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        МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр.СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „Родопи” 
4580, гр.Батак, м.Беглика, e-mail:dgsrodopi@ucdp-smolian.com 

 

З А П О В Е Д 
№ З-22- 73 / 03.02.2023г. 

 

на основание чл. 49, ал.1, т.5 и ал.3, чл.10, ал.1, т.1, чл.53, ал.1 и ал.2, във връзка 

чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина 

и недървесни горски продукти  и Заповед № З-01-530/15.12.2022г. на Директора на 

„ЮЦДП”ДП, гр. Смолян 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 
І. 1. Да се проведе КОНКУРС с предмет: „Продажба на стояща дървесина на 

корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект с №2338 територия, 

държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС - Родопи” на „ЮЦДП” ДП, гр. 

Смолян”. Конкурсът се открива на основание чл. 112, ал. 1, т. 1, чл. 95, ал. 1, във вр. с чл. 

172, ал. 1, т. 14 и чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, както и на основание чл. 49, ал. 1, т. 5 и 

ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти /наричана за краткост по-долу Наредбата/. Съгласно чл.53, ал.2 от 

Наредбата процедурата следва да бъде проведена по реда на чл.15 - чл.24 и съгласно 

утвърден график на Директора на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян.  

 

2. Предмет на конкурса:  

    

Конкурсът включва следните дейности: 

 
   2.1. Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на 

дървесина от Обект с № 2338, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от 

Териториално поделение ТП „ДГС - Родопи” на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”. Описът по 

отдели и подотдели, дървесни видове, прогнозно количество дървесина и начална цена, 

цена на тръжна документация, размер на гаранцията за участие и  размер на гаранцията за 

изпълнение е както следва: 

 

Обект   

№2338 

Отдел 

подотдел 

Дървесен      

вид 

Категория дървесина 

Цена на 

тръжната 

документация 

Размер на 

гаранцията 

за участие в 

процедурата 

Размер на 

гаранцията 

за 

изпълнение ЕДРА СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА ОБЩО 

куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. лв. лв. лв. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

комплексна 

дейност - 

добив на 

дървесина 

143в бб;см 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 12790,00 5,00  3621,47 5,00% 
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продажба 

на стояща 

дървесина 

на корен 

143в; 

29а 
бб;см 301,00 31,00 2,00 141,00 475,00 59639,37 

ОБЩО: за ТП "ДГС Родопи" 301,00 31,00 2,00 391,00 725,00 72429,37 
  

  
  

 
 

 

Опис на дървесината по дървесни видове, количества, начални цени и сортименти се 

съдържа в Приложение №7 от конкурсната документация. При възлагане изпълнение на 

дейностите, предмет на конкурса се прилага Спецификация за размери качество на 

асортименти дървесина, които се добива и продават на територията на ЮЦДП, гр. 

Смолян, Утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП - Смолян, 

неразделна част от конкурсната документация, както и от договора-проект .  неразделна част 

от конкурсната документация, както и от договора-проект. 

2.1.2. Количествата дървесина от обекта са прогнозни. При наличие на разлики между 

количествата действително добита дървесина и посочените в настоящата заповед, 

заплащането ще се извършва от купувача по достигната на конкурса цена, изчислена за един 

плътен кубичен метър, формирана и разпределена пропорционално спрямо процентното 

увеличение по дървесни видове и асортименти. 

2.1.3. Дървесината ще се получава от временни горски складове, с местоположение, 

определено по технологичен план за насажденията в ТП ДГС „Родопи“, включени в обекта 

по график, посочен в конкурсните условия, респективно договора за покупко-продажба. 

2.1.4. Условия за получаване на дървесината: Подписване на предавателно – 

приемателен протокол и предварително заплащане на дървесината. 

2.1.5. Мерната единица, определена за дървесината е плътен кубичен метър. 

2.1.6. Продажбата на дървесината – предмет на конкурса ще се извършва на 

асортименти съгласно Спецификация за размери качество на асортименти дървесина, които 

се добива и продават на територията на ЮЦДП, неразделна част от конкурсната 

документация, както и от договора-проект.  

Обект № 2338 от годишния план за 2023г. на ТП „ДГС Родопи“ 

2.7.1. Срок за изпълнение: Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината 

от Обект  с № 2338  е до 31.10.2023г., а срокът на договора е до 30.11.2023г.   

2.7.2. Общата стойност за продажба на 475,00 куб.м. стоящата дървесина на корен от 

обект №2338 е в размер на  59639,37 лв. (  петдесет и девет  хиляди  шестстотин тридесет 

и девет лева и тридесет и седем стотинки), без включен ДДС. 

2.8.1. Първата авансова вноска е в размер на 10% (десет) процента от договорираната 

цена и се внася от Купувача, след подписване на приемо-предавателните протоколи за 

рампираната и измерена на временен склад дървесина, но не по-късно от деня, преди 

експедицията на първото добито количество дървесина. Следващите плащания след 

изчерпване на първоначалната авансова вноска, следва да се извършат преди 

транспортиране на приетата на временен склад дървесина.  

2.8.2 Съпътстваща комплексна дейност по чл.10, ал.1, т.1 от Наредбата – добив на 

дървесина, включваща сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на 

дървесината е в размер на 250,00 куб.м маркирана дървесина от Обект №2338. Прогнозното 

количество дървесина, отдели и подотдели, дървесни видове и начална цена са както 

следва: 

                

     Обект       Дейност     Отдел, подотдел    Дървесен вид 

Прогнозно 

       количество дървесина, 

куб.м. 

   Начална стойност лева 

               без ДДС 
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Обект  №2338 

 
Добив на дървесина 143в бб, см 250,00 12790,00 

Опис на дървесината по дървесни видове, количества, начални цени и сортименти се 

съдържат в Приложение №7 от конкурсната документация. При възлагане изпълнение на 

дейностите, предмет на конкурса се прилага Спецификация за размери качество на 

асортименти дървесина, които се добива и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, 

неразделна част от конкурсната документация, както и от договора-проект.  

2.9.1. Срок за изпълнение: Крайният срок за добив и извоз на дървесината от Обект 

№2338 е до 31.10.2023г., а срокът на договора е до 30.11.2023г.   

2.9.2. Общата стойност за дейността добив на дървесина е 12790,00 лв. (дванадесет  

хиляди седемстотин и деветдесет лева),  без включен ДДС. 

Графикът за изпълнение на комплексната дейност добив и продажба по 

тримесечия и минимални количества  за обект № 2338 е както следва: 

 

 

Обект № 
    Вид дейност        РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 

        ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2023.г.  OБЩО 

             I           II         III         IV 

  2338 

    Добив на дървесина 
0              30          220 

      0 250 

     Продажба на корен 
0              35         390 

        50 475 

 

4. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. 

Участниците предлагат цена за закупуване на стоящата дървесина корен и цена за 

извършване на комплексната дейност – добив на дървесина.  

4.1 Участниците не могат да предлагат цена ПО-НИСКА, от 59639,37 лв. (петдесет и 

девет  хиляди  шестстотин тридесет и девет лева и тридесет и седем стотинки) без 

включен ДДС за закупуване на дървесината на корен, от Обект № 2338 посочена в таблицата 

по т.1.1. и  ПО-ВИСОКА от 12790,00 лв. (дванадесет  хиляди седемстотин и деветдесет 

лева), без включен ДДС, посочена в таблицата по т.1.1 за извършване на дейността добив на 

дървесината. 

 

4.4 Оценяването на участниците ще се извършва по следната формула: 

 

К =    К 1уч   х Т1  +  К 2мин х Т2 

         К 1макс             К 2уч               

КЪДЕТО: 

К – комплексна оценка 

К1уч е предложената от оценяваният участник цена за закупуването на стояща 

дървесина на корен 

К1макс е най-високата предложена цена за закупуване на дървесината на корен; 

К2мин е предложената най-ниска цена за дейността - добив на дървесината; 

К2 уч е предложената цена от оценявания участник за дейността -  добив на 

дървесината; 

 

За обект № 2338; 

Т1 е  80 точки – тежест на ценовото предложение за продажба на дървесина на корен; 

Т2 е  20 точки – тежест на ценовото предложение за извършването на дейността добив 

на дървесина.  

Т1 + Т2 = 100 
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4.5 Когато участник е представил ценово предложение за дейността добив на 

дървесина с  20% /двадесет процента/ и повече по-благоприятно ценово предложение спрямо 

средната стойност на направените предложения от всички участници, за дейността добив на 

дървесината, комисията изисква от участника да представи в срок от 2 два работни дни от 

получаване на искането писменна обосновка за така формираната и предложена от него цена 

за дейността добив на дървесина. Комисията разглежда  представената обосновка от 

участника и е приема или отхвърля с мотивиран отказ. При отхвърляне на обосновката от 

комисията ценовото предложение на  участника не се допуска до оценяване и класиране. 

 

4.6 Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 5% (пет процента) от общата 

стойност на обектите  както следва за Обект №2338, определена в абсолютна сума в размер 

на 3621,47 лв. ( три хиляди  шестстотин двадесет и един лева и четиридесет и седем 

стотинки). Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, 

внесена по сметка на продавача - IBAN BG82CECB979010E7970200 на Банка ЦКБ АД, 

клон Пазарджик. Гаранцията за участие следва да е внесена по посочената банкова сметка 

до 17:00 часа на 22.02.2023г.  

Внесените гаранции за участие в конкурса да се освобождават, респ. задържат по 

реда и условията на чл.31 и чл.32 от Наредбата. 

5. Гаранцията за изпълнение е 5% от сбора на достигнатите стойности за продажба 

на стояща дървесина на корен в комплекс дейността добив на дървесина за всеки един 

обект поотделно. Представя се в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка 

на ТП „ДГС-Родопи” или банкова гаранция по избор на участника, определен за купувач. 

Когато участник, определен за купувач, избере да представи гаранция за изпълнение на 

договора под формата на банкова гаранция, в представената банкова гаранция трябва да има 

изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от продавача. Следва да 

бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на ТП „ДГС-Родопи“, както и 

да има срок на валидност не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на 

договора. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, 

определен за купувач. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на 

гаранцията за изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, 

определен за спечелил конкурса. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване 

на гаранцията за изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в проекто-

договора. 

6. Оглед на отделите, включени в обектите може да се извърши в присъствието на 

служител на ТП „ДГС - Родопи”, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа и до 14:00 часа на 

22.02.2023г., включително при осигуряване на транспорт от участника. Разходите за огледа 

са за сметка на участника. Извършването на оглед на обекта не е задължително, както и 

не е основание за отстраняване на участник от конкурса.  

7. Участниците могат да изтеглят документацията от интернет страницата на „ЮЦДП”, 

гр. Смолян на следния интернет адрес- https://ucdp-smolian.com БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ. 

Участниците, които желаят да получат документацията на хартиен носител, следва да 

заплатят сума в размер на 5,00 лв. (пет лева), без включен ДДС. Документацията може да 

бъде закупена всеки работен ден от 8:00ч до 12:00 часа и от 13:00ч. до 16:00 часа от касата 

на ТП „ДГС-Родопи”, адрес: гр.Батак, м.Беглика в срок до 14:00 часа на  22.02.2023г., 

включително. Цената на конкурсната документация може да бъде заплатена и на следната 

банкова сметка: IBAN BG82CECB979010E7970200 на Банка ЦКБ АД, клон Пазарджик.  

8.Закупуването на документацията не е задължително и участниците я закупуват, само 

ако желаят да я получат на хартиен носител от продавача. Конкурсната документация се 

публикува на интернет страницата на ТП „ДГС-Родопи” и „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян.  

https://ucdp-smolian.com/
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 9. Оферти за участие в  конкурса да се приемат в деловодството на административната 

сграда на ТП „ДГС - Родопи”, адрес: гр. Батак, обл. Пазарджик, м.Беглика  всеки работен 

ден до 14:00 часа на 22.02.2023г., включително. 

    Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен 

от него представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, или 

обектите за които участва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и 

електронен адрес.  
Комуникацията с участника ще се осъществява с посредством посочените от 

него адрес за кореспонденция , телефон, факс и електронен адрес. След като 

участниците са посочили електронен адрес и факс, обменът на информация между 

възложителя и съответния участник ще бъде осъществявана по електронен път. За 

уведомленията до участниците, изпращани на посочения от тях електронен адрес и 

факс възложителя няма да изисква потвърждение за получаването на 

волеизявлението. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на 

приносителя се издава документ. При оформяне на офертата се прилага чл.19 от Наредбата. 

10. Конкурсът да се проведе на 23.02.2023г. от 10:00ч. в административната сграда на 

Родопи”, адрес: гр. Батак, обл. Пазарджик, м.Беглика . Присъствието на участниците на 

заседанието на комисията НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.  

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА 

 1. В процедурата могат да участват търговци, регистрирани в публичния регистър на 

Изпълнителна агенция по горите по чл. 241 от ЗГ. 
 2.  Участниците следва да са регистрирани в публичния регистър на Изпълнителната 

агенция по горите и да притежават удостоверение за регистрация, издадено на основание  чл. 

241 от ЗГ за дейността – предмет на конкурса по включени в чл.10, ал.1, т.1 от Наредбата. 
 3. Участниците трябва да имат сключен трудов договор най-малко с едно физическо 

лице, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика в публичния регистър на 

ИАГ за дейностите – предмет на конкурса, включени в чл.10, ал.1, т.1 от Наредбата. Когато 

управителят или изпълнителен член на управителните органи на участника или физическото 

лице - едноличен търговец, притежава удостоверение за регистрация, не е необходимо да има 

сключен договор с друго лице. 

  

 4.  Всеки участник представя декларация, че  

(а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 

217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в) не е в производство по ликвидация; 

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ) с директора на ЮЦДП и на ТП „ДГС – Родопи”; 

д)  не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ; 

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата и към ЮЦДП, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган; 

з) е внесъл гаранция за участие в конкурса. 

 Изискванията по букви „а“, „г“ и „е“ включително се отнасят за управителите или 

за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или 

законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където 
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участникът е регистриран. Изискванията по букви „а“ и „е“, се прилагат за лицата 

изброени в чл. 18, ал. 4 от Наредбата.  

 Всеки участник представя попълнени и подписани декларации за обстоятелствата, 

описани по-горе. 

5. Участниците трябва да отговарят на специфичните технически и технологични 

изисквания за извършване на дейностите, определени в заповедта за откриване на процедурата 

и настоящите условия. 

Необходимо е всеки участник да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания за извършване на дейността, както следва: 

- участниците трябва да имат сключен трудов договор най-малко с едно физическо лице, 

регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейностите – чл.233, ал.1, т.4 от 

ЗГ. Когато управителят или изпълнителен член на управителните органи на участника или 

физическото лице - едноличен търговец, притежава удостоверение за регистрация за 

упражняване на частна лесовъдска практика, не е необходимо да има сключен трудов договор с 

друго лице; 

- назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата квалификация и 

правоспособност за извършване на дейността – добив и извоз на дървесината; 

- наличие на горска техника, технически изправна според изискванията на българското 

законодателство за работа в горите, предназначена за извоз на дървесината в обекта, както 

следва: 

Обект № 2338 

 

Обект № 

 

Отдел, подотдел 

 

     Прогнозно 

  Количество 
   дървесина 

Секач- 

моторист 

Водач на горска с 

Специализирана 

техника за извоз на 
дървесина 

Специализирана горска 
техника за добив на 

дървесина - БМТ 

Коне за извоз 

 на дървесина 

   2338 

  Комплексна  
дейност – добив 

 на дървесина 

143в  

           250 
 

 

      

      4         -             4                 4 
2338 Продажба 
   на стояща 

 дървесина на 

   корен 

143в; 29а  

           475 

 

 

 Обстоятелствата по т.5 се удостоверяват в  Техническото предложение  по образец 

– Приложение №4 от конкурсната документация. Преди сключване на договора участникът, 

определен за купувач представя всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за 

техническа и кадрова обезпеченост, която е декларирал.  

 

6. Участниците следва да нямат непогасени задължения към ЮЦДП и неговите 

териториални поделения. 

7. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от Купувача. 

8. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

9. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

10.Всяка оферта задължително съдържа изискуемите по чл.18, ал.1 от Наредбата 

документи и настоящите условия. 

11. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице 

всички документи, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.  

12. В процедурата НЕ СЕ ДОПУСКА да бъдат използвани подизпълнители. 

  

III. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 
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1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен 

от него представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта/ обектите 

за които участва, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. 

В плика се поставят документите, изисквани по Раздел ІV от условия за участие в конкурска, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Техническо предложение за Обект 

№……….“ И отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение за Обект 

№ …….”, наименованието на участника. Пликът „Техническо предложение за Обект № 

………” съдържа попълнено и подписано техническо предложение на участника. Пликът 

„Ценово предложение за Обект № …….” съдържа попълнено и подписано ценово 

предложение на участника. При участие за повече от един обект се поставят отделни 

запечатани непрозрачни  пликове с етикет  „Техническо предложение за Обект № ………” 

и плик  с етикет „Ценово предложение за Обект № …….”  за всеки от обектите за които 

участва в големия плик съдържащ офертата и документите за участие в процедурата. 

 

2. Оферти за участие в  конкурса да се приемат в деловодството на административната 

сграда на ТП „ДГС - Родопи”, адрес: гр. Батак, обл. Пазарджик, м.Беглика всеки работен ден 

до 14:00 часа на 22.02.2023г., включително. 

 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на 

приносителя се издава документ. 

 

4. В ТП „ДГС - Родопи” няма да се приемат оферти за участие в процедурата и ще бъдат 

връщани на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в 

регистъра по т. 3. 

 

5. Всеки участник трябва е представил оферта в съответствие с изискванията на 

утвърдената документация за участие, както и да е представил изискуемите документи 

съгласно утвърдените конкурсни условия. 

 

6. Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта. Един участник 

има право да подава само едно техническо предложение за обекта за които участва и едно 

ценово предложение, съдържащо цена за закупуването на стоящата дървесина на корен и 

цена за извършване на дейността – добив на дървесина за обекта за които участва. 

 

7.   Упълномощавам Пенка Николова Мангърова – деловодител при ТП ДГС 

„Родопи“ да приема подадените от участниците документи за участие в 

конкурса. Същата да води надлежен регистър на постъпилите оферти след 

изтичането на срока за подаване на офертите – 14:00 часа на 22.02.2023 г. 

приетата документация ведно с извлечение от Регистъра да се предадат за 

съхранение в касата на ТП ДГС „Родопи“- до часа, който е определен за 

провеждане на конкурса. 

 

8. Определям лице за контакт и предоставяне на информация по провеждане на 

конкурса: инж. Георги Александров Домусчиев на длъжност зам. директор при ТП „ДГС-

Родопи” или на тел.: 0894626552, e-mail: dgsrodopi@ucdp-smolian.com. 

9. С настоящата заповед утвърждавам документацията и образците на необходимите 

документи за участие в конкурса.   

 

10. Възлагам на Весела Апостолова-Бегова на длъжност „юрисконсулт” при ТП „ДГС - 

Родопи” да организира публикуването на настоящата заповед, ведно с утвърдената 

mailto:dgsrodopi@ucdp-smolian.com
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конкурсна документация най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите на 

интернет страницата на „ЮЦДП” ДП, гр.Смолян и на ТП „ДГС - Родопи”. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред съгласно чл.149, ал.1 от 

АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез ТП „ДГС - Родопи” пред Административен 

съд – гр. Пазарджик. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и 

изпълнение.  

 

 

 

 

Директор на ТП „ДГС  Родопи” :     / п / 

                                                                           / инж. Петър Мирчев /                                    
 

 

 

 

 

п- Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия Регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 


