работни дни от датата на получаване на
Възлагателно писмо да изготви, съгласува и въведе временна организация на
движението, както и да представи за съгласуване актуализиран линеен график,
съобразен с представения в офертата.
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Чл.3. Срокът за изпълнение спира да тече:
1. По нареждане на общински или държавен орган, ако изпълнителят няма вина за спирането
му.
2. В случай на взаимно установяване на дни с неблагоприятни климатични условия за
изпълнение на съответните видове работи, съгласно изискванията на ПИПСМР и други актове или
документи, уреждащи съответните дейности, доказани със съответните доказателства, като например:
данни от НИМХ и други подходящи.

3. При настъпване на непреодолима сила. За възникването и
преустановяването на непреодолимата сила строителят е длъжен в тридневен срок
писмено да уведоми Възложителя. Ако непреодолимата сила или спирането по т.1
продължи повече от тридесет дни и няма признаци за скорошното й преустановяване,
всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми за
това другата страна.
4. При липса на осигурено финансиране, след изпращане на уведомително
писмо от страна на Възложителя и оформен двустранен протокол.
Чл.4. Спирането на срока се установява с двустранни протоколи между
Възложителя и Изпълнителя или предвидените от нормативни разпоредби актове, като
същите се съставят в деня след настъпването на събитието.
Чл.5. Срокът за изпълнение продължава да тече, когато отпаднат причините за
спирането му, което се констатира със съставянето на двустранен протокол между
Възложителя и Изпълнителя или с предвидените от нормативни разпоредби актове.
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.6./1/ Цената за цялостното изпълнение на договора е в размер на
................................. /словом - ................................../лв без ДДС, а с вкл. ДДС ......
(посочва се стойността от ценовото предложение от офертата на участника),
съгласно количествено-стойностната сметка, която е неразделна част от договора.
/2/ Технико-икономически показатели (попълват се стойностите от офертата):

СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА
…………
ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ
…………
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА
…………
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА
……….
ПЕЧАЛБА
…………
/3/ Цената е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите,
посочени изрично в ЗОП, като посочената цена включва всички разходи на
Изпълнителя, необходими за изпълнение предмета на настоящия договор. В ценовата
оферта Изпълнителят гарантира, че е изложил пълно и окончателно посочените от него
цени за съответните видове работи така, че общата стойност покрива всичките му
задължения за изпълнение предмета на договора за целия срок.
/4/ Цената се изплаща за количеството на действително извършените и приети
работи, въз основа на предложените в офертата цени.
Чл.7. /1/ Разплащането по настоящия договор ще се извършва след подписването
на двустранен протокол межу Възложителя и Изпълнителя за действително
извършените работи, по стойности и количества, посочени в ценовото предложение от
офертата, придружен със сертификати за качество на вложените материали съгласно
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на
строителните продукти и необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 31 юли
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
/2/ При необходимост от разплащане на непредвидени видове СМР и
допълнителни количества СМР съгласно КСС, същите се доказват с двустранно
подписан констативен протокол /Възложител и Изпълнител/, в рамките на три дни от
възникването им. Остойностяването на непредвидените видове строително-монтажни
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работи се извършва в количествено-стойностна сметка, изготвена от Изпълнителя и
одобрена от Възложителя, а единичните цени на видовете работи се доказват с анализи
по УСН и РЦ при посочените в офертата технико-икономически показатели, които
остават непроменени до приключване на поръчката. За непредвидените видове СМР
Изпълнителят трябва да представи също сертификати за качество на вложените
материали и фактури за закупуването им. Разплащането на допълнителни количества
СМР по КСС, неразделна част от договора, се извършва по приетите единични цени за
същите. Разплащане на непредвидени видове СМР и допълнителни количества СМР се
извършва само в рамките на предвидената обща стойност на договора, в която е
включена и стойността на непредвидените разходи.
Чл.8. /1/ Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път в
тридесетдневен срок след представяне на изброените в чл.7 документи и оригинална
фактура от Изпълнителя.
/2/ Авансово плащане не се предвижда.
Чл.9. Разходооправдателните документи трябва да са издадени на името на
Възложителя и следва да съдържат всички необходими реквизити съгласно
българското счетоводно законодателство.
Чл.10. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път по
сметка на Изпълнителя със следните реквизити:
Банка: ........................
IBAN: .........................
BIC: ............................
Титуляр на сметката: ......
IV. ГАРАНЦИИ
Чл.11./1/ Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в
размер на 4 % (четири процента) от стойността на договора без ДДС, равна
на………………лв.
/2/ Гаранцията се предоставя под формата на (банкова/парична)………………
Разходите по обслужването на гаранцията за изпълнение на договора се поемат от
Изпълнителя. В случай че гаранцията се предостави под формата на банкова гаранция,
срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение не може да бъде по-малък от
срока за изпълнение на договора. Ако срокът й изтече преди окончателното изпълнение
на договора, Изпълнителят се задължава своевременно да я продължи с подходящ срок.
/3/ При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор
изпълнение, гаранцията се освобождава след изтичане на 60-дневен срок, считано от
датата на протокола за приемане на обекта.
/4/ Възложителят има право да усвои изцяло или част от гаранцията за
изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна
на Изпълнителя, в това число при едностранно прекратяване на Договора от
Възложителя, поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по
Договора.
/5/ Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на
начислените неустойки.
/6/ Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса
на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
/7/ Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не отменя
задълженията на Изпълнителя по отстраняване на констатирани забележки в
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гаранционните срокове, вследствие на некачествено изпълнени СМР. Възложителят
уведомява писмено Изпълнителя за констатираните недостатъци.
Чл.12./1/ Гаранцията за качество на изпълнените работи е в размер на 3 % (три
процента) от стойността им и се удържа при всяко разплащане.
/2/ Гаранцията за качество на изпълнените работи се освобождава без
задължения за лихви или други обезщетения, в тридесетдневен срок след изтичането на
осемнадесет месеца от предаването на обекта с двустранно подписания приемопредавателен протокол и след писмено заявление от Изпълнителя.
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ
Чл.13. Приемането на обекта се извършва с двустранно подписан приемопредавателен протокол.
Чл.14./1/ Възложителят може да откаже да приеме отделни СМР, ако открие
съществени недостатъци.
/2/ Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка. До тяхното
отстраняване Възложителят може да задържи плащането на дължимата сума.
Чл.15. Качеството на изпълнените СМР и замерването им се извършва съгласно
нормативните изисквания.
Чл.16. Некачествено извършените работи, извън установените нормативи, не се
заплащат от Възложителя, поправят се за сметка на Изпълнителя или се разрушават за
негова сметка след съставяне на протокол за некачествено извършени работи.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.17. Изпълнителят е длъжен да изпълни предмета на поръчката в срок и
качествено с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на ЗУТ и
останалата нормативна уредба, проектната документация, клаузите на настоящия
договор и предвиденото в „Техническата спецификация” и изискванията на
строителните, техническите и технологичните правила, нормативи и стандарти за
съответните дейности.
Чл.18./1/ Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със
строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на
строителните работи. Изпълнителят е длъжен преди започване на изпълнението, за своя
сметка, да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите,
като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо
осветление и др., съгласно изискванията на нормативните актове.
/2/ Изпълнителят се задължава вложените материали и изделия при изпълнение
на строителните и монтажни работи да отговарят на техническите изисквания към
строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните продукти. Съответствието се удостоверява
по реда на същата наредба.
Чл.19./1/ Изпълнителят се задължава да осигурява материали, детайли,
конструкции, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора.
/2/ Разходите за консумация на електроенергия, вода, охрана и други
консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на Изпълнителя.
/3/ За изпълнението на дейностите по договора и докато е в сила този Договор,
Изпълнителят е длъжен да разполага с екип за изпълнение на договора в съответствие с
офертата му, като на свой риск може да променя броя и квалификацията на
работниците поради непредвидени обстоятелства, като предварително уведоми
Възложителя.
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Чл.20. Изпълнителят се задължава да изпълнява и да се придържа стриктно към
инструкциите и насоките на Възложителя по всички въпроси, засягащи или имащи
отношение към работите, независимо дали са упоменати в договора или не.
Чл.21. Изпълнителят се задължава да спазва всички технически нормативни
документи, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда,
противопожарна безопасност, опазване на околната среда и безопасност на
движението.
Чл.22. Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка всички необходими
съоръжения, нужни за изпълнението на поетите задължения по този договор, както и
тяхната поддръжка.
Чл.23. Да съгласува всички промени, наложили се по време на строителството с
Възложителя. Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя за всички ново
възникнали и допълнително възникнали СМР, които не са предмет на настоящия
договор. Възложителят има право да откаже да заплати извършени нови и/или
допълнителни работи, за които Възложителят не е уведомен и/или не е одобрил.
Чл.24. Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, да има достъп по
всяко време до работите и до всички работни места, а Изпълнителят се задължава да
предостави условия и съдействие при или за получаването на право на такъв достъп.
Чл.25. Изпълнителят се задължава след изпълнението на договора да предаде на
Възложителя всички материали и документи, които са придобити, съставени или
изготвени от него във връзка с дейностите, в изпълнение на договора.
Чл.26. Изпълнителят се задължава да уведомява Възложителя за възникнали
нередности при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното
разрешаване.
Чл.27./1/ Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка
със строителството са за сметка на Изпълнителя.
/2/ За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по
повод строителството, отговорност носи Изпълнителя. Изпълнителят носи регресна
отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива
вреди.
Чл.28. При изпълнението могат да участват само подизпълнители, които са били
включени в офертата на Изпълнителя за участие в обществената поръчка. За
извършената от подизпълнителите работа Изпълнителя отговаря като за своя.
Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в
офертата си ползването на подизпълнител/и, като предостави на Възложителя
оригинален екземпляр от него, както и информация за плащанията по договора/ите за
подизпълнение.
Чл.29./1/ Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото
съдействие за изпълнение на поръчката.
/2/ Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение по реда и
при условията на настоящия договор.
VIIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.30. Възложителят се задължава да съдейства за изпълнението на
договорените работи.
Чл.31. Възложителят се задължава да приеме в срок изпълнените работи.
Чл.32. Възложителят се задължава да заплати в договорените срокове и при
условията на договора дължимите суми на Изпълнителя.
Чл.33. Възложителят осъществява цялостен, непрекъснат и компетентен
контрол по отношение изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор,
лично и/или чрез свои представители.
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Чл.34. При констатиране на лошо качество на изпълнените работи или ако
същите не отговарят на изискванията на нормативни документи, Възложителят има
право да иска от Изпълнителя незабавната им поправка, или извършване отново – по
преценка на Възложителя. При извършване на строителни дейности извън описаните
количества и видове в представената от Изпълнителя количествено-стойностна сметка,
за които Възложителят не е уведомен писмено и не е одобрил същите, Възложителят
може да откаже да заплати тези строителни дейности.
Чл.35. Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя нужните
документи и данни, които са необходими за реализиране целите на договора и са
предмет на възлагането.
Чл.36. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни възложените
строително-монтажни работи и другите дейности по договора в срок, без отклонение от
договореното и без недостатъци.
Чл.37. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да отстрани всички
появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и
монтажни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.
Чл.38./1/ Възложителят си запазва правото да замени даден вид и/или
количество строителна работа и/или заложени материали в процеса на изпълнение на
договора, без да се променя общата стойност по чл.6/1/ от този договор, и при условие
на обоснована необходимост, пряко свързана с изпълнението на предмета на поръчката,
съгласно разпоредбата на чл.43 от ЗОП във връзка с чл.45 от ЗОП. Цената на
непредвидената в количествено-стойностната сметка дейност се формира на база
представените в офертата и посочени в настоящия договор технико-икономически
показатели, както и двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя.
Чл.39. Възложителят може по всяко време да проверява изпълнението на
настоящия договор, ако с това не се възпрепятства работата на Изпълнителя и не се
нарушава оперативната му самостоятелност.
IХ. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл.40. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно
неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от
появата на форсмажорни обстоятелства или непреодолима сила и ако тези
обстоятелства непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор. В
тези случаи, срокът на изпълнение на задълженията по договора се измества със
съответното време, в течение на което действат такива обстоятелства.
Чл.41. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното
строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи,
намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се
носи от Изпълнителя.
Чл.42. Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетите
дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на Изпълнителя или
последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
Чл.43. Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на
Изпълнителя, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било
физическо лице на строежа, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество
в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
Х. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл.44. Гаранционни срокове на изпълнените СМР - …………./посочва се
оферираното в техническото предложение от офертата на участника/, които започват да текат
от датата на изпълнение и предаване на обекта с приемо-предавателе протокол.
6

Чл.45. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове.
Чл.46. За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят
уведомява писмено Изпълнителя. В срок до 3 (три) работни дни след уведомяването,
Изпълнителя съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване
на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от Възложителя.
ХІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл.47. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната
страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на
гражданското и търговско законодателство.
Чл.48. В случай че Изпълнителят не е изпълнил предмета на договора в срок и
забавата не се дължи на форсмажорно обстоятелство или по вина на Възложителя,
Изпълнителят се задължава да плати неустойка на Възложителят в размер на 0,2 %
(нула цяло и два процента) на ден от цената за изпълнение на договора, но не повече от
20 % (двадесет процента) от стойността на договора.
Чл.49. За всяко друго неизпълнение на задължение по договора, дефинирано
изрично или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се
счита за неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % (десет
процента) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на
задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност,
неустойката е в размер на 10 % (десет процента) от цената за изпълнение на договора.
Чл.50. Ако недостатъците, констатирани в гаранционните срокове, не бъдат
отстранени в договорения между Изпълнителя и Възложителя срок, Изпълнителят
дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на
разноските за отстраняването на недостатъците.
Чл.51. Възложителят има право да приспада начислената по горните членове
неустойка от гаранцията за изпълнение на договора, гаранцията за качество или от
която и да е друга сума, дължима на Изпълнителя.
Чл.52. При прекратяване на договора по чл.56, ал.1, т.56.1.1 от настоящия
договор, страните не си дължат неустойки.
Чл.53. При прекратяване на договора по чл.56, ал.1, т.56.1.2 от настоящия
договор, виновната страна дължи неустойка в размер на 0.2 % (нула цяло и два
процента) на ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на договора.
Чл.54. При прекратяване на договора по чл.56, ал.1, т.56.1.3 и т.56.1.6 от
настоящия договор, Възложителят не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на
Изпълнителя.
Чл.55. При прекратяване на договора по чл.56, ал.1, т.56.1.4 от настоящия
договор, Възложителят дължи на Изпълнителя извършените и неразплатени дейности и
СМР, доказани с документи и фактури.
ХII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.56./1/ Настоящият договор се прекратява:
56.1.1 по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;
56.1.2 при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
договора със седемдневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
56.1.3 при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя;
56.1.4 когато са настъпили съществени промени във финансирането на
обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя,
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които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
56.1.5 с окончателното му изпълнение и предаване на обекта с приемопредавателен протокол;
56.1.6 при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената
работа.
/2/ Ако Изпълнителят просрочи изпълнението на предмета на договора или няма
да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество,
Възложителят може да развали договора. В този случай на Изпълнителя се заплаща
само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат
полезни.
/3/ За претърпените вреди от развалянето на договора Възложителят има право
на неустойка в размер на 10 % (десет процента) от общата цена за изпълнение на
договора, както и възможността да претендира обезщетение за вредите от
неизпълнението на договора, ако надвишават размера на неустойката.
XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.57./1/ Кореспонденцията и всички съобщения по този договор се
осъществяват в писмена форма за действителност. При промяна на посочените данни,
всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на
промяната.
/2/ Адреси, телефони, банкови и др. реквизити на страните за кореспонденция по
настоящия договор са:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИМЕ:
Лице за контакт:
Адрес:
Тел:
Факс:
Web address:
ЕИН:
ЕИН по ДДС:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИМЕ:
Лице за контакт:
Адрес / седалище:
Адрес на управление:
Тел:
Факс:
ЕИК (БУЛСТАТ):
Банка:
BIC на Банката:
IBAN:
Титуляр на сметката:
Чл.58. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод
изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие, а при непостигане на такова 8

спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република
България по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл.59. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото българско законодателство.
Настоящият договор се подписа в четири еднообразни екземпляра – три за
Възложителя и един за Изпълнителя.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1/. Копие на ценовото предложение;
2/. Копие на техническото предложение, ведно с графика за изпълнение на дейностите.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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