
Ч
а
ст

 I
 :

 Д
а
н

н
и

 з
а
 п

р
ед

ст
а
в

ен
а
т
а
 п

р
а
т
к

а

ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ Сертификат за вътрешна търговия
I.1. Изпращач

Име

Адрес

Държава

I.2. Референтен номер на сертификата I.2.a.Местен номер за справка  ::

I.3. Централна компетентна власт

I.4. Местна компетентна власт

I.5. Получател

Име

Адрес

Държава

I.6. Номер(а) на съответните сертификати за произход Номер(а) на придружаващите документи

I.7. Търговец

Име Номер на одобрението

I.8 Страна на произход  ISO код I.9.Регион на произход Код I.10. Държава - дестинация  ISO код I.11. Регион - дестинация Код

I.12. Място на произхода/място на прибиране

Животновъден обект Събирателен център Помещение на търговеца

Одобрен орган Център за семенна течност Одобрена ферма за аквакултури

Екип по ембрионите Предприятие Друго

Име

Адрес

Номер на одобрението

Пощенски код

I.13.Място на дестинацията

Животновъден обект Събирателен център Помещение на търговеца

Одобрен орган Център за семенна течност Одобрена ферма за аквакултури

Екип по ембрионите Предприятие Друго

Име

Адрес

Номер на одобрението

Пощенски код

I.14. Място на товарене

Пощенски код

I.15. Дата и време на отпътуването

I.16. Транспортно средство

Самолет Кораб Ж.п. вагон

Пътно МПС Друго

Идентификация::

Номер(а):

I.17. Превозвач

Име

Адрес

Пощенски код

Номер на одобрението

Държава-членка

I.20. Брой/количество I.22. Брой опаковки

I.23. Идентификация на контейнера/Пломба номер

I.21   Температура на продуктите

Амбиентна/ като околната среда Охладени Замразени

I.25. Животни сертифицирани като/продукти със сертификат за ::

I.26. Транзит през 3та страна

3та страна  ISO код

3та страна  ISO код

3та страна  ISO код

Изходящ пункт Код

Входящ пункт ГИВП  No.:

I.27. Транзит през Държави-членки

Държава-членка  ISO код

Държава-членка  ISO код

Държава-членка  ISO код

I.28. Износ

3та страна  ISO код

Изходящ пункт Код

I.29. Очаквано време на пътуването

I.30. Планиран маршрут

Да Не

I.31.Идентификация на животните

1/bg 6

Вид животни [bg] Quantity

Разплод Клане Одобрен орган Възстановяване на дивеч Друго

[bg] Quarantine



2/bg 6

Общи изискванияII.1

Аз, долуподписаният официален инспектор, с настоящото удостоверявам, че аквакултурите, посочени в част I от настоящия сертификат:

(1) [са инспектирани в рамките на (1)(2) [72]  (1) [24]  часа преди товаренето и не са показали клинични признаци на заболяване]илиII.1.1

(1) [за хайвер и мекотели — идват от стопанство или район за отглеждане на мекотели, където според регистрите на стопанството или района за отглеждане на мекотели няма

данни за проблеми, дължащи се на заболявания]

или

(1)(3) [за диви водни животни — доколкото ми е известно, са клинично здрави] ;или

не са обект на забрани, дължащи се на повишена смъртност по неизяснени причини;II.1.2

не са предназначени за унищожаване или умъртвяване с цел ликвидирането на болести;II.1.3

отговарят на изискванията за пускане на пазара, установени в Директива 2006/88/ЕО;II.1.4

(1) [за мекотели — са преминали индивидуална визуална проверка на всяка част от пратката, като не са открити мекотели от видове, различни от видовете, посочени в част I от

сертификата.]

II.1.5

(1)(4)(5) [Изисквания за видовете, възприемчиви към вирусна хеморагична септицемия (VHS), инфекциозна хематопоетична некроза (IHN), инфекциозна анемия по сьомгата (ISA), кой

херпес вирус по шарана (KHV), заразяване с Marteilia refringens, заразяване с Bonamia ostreae и/или ихтиофтириус

II.2

Аз, долуподписаният официален инспектор, с настоящото удостоверявам, че посочените по-горе аквакултури:

(1)(6) [са с произход от държава членка, зона или компартмент, обявени за свободни от (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]

(1) [ихтиофтириус]  в съответствие с глава VII от Директива 2006/88/ЕО.]

или

(1)(5)(6) [за диви водни животни — са били поставени под карантина в съответствие с Решение 2008/946/ЕО.] ]или

(1)(7) [Изисквания за векторните видове на вирусна хеморагична септицемия (VHS), инфекциозна хематопоетична некроза (IHN), инфекциозна анемия по сьомгата (ISA), кой херпес

вирус по шарана (KHV), заразяване с Marteilia refringens, заразяване с Bonamia ostreae и/или ихтиофтириусe

II.3

Аз, долуподписаният официален инспектор, с настоящото удостоверявам, че посочените по-горе аквакултури, които трябва да бъдат считани за възможни вектори на (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]

(1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [ихтиофтириус]  тъй като са от видовете, изброени в колона 2, и отговарят на условията, посочени в колона 3 от таблицата в

приложение I към Регламент (ЕО) № 1251/2008:

(1)(6) [са с произход от държава членка, зона или компартмент, обявени за свободни от  (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia

ostreae]  (1) [ихтиофтириус]  в съответствие с глава VII от Директива 2006/88/ЕО.]

или

(1)(6)(7) [са били поставени под карантина в съответствие с Решение 2008/946/ЕО.] ]или

Изисквания за транспортиране и етикетиранеII.4

Аз, долуподписаният официален инспектор, с настоящото удостоверявам, че:

посочените по-горе аквакултуриII.4.1

са поставени в условия, в това число качеството на водата, които не променят здравния им статус, (i)

както е уместно според случая, се транспортират при спазване на общите условия за транспортиране на животни, установени в член 3 от Регламент (ЕО) № 1/2005; (ii)

транспортният контейнер или корабът с резервоар за жива риба е почистен и дезинфекциран преди натоварването или не е използван преди това; както иII.4.2

пратката е обозначена с четлив етикет на външната страна на контейнера или, когато се транспортира с кораб с резервоар за жива риба — в корабния манифест, със съответната

информация, посочена в клетки I.8—I.13 от част I на настоящия сертификат, както и със следното заявление:

II.4.3

(1) ["(1) [Диви]  (1) [Риби]  (1) [Мекотели]  (1) [Ракообразни]  предназначени за отглеждане в стопанства в Европейския съюз”] ,или

(1) ["(1) [Диви]  (1) [Мекотели]  предназначени за райони за повторно полагане в Европейския съюз”] ,или

(1) ["(1) [Диви]  (1) [Риби]  (1) [Мекотели]  (1) [Ракообразни]  предназначени за райони за любителски риболов в Европейския съюз”] ,или

(1) ["(1) [Диви]  (1) [Декоративни риби]  (1) [Декоративни мекотели]  (1) [Декоративни ракообразни]  предназначени за отворени декоративни съоръжения в Европейския

съюз”] ,

или

(1) ["(1) [Риби]  (1) [Мекотели]  (1) [Ракообразни]  предназначени за възстановяване на рибни запаси в Европейския съюз”] ,или

(1) ["(1) [Диви]  (1) [Риби]  (1) [Мекотели]  (1) [Ракообразни]  предназначени за поставяне под карантина в Европейския съюз”] ,или

(1)(8) [Удостоверение за пратки с произход от област, в която се прилагат мерки за борба с болести, както е предвидено в глава V, раздели 3—6 от Директива 2006/88/ЕОII.5

Аз, долуподписаният официален инспектор, с настоящото удостоверявам, че:

посочените по-горе животни произхождат от област, в която се прилагат мерки за борба с болестта (1) [епизоотична хематопоетична некроза (EHN)]  (1) [вирусна хеморагична

септицемия (VHS)]  (1) [инфекциозна хематопоетична некроза (IHN)]  (1) [инфекциозна анемия по сьомгата (ISA)]  (1) [кой-херпесвирусна болест по шарана (KHV)]  (1) [заразяване с

Bonamia exitiosa]  (1) [заразяване с Perkinsus marinus]  (1) [заразяване с Mikrocytos mackini]  (1) [заразяване с Marteilia refringens]  (1) [заразяване с Bonamia ostreae]  (1) [синдром на

Таура]  (1) [Yellowhead]  (1) [ихтиофтириус]  (1)(9) [следната новопоявила се болест:   ] ;

II.5.1

пускането на пазара на посочените по-горе животни е разрешено съгласно установените мерки за контрол; както иII.5.2

пратката е обозначена с четлив етикет на външната страна на контейнера или, когато се транспортира с кораб с резервоар за жива риба — в корабния манифест, със съответната

информация, посочена в клетки I.8—I.13 от част I на настоящия сертификат, както и със следното заявление:

II.5.3

"(1) [Диви]  (1) [Риби]  (1) [Мекотели]  (1) [Ракообразни]  с произход от област, в която се прилагат мерки за борба с болести”.]

(1)(10) [Изисквания за видовете, възприемчиви към пролетна виремия по шараните (SVC), ренибактериоза (BKD), вируса на инфекциозната панкреатична некроза (IPN), инфекция с

Gyrodactylus salaris (GS) и инфекции с алфавирус по пъстървовите риби (SAV)

II.6

Аз, долуподписаният официален инспектор, с настоящото удостоверявам, че посочените по-горе аквакултури

(1) [са с произход от държава членка или част от нея:или

в която за наличието на (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [BKD]  (1) [IPN]  (1) [SAV]  се уведомява компетентният орган и съобщенията за съмнения за заразяване със съответната

болест трябва веднага да бъдат разследвани от компетентния орган,

(a)

в която всички аквакултури от видове, възприемчиви към съответните болести и въведени в съответната държава членка или част от нея, отговарят на изискванията, посочени

в част II.6 от настоящия сертификат

(b)

в която видовете, възприемчиви към съответните болести, не се ваксинират срещу тях, и(c)

(1) [която — по отношение на (1) [IPN] (1) [BKD] , — отговаря на изисквания за признаване на статут на свободна от болест, които са еквивалентни на

изискванията, посочени в глава VІІ от Директива 2006/88/ЕО.]

или(d)

(1) [която — по отношение на (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [SAV] , — отговаря на изисквания за признаване на статут на свободна от болест, посочени в съответния

стандарт на OIE.]

и/или

(1) [на територията на която — по отношение на (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] , — се намира отделно стопанство, което под надзора на компетентния

орган::

и/или
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ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ

1251/2008 (2016/1096) Пускане на пазара на аквакултури за
отглеждане в стопанства, за райони за повторно полагане,

любителски риболовни райони, отворени декоративни

II. Здравна информация II.a. Референтен номер на сертификата II.b.Местен референтен номер:

2/bg 6



е било изпразнено, почистено и дезинфекцирано, а периодът за некултивиране е бил с продължителност най-малко 6 седмици,(i)

е попълнило запасите си с животни от области, сертифицирани от компетентния орган като свободни от съответната болест..] ](ii)

(1) [за диви водни животни, възприемчиви към (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] , — са били поставени под карантина при условия, най-малкото еквивалентни на посочените в

Решение 2008/946/ЕО.]

и/или

(1) [за пратки, за които се прилагат изисквания за GS — непосредствено преди пускането им на пазара са били държани във вода със соленост най-малко 25 промила за непрекъснат

период от 14 дни и през този период не са били въвеждани други живи аквакултури от видове, възприемчиви към GS.]

и/или

(1) [за рибен хайвер за люпене, за който се прилагат изисквания за GS — е бил дезинфекциран чрез метод с доказана ефикасност срещу GS.] ]и/или

(1)(11) [Изисквания за видовете, възприемчиви към OsHV-1 μvarII.7

Аз, долуподписаният официален инспектор, с настоящото удостоверявам, че посочените по-горе аквакултури:

(1) [са с произход от държава членка или компартмент:или

в които за OsHV-1 μvar се уведомява компетентният орган и съобщенията за съмнения за заразяване със съответната болест трябва веднага да бъдат разследвани от

компетентния орган,

(a)

в които всички аквакултури от видове, възприемчиви към OsHV-1 μvar и въведени в съответната държава членка или компартмент, отговарят на изискванията, посочени в

част II.7 от настоящия сертификат,

(b)

(1) [които отговарят на изисквания за признаване на статут на свободни от болест, еквивалентни на изискванията, посочени в глава VІІ от Директива 2006/88/ЕО,]или(c)

(1) [които — за пратки, предназначени за държава членка или компартмент, обхванати от програма, одобрена с Решение 2010/221/ЕС — също са обхванати от програма за надзор,

одобрена с Решение 2010/221/ЕС,] ]

и/или

(1) [са били поставени под карантина при условия, най-малкото еквивалентни на посочените в Решение 2008/946/ЕО.] ]и/или

Бележки

Част I:

–                         Клетка I.12: Ако е уместно, да се използва номерът на разрешението на съответното стопанство или район за отглеждане на мекотели. Да се използва „Друго“ за диви водни

животни.

–                         Клетка I.13: Ако е уместно, да се използва номерът на разрешението на съответното стопанство или район за отглеждане на мекотели. Да се използва „Друго“, ако са предназначени

за възстановяване на рибни запаси.

–                         Клетка I.19: Да се използва съответният код по ХС: 0301, 0306, 0307, 030110 или 030270.

–                         Клетки I.20 и І.31: За количество се посочва общият брой.

–                         Клетка I.25: Да се използва „Разплод“, ако са предназначени за отглеждане в стопанство; „Повторно полагане“, ако са предназначени за райони за повторно полагане; „Домашни

любимци“, ако са предназначени за отворени декоративни съоръжения; „Възстановяване на дивеч“, ако са предназначени за възстановяване на рибни запаси; „Карантина“, ако аквакултурите са

предназначени за карантинно съоръжение; и „Друго“, ако са предназначени за райони за любителски риболов.

Част II:

Да се остави според случая.(1)

Вариантът от 24 часа се прилага само за пратки с аквакултури, които в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1251/2008 трябва да бъдат придружени от сертификат и за които

съгласно изискванията за пускане на пазара в Директива 2006/88/ЕО компетентният орган е дал разрешение да напуснат област, в която се прилагат мерките за борба с болести,

предвидени в глава V, раздели 3—6 от Директива 2006/88/ЕО, или държава членка, зона или компартмент, в които се провежда програма за ликвидиране, одобрена в съответствие с член

44, параграф 2 от посочената директива. Във всички други случаи се прилага вариантът от 72 часа.

(2)

Прилага се само за пратки с аквакултури, уловени в дивата природа и незабавно транспортирани до стопанство или район за отглеждане на мекотели без никакво временно складиране.(3)

Част II.2 от настоящия сертификат се прилага за видовете, възприемчиви към една или няколко болести, посочени в заглавието. Възприемчивите видове са изброени в част II от

приложение IV към Директива 2006/88/ЕО.

(4)

Пратки с диви водни животни могат да бъдат пускани на пазара независимо от изискванията в част II.2 от настоящия сертификат, ако са предназначени за карантинно съоръжение,

отговарящо на изискванията, установени в Решение 2008/946/ЕО.

(5)

За да бъде разрешен вносът в държава членка, зона или компартмент, обявени за свободни от VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae или ихтиофтириус, или където се

прилага програма за надзор или ликвидиране, създадена в съответствие с член 44, параграф 1 или 2 от Директива 2006/88/ЕО, трябва да се запази едно от посочените заявления, ако

пратката съдържа възприемчиви или векторни видове за болестта, която не се среща там или за която се прилагат съответната програма или програми. Данните за ветеринарно-

санитарния статус на всяко стопанство и район за отглеждане на мекотели в Съюза са достъпни на адрес:

(6)

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

Част II.3 от настоящия сертификат се прилага за векторните видове на една или няколко болести, посочени в заглавието. Възможните векторни видове и условията, при които пратки с

такива видове трябва да се считат за векторни видове, са посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1251/2008. Пратки с възможни векторни видове могат да бъдат пускани на

пазара независимо от изискванията в част II.3, ако условията, посочени в колона 4 от таблицата в приложение I към Регламент (ЕО) № 1251/2008, не са изпълнени или ако пратките са

предназначени за карантинно съоръжение, отговарящо на изискванията, установени в Решение 2008/946/ЕО.

(7)

Част II.5 от настоящия сертификат се прилага за пратки с аквакултури, които в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1251/2008 трябва да бъдат придружени от сертификат и за

които съгласно изискванията за пускане на пазара в Директива 2006/88/ЕО компетентният орган е дал разрешение да напуснат област, в която се прилагат мерките за борба с болести,

предвидени в глава V, раздели 3—6 от Директива 2006/88/ЕО, или държава членка, зона или компартмент, в които се провежда програма за ликвидиране, одобрена в съответствие с член

44, параграф 2 от посочената директива.

(8)

Прилага се, когато са взети мерки в съответствие с член 41 от Директива 2006/88/ЕО.(9)

Част II.6 от настоящия сертификат се прилага само за пратки, предназначени за държава членка или част от нея, считани за свободни от болест или за които в съответствие с Решение

2010/221/EС е одобрена програма във връзка със SVC, BKD, IPN, GS или SAV, и пратката се състои от видове, изброени в приложение ІІ, част В като възприемчиви към болестта или

болестите, за които държавата членка или частта от нея са обявени за свободни или за които се прилагат съответната програма или програми.

(10)
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II. Здравна информация II.a. Референтен номер на сертификата II.b.Местен референтен номер:
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Част II.6 се прилага и за пратки с риби от всякакви видове с произход от води, в които се срещат риби от видовете, изброени в приложение II, част В като възприемчиви към инфекция с

GS, когато пратките са предназначени за държава членка или част от нея, посочени в приложение I към Решение 2010/221/EС като свободни от GS.

Пратки с диви водни животни, за които се приложими изисквания, свързани със SVC, SAV, IPN и/или BKD, могат да бъдат пускани на пазара независимо от изискванията в част II.6 от

настоящия сертификат, ако са предназначени за карантинно съоръжение, отговарящо на изискванията, установени в Решение 2008/946/ЕО.

Част II.7 от настоящия сертификат се прилага само за пратки, предназначени за държава членка или компартмент, считани за свободни от болест или за които с Решение 2010/221/EС е

одобрена програма във връзка с OsHV-1 μvar, и пратката се състои от видове, изброени в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 1251/2008 като възприемчиви към OsHV-1 μvar.

(11)

Изискванията, посочени в част ІІ.7, не се прилагат за пратки, предназначени за карантинно съоръжение, отговарящо на изисквания, които са най-малкото еквивалентни на посочените в

Решение 2008/946/ЕО.

Официален ветеринарен лекар или Официален ветеринарен инспектор

Квалификация и титла:Име (с Главни букви) ::

Nо. на съответната местна ветеринарна служба:Местна ветеринарна служба:

Подпис::Дата::

Печат
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II. Здравна информация II.a. Референтен номер на сертификата II.b.Местен референтен номер:
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ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ Сертификат за вътрешна търговия
III.1Дата на инспекцията III.2.Референтен номер на сертификата:

III.3. Документна проверка:: Не Да

Стандарт на ЕС

Допълнителни гаранции

Национални изисквания

Задоволителна

Задоволителна

Задоволителна

Незадоволителна

Незадоволителна

Незадоволителна

III.4. Проверка за идентичност :: Не Да

Задоволителна Незадоволителна

III.5. Физическа проверка ::Не Общо проверени животни

Задоволителна Незадоволителна

III.6. Лабораторни изследвания :: Не Да

Дата::

Изследвано за::

Случаен подбор При подозрение

Резултати:: Предстоящ Задоволителна Незадоволителна

III.7. Проверка на хуманното отношение към животнитеНе Да

Задоволителна Незадоволителна

III.8.Нарушение на регламента за хуманното отношение:

III.8.1.Невалидно пълномощно/разрешително на превозвача

III.8.2.Несъответствие на транспортното средство с изискванията

III.8.3.Надвишена плътност на товара Средно пространство

III.8.4. Надвишено време за пътуване

III.8.5.Не е изпълнено поенето и храненето

III.8.6. Неправилни манипулации или небрежност към животните

[bg] III.8.7.Supplementary measures for the journeys of long duration

[bg] III.8.8.Certificate of proficiency of the driver

[bg] III.8.9.Data registered in the log book

III.8.10.Друго

III.9. Нарушение на здравното законодателство

III.9.1. Липсващ/невалиден сертификат

III.9.2. Несъответствие с документите

III.9.3. Не упълномощена страна

III.9.4. Не одобрен регион/зона

III.9.5.Забранени видове

III.9.6. Липса на допълнителна гаранция

III.9.7. Неодобрена животновъдна ферма

III.9.8. Болни или животни, за които има съмнение, че са болни

III.9.9. Незадоволителни изследвания

III.9.10. Липсваща или незаконосъобразна идентификация

III.9.11.Не са изпълнени националните изисквания

III.9.12. Адресът на дестинацията е невалиден

III.9.13. Друго

III.10. Въздействие на транспорта върху животните

Брой умрели животни:: Преценка:

Брой негодни животни :: Преценка:

Брой раждания или аборти:

III.11. Корективно действие

III.11.1. Забавено заминаване

III.11.2. Процедура за трансфер

III.11.3. Карантина

III.11.4. Убиване по хуманен начин/евтаназия

III.11.5. Унищожаване на труповете/продуктите

III.II.6. Връщане на пратката

III.11.7. Третиране на продукти

III.11.8.7. Използване на продукти за друга цел

Идентифициране:

III.12. Проследяване на карантина

III.12.1.Убиване по хуманен начин/евтаназия

III.12.2. Освобождаване

III.14. Официален ветеринарен лекар или Официален ветеринарен инспектор

Местна ветеринарна служба Nо. на съответната местна ветеринарна служба

Име (с Главни букви) ::

Квалификация и титла

Дата:: Подпис::

III.13. Място на инспекцията

Предприятие Животновъден обект Събирателен център

Помещение на търговеца Одобрен орган Център за семенна течност

Пристанище Летище Изходящ пункт

По пътя Друго
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[bg] PLANNING

1.1. ОРГАНИЗАТОР Име и адрес (а)(б) 1.2. Име на лицето, което отговаря за пътуването

1.3. Телефон/Факс

2. ОБЩА ОЧАКВАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (часове/дни)

3.1. Място и страна на ЗАМИНАВАНЕ

3.2. Дата 3.3. Час

4.1. Место и страна по МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ

4.2. Дата 4.3. Час

5.1. Видове животни 5.2. Брой на животните 5.3. Номер/номера на ветеринарния/ветеринарните сертификат/сертификати

5.4. Очаквано общо тегло на пратката (в kg): 5.5. Общо пространство, осигурено за пратката (в m2)

8. Подпис на организатора

6. СПИСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ПЛАН ПУНКТОВЕ ЗА ПОЧИВКИ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ИЗХОДНИ ТОЧКИ

7. Аз, долуподписаният организатор, с настоящото декларирам, че съм отговорен за организацията на гореспоменатото пътуване и взех съответни

мерки, за да се запази хуманното отношение към животните по време на пътуването, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2005

на Съвета

(а) Организатор: виж определението, фигуриращо в член 2, буква q) от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета

(б) Когато организаторът е и превозвач, номерът на разрешителното трябва да бъде точно посочено

6.1. Наименование на мястото, където животните

трябва да отпочиват или да бъдат прехвърлени

6.2 Пристигане 6.3.

Продължително

6.4. Наименование на превозвача и номер на

разрешителното (ако е различно от това на

[bg] 6.5 identification

Дата Час


